ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Περιοδική έκδοση της Ομάδας Νέων του ΙΜΔΑ

Τεύχος Δεύτερο
Νοέμβριος 2008

1

Ταυτότητα

∆ιεύθυνση:
Αιµιλία Ιωαννίδου, νοµικός, υποψήφια διδάκτωρ, Paris II, Panthéon-Assas, Συντονίστρια
Οµάδας Νέων ΙΜ∆Α

Αρχισυνταξία:
Ηλίας Κουβαράς, νοµικός
Ζωή Σακελλιάδου, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών

Σε αυτό το τεύχος συνεργάσθηκαν οι:
Μαρία Αγγελή, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών
Τριαντάφυλλος Γκούβας, δικηγόρος
Αιµιλία Ιωαννίδου, νοµικός, υποψήφια διδάκτωρ, Paris II, Panthéon-Assas.
∆ώρα Καραβασίλη, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών
Αλίκη Καραβία, νοµικός
Αλεξία Καψαµπέλη, φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών
Νανά Κηπουρίδου, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών
Ευγενία Κυριακάκη, ασκούµενη ∆ικηγόρος
Γιάννης Κόρκας, δικηγόρος, µεταπτυχιακός φοιτητής διεθνούς δικαίου, Bristol University
Πελαγία Λεοντιάδου, δικηγόρος
Γιώργος Λυρούδης, φοιτητής Νοµικής Σχολής Αθηνών
Εύη Μαθιού, φοιτήτρια Νοµικής Σχολής Αθηνών
Ελένη-Ναυσικά Μαυρίδου, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών
Μαρία Νηφάκου, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών
Αλίν Νικήτα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια διεθνούς δικαίου, Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Λεβόν-Λεωνίδας Ντιλσιζιάν, δηµοσιογράφος
Κατερίνα Ξένου, δικηγόρος
Κώστας Πανάγος, φοιτητής Τµήµατος Νοµικής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

2

Στέλλα Πανουτσακοπούλου, δικηγόρος
Στάθης Πουλαράκης, δικηγόρος
∆ήµητρα Σουλελέ, φοιτήτρια Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Αθηνών
Έλλη Σπερδόκλη, δικηγόρος
Ελπίδα Τσαβδάρη, ασκούµενη δικηγόρος
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, φοιτητής Νοµικής Σχολής Αθηνών
Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, τελειόφοιτος Νοµικής Σχολής Αθηνών

3

Περιεχόµενα

1. Μήνυµα της Συντονίστριας της Οµάδας Νέων, Αιµιλίας Ιωαννίδου………..……6
2. Editorial…………………………………………………………….............................7
3. Ειδήσεις από την Οµάδα Νέων…………………………………………………...….8
3.1. 19.03.2008: Eκδήλωση της Οµάδας Νέων, µε θέµα «Το ∆ικαίωµα του
Ανθρώπου στο νερό»…………………………………………………………...…8
3.2. 23.01.2008: Οµιλία της Καθηγήτριας κας Ευγενίας Βεγλερή, µε θέµα
«Περιβάλλον: Μια φιλοσοφική προσέγγιση»………………………………..……8
3.3. Κύκλοι Συζητήσεων:
3.3.1. «Τα γεγονότα στο Τσαντ~Μία οιονεί νοµιµοποίηση του ρατσισµού;»……9
3.3.2. «Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα
νέα δεδοµένα µετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας»……………………………...10
3.3.3. «Παρουσιάσεις Νοµολογίας: Οι αποφάσεις Viking (C-438/05) και Laval
(C-341/05) του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»…………………..11
3.3.4. «Παρουσιάσεις Νοµολογίας: Η απόφαση Bekir Ousta and others v. Greece,
Appl. No 35151 /05, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου»……………………………………………………………………....12
4. Αρθρογραφία
4.1. Παρένθετη µητρότητα: Το ελληνικό νοµικό καθεστώς, η συνταγµατικότητα
της εν λόγω ρύθµισης σε συνδυασµό µε το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
δικαίωµα αναπαραγωγής και κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα που προκύπτουν, του
Κώστα Πανάγου…………………………………………………………………13
4.2. Το νοµικό καθεστώς περί απέλασης και κράτησης αλλοδαπών ανηλίκων που
δεν διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα εισόδου και παραµονής στην Ελλάδα, της
∆ήµητρας Σουλελέ……………………………………………………………….38
4.3. Ιατρική ευθύνη στις περιπτώσεις “wrongful life” (µε αφορµή την απόφαση
Perruche), της Έλλης Σπερδόκλη………………………………………………..49
4.4. Sic utere tuo ut alienum non, της Ελπίδας Τσαβδάρη………………………72

4

5. Νοµολογία
5.1. Περίληψη απόφασης της 09.01.2007 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως της Μεγάλης του Γένους Σχολή
κατά της Τουρκίας, της Ευγενίας Κυριακάκη……………………………...……88
5.2. Περίληψη απόφασης της 20.03.2007 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως Tysiac κατά Πολωνίας, της Εύης
Μαθιού……………………………………………………………………...……96
5.3. Περίληψη απόφασης της 20.03.2007 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως Αποστολίδη και λοιποί κατά
Τουρκίας, της Μαρίας Νηφάκου………………………………….………..……99
6. Μεταφράσεις
6.1. Πέρα από τη διπλωµατική αναταραχή Νταρφούρ, το χρονικό µιας
«διφορούµενης γενοκτονίας», Le Monde Diplomatique, Μάρτιος 2007, της
Αλίκης Καραβία……………………………………………………………...…108
6.2. ∆οκιµές φαρµάκων του βορρά σε φτωχούς του νότου, Le Monde
Diplomatique, Μάιος 2007, της Νανάς Κηπουρίδου…………………………...121

5

1. Μήνυµα της Συντονίστριας

Η συµπλήρωση, εφέτος, πέντε χρόνων από την ίδρυση της Οµάδας Νέων του
ΙΜ∆Α, πέντε χρόνων αδιάκοπης και συνεπούς δραστηριοποίησης, µας βρίσκει
ωριµότερους, κι ακόµη πιο αποφασισµένους να συµβάλουµε στον αγώνα ενάντια σε
κάθε µορφής και κάθε προέλευσης απόπειρα υποβάθµισης της αξίας του ανθρώπου και
προσβολής των θεµελιωδών δικαιωµάτων του.
Η κατάσταση άλλωστε των δικαιωµάτων του ανθρώπου στον κόσµο καθιστά
πλέον επιτακτική αναγκαιότητα την άµεση κοινωνική δραστηριοποίηση, µε στόχο την
προάσπισή τους έναντι απειλών διαρκώς οξυνοµένων αλλά, συνάµα, και έτι περαιτέρω
συγκαλυπτοµένων υπό διαφόρους οιονεί «νοµιµοποιητικούς» µανδύες. Ποτέ άλλοτε στη
σύγχρονη ιστορία η έννοια των δικαιωµάτων του ανθρώπου δεν χρησιµοποιήθηκε µε
τόση υποκρισία, τόσο από τους ίδιους τους καταπατητές τους, όσο και από πλήθος δήθεν
υπηρετούντων και προασπιζοµένων τα δικαιώµατα του ανθρώπου προσώπων ή φορέων.
Πραγµατικά εγκλήµατα ευρείας κλίµακας «δικαιολογούνται» µε τον πλέον προκλητικό
τρόπο, µε την ίδια δηλαδή την επίκληση των υπ’αυτών παραβιαζοµένων θεµελιωδών
δικαιωµάτων, οι οικονοµικής φύσεως εξαρτήσεις ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην
ελεύθερη σκέψη, οι πιο σκοτεινές και ιδιοτελείς, προσωπικές και άλλες, επιδιώξεις
επικαλύπτονται από τις πλέον αγνές διακηρύξεις, η αλήθεια διαστρεβλώνεται σε τέτοιο
βαθµό ώστε να αντιστρέφεται ριζικά η πραγµατικότητα. Ποτέ άλλοτε η διάβρωση ηθών
και συνειδήσεων δεν απέκτησε τέτοιο εύρος.
Η ζοφερή αυτή πραγµατικότητα, η υποκρυπτόµενη συχνά πίσω από ποµπώδεις
διακηρύξεις και λαµπερές προµετωπίδες, σκιάζει βαριά τον αγώνα για την προστασία
των δικαιωµάτων του ανθρώπου, και οφείλει κατά τη γνώµη µας να οδηγήσει σε ακόµη
µεγαλύτερη εγρήγορση των συνειδήσεων. Ελπίζουµε ότι, παρά την εικόνα σήψης και
παρακµής πολλών συγχρόνων κοινωνιών, µια σε παγκόσµιο επίπεδο ισχυρή κοινωνική
συνισταµένη ήθους, αξιών και θέλησης, διαρκώς εξαπλούµενη και ενισχυόµενη, θα
µπορέσει να καταφέρει αποφασιστικό πλήγµα σε αυτό το παχύ στρώµα υποκρισίας που
καταπνίγει κάθε ειλικρινή προσπάθεια προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Αιµιλία Ιωαννίδου
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2. Editorial

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να «καλωσορίσουµε» τους αναγνώστες στο δεύτερο
τεύχος της περιοδικής ηλεκτρονικής έκδοσης της

Οµάδας Νέων του Ιδρύµατος

Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Το τεύχος τούτο, δηµοσιεύεται, εν
µέσω χαλεπών καιρών για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες
αλλά και το περιβάλλον. Σηµειώνουµε πως το εν λόγω τεύχος δύναται να χαρακτηριστεί
ως «µεταβατικό», δεδοµένου ότι ετοιµάζονται αλλαγές, καθώς και ευρεία µορφολογική
αναβάθµιση.

Το τεύχος τούτο αρθρώνεται στη βάση 4 ενοτήτων. Εκκινεί από τις ειδήσεις της Οµάδας
Νέων, όπου ο αναγνώστης δύναται να ενηµερωθεί για τις δραστηριότητές µας. Προχωρά
σε έναν πλούσιο και ποικίλο κατάλογο αρθογραφίας. Μεταξύ άλλων αναλύονται
κεφαλαιώδη ζητήµατα, όπως η νέα µεταναστευτική νοµοθεσία και η προστασία των
ασυνόδευτων ανηλίκων, η ιατρική ευθύνη και η παρένθετη µητρότητα. Το τεύχος αυτό
συνεχίζει µε ένα καινοτόµο

σκέλος, εκείνο

των µεταφράσεων επιλεγµένων

δηµοσιευµάτων από έντυπα διεθνούς κύρους. Και τέλος, κλείνει µε την παρουσίαση και
το σχολιασµό επιλεγµένης νοµολογίας. Μεταξύ άλλων παρουσιάζεται η απόφαση
κόλαφος του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για τη Μεγάλη
του Γένους Σχολή.

Ευχόµαστε στους αναγνώστες µας καλή ανάγνωση και γόνιµο προβληµατισµό.

Οι αρχισυντάκτες

Ηλίας Κουβαράς
Ζωή Σακελλιάδου
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3. ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΝΕΩΝ

3.1. 23.01.2008: Οµιλία της Καθηγήτριας κας Ευγενίας Βεγλερή, µε θέµα
«Περιβάλλον: Μια φιλοσοφική προσέγγιση».

Η κυρία Ευγενία Βεγλερή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Παρίσι, τίµησε µε την παρουσία
της, την Οµάδα Νέων του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου,
µε οµιλία της την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008, στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος. Η
κυρία Βεγλερή πραγµατεύθηκε το θέµα "Περιβάλλον: Μια φιλοσοφική προσέγγιση".
Την οµιλία παρακολούθησαν µέλη και φίλοι της Οµάδας Νέων, καθώς και πολλοί άλλοι
ενδιαφερόµενοι.

3.2. 19.03.2008: Eκδήλωση της Οµάδας Νέων, µε θέµα «Το ∆ικαίωµα του
Ανθρώπου στο νερό».
Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Προστασίας του Νερού, την 19η Μαρτίου
2008, η Οµάδα Νέων του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
και η Νοµική Βιβλιοθήκη, διοργάνωσαν εκδήλωση µε θέµα «Το ∆ικαίωµα του
Ανθρώπου στο νερό», στην αίθουσα «Ευρώπη» του Οµίλου της Νοµικής Βιβλιοθήκης.
Οµιλητές ήταν οι Ιωάννης Καράκωστας, Καθηγητής Αστικού ∆ικαίου, Τµήµα Νοµικής
Πανεπιστηµίου

Αθηνών,

Αντιπρύτανης

Πανεπιστηµίου

Αθηνών,

Γιώργος

Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου, Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Γεώργιος Μπάλιας, ∆/Ν, δικηγόρος, Βασίλειος Τσεβρένης, υπ. ∆/Ν, δικηγόρος,
Αιµιλία Ιωαννίδου, Νοµικός, Συντονίστρια Οµάδας Νέων ΙΜ∆Α, Πελαγία Λεοντιάδου,
Νοµικός, µέλος Οµάδας Νέων ΙΜ∆Α, Μαρία Νηφάκου, τελειόφοιτος Τµήµατος Νοµικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση και την εκδήλωσε
έκλεισε

η

κυρία

Αλίκη

Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,

Οµ.

Καθηγήτρια

Εγκληµατολογίας και Πρόεδρος του ΙΜ∆Α.
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3. ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

3.3.1. «Τα γεγονότα στο Τσαντ: Μία οιονεί νοµιµοποίηση του ρατσισµού;»

ΟΜΑ∆Α ΝΕΩΝ
«Κύκλοι συζητήσεων για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου»
«Τα γεγονότα στο Τσαντ
~Μία οιονεί νοµιµοποίηση του ρατσισµού;»

Η Οµάδα Νέων του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου οργανώνει την Παρασκευή 30η Νοεµβρίου 2007 και στα πλαίσια του «Κύκλου συζητήσεων για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου» συζήτηση µε θέµα «Τα γεγονότα στο Τσαντ ~Μία οιονεί νοµιµοποίηση του ρατσισµού;», στις 20:15,
στο κτήριο του Ιδρύµατος, Λυκαβηττού 1Γ, Κολωνάκι.

Την Παρασκευή, 30/11/2007, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των «Κύκλων Συζητήσεων
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου» εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα: «Τα γεγονότα στο
Τσαντ: µια οιονεί νοµιµοποίηση του ρατσισµού;». Εισηγήσεις ανέλαβαν οι Αγγελή
Μαρία, Μαυρίδου Ελένη - Ναυσικά, Λυρούδης Γιώργος και Νικήτα Αλίν, οι οποίοι
πραγµατεύθηκαν τις εξής ειδικότερες διαστάσεις του θέµατος: «Τα γεγονότα στο Τσαντ:
Προς µια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών ή κάλυψη ύποπτων δραστηριοτήτων»,
«∆ιαφυλετικές υιοθεσίες», «Το νοµικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωµάτων του
παιδιού και διεθνούς γονικής απαγωγής ανηλίκων τέκνων» και «Στοιχεία γενικής
προσέγγισης- Η ∆ηµοκρατία του Τσάντ». Υπεύθυνη επικοινωνίας εκ µέρους της οµάδας
κεντρικού συντονισµού ήταν η Ήλια Παπούλια, ενώ τη συζήτηση διηύθυνε η
Συντονίστρια της Οµάδας, Αιµιλία Ιωαννίδου.
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3.3.2. ««Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα
νέα δεδοµένα µετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας».

ΟΜΑ∆Α ΝΕΩΝ
«Κύκλοι συζητήσεων για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου»
«Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
~Τα νέα δεδοµένα µετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας»

Η Οµάδα Νέων του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
οργανώνει την Παρασκευή 14η Μαρτίου 2008
και στα πλαίσια του
«Κύκλου συζητήσεων για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου»
συζήτηση µε θέµα
«Ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
~Τα νέα δεδοµένα µετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας»,
στις 20:15,
στο κτήριο του Ιδρύµατος, Λυκαβηττού 1Γ, Κολωνάκι.

Την Παρασκευή, 14/3/2008, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των «Κύκλων Συζητήσεων
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου» εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα: «Ο Χάρτης των
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα νέα δεδοµένα µετά τη Συνθήκη
της Λισσαβώνας». Εισηγήσεις ανέλαβαν οι Πανουτσακοπούλου Στέλλα, Κόρκας
Γιάννης, ο Πουλαράκης Στάθης, οι οποίοι πραγµατεύθηκαν τις εξής ειδικότερες
διαστάσεις του θέµατος: «Τα στάδια που οδήγησαν στην διακήρυξη του Χάρτη, η
διαδικασία εκπόνησής του, το περιεχόµενο και τα πεδία εφαρµογής, η Μεταρρυθµιστική
Συνθήκη της Λισσαβώνας και η ενσωµάτωση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων σ’
αυτήν», «Η δικαιοπολιτική διάσταση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης» και «Απόσχιση της Βρετανίας και της Πολωνίας και πώς, η
επιλογή τους τούτη, υποσκάπτει, τη δυναµική της Ένωσης». Παρενέβησαν
οι Καραβασίλη ∆ώρα και Καψαµπέλη Αλεξία, εστιάζοντας στα εξής θέµατα: «Η
συµβολή του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στην εδραίωση του Κράτους ∆ικαίου και
την ενίσχυση της δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Το περιεχόµενο του
Χάρτη και οι ατέλειες που εµφανίζει». Τη συζήτηση διηύθυνε η Συντονίστρια της
Οµάδας, Αιµιλία Ιωαννίδου.

3.3.3. ««Παρουσιάσεις Νοµολογίας: Οι αποφάσεις Viking (C-438/05) και Laval (C341/05) του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΟΜΑ∆Α ΝΕΩΝ
«Παρουσιάσεις Νοµολογίας»
«Οι αποφάσεις Viking (C-438/05) και Laval (C-341/05) του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»

Η Οµάδα Νέων του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
οργανώνει την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008
και στα πλαίσια των
«Παρουσιάσεων Νοµολογίας»
συζήτηση µε θέµα
«Οι αποφάσεις Viking (C-438/05) και Laval (C-341/05) του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
στις 20:15, στο κτήριο του Ιδρύµατος, Λυκαβηττού 1Γ, Κολωνάκι

Την Παρασκευή, 30/4/2008, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των «Κύκλων Συζητήσεων
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου» εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα: «Οι Αποφάσεις
Viking Line (C ~438 /05) και Laval (C ~341 /05) του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων». Εισηγήσεις ανέλαβαν οι Αλεξία Καψαµπέλη, Κατερίνα Ξένου και η
Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, οι οποίες πραγµατεύθηκαν σφαιρικά τις διαστάσεις του
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θέµατος, όπως η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και το δικαίωµα στη συλλογική δράση
των εργαζοµένων. Τη συζήτηση διηύθυνε η Συντονίστρια της Οµάδας, Αιµιλία
Ιωαννίδου.

3.3.4. «Παρουσιάσεις Νοµολογίας: Η απόφαση Bekir Usta and others v. Greece,
Appl. No 35151 /05, του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου».
Την Παρασκευή, 1 Νοεµβρίου 2007, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των «Κύκλων
Συζητήσεων για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου» εκδήλωση-συζήτηση µε θέµα: «Η
απόφαση Bekir Usta and others v. Greece, Appl. No 35151 /05, του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου». Εισηγήσεις ανέλαβαν οι Έλλη Σπερδόκλη
και ο Τριαντάφυλλος Γκούβας, οι οποίοι πραγµατεύθηκαν σφαιρικά τις αποφάσεις,
παρουσιάζοντας σχετικές περιλήψεις. Τη συζήτηση διηύθυνε η Συντονίστρια της Οµάδας,
Αιµιλία Ιωαννίδου.
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4. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

4.1. «Παρένθετη µητρότητα: το ελληνικό νοµικό καθεστώς, η συνταγµατικότητα
της εν λόγω ρύθµισης σε συνδυασµό µε το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα
αναπαραγωγής και κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα που προκύπτουν.»

Του Κώστα Πανάγου, φοιτητή Νοµικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

Α. Ορισµός και ιστορικά στοιχεία

Το θέµα που πραγµατεύεται το συγκεκριµένο άρθρο είναι η παρένθετη
µητρότητα. Πρόκειται για µια σηµαντική καινοτοµία που εισήχθη στην Ελλάδα µε το
νόµο 3089/2002 για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή».
Ειδικότερα, µε τον όρο αυτό εννοείται η δυνατότητα κυοφορίας τέκνου από γυναίκα, η
οποία µετά από τη γέννηση του θα το παραδώσει σε άλλη γυναίκα, η οποία επιθυµεί να
αποκτήσει παιδί και που θα θεωρείται η µητέρα του. Για τη δυνατότητα αυτή δε
χρησιµοποιείται από τη ΑΚ 1458 ειδικός όρος, αλλά είναι γνωστό ότι χρησιµοποιούνται
οι όροι «υποκατάστατη» µητρότητα, «δανεισµός µήτρας» και «παρένθετη µητρότητα»1.
Εποµένως, όταν αναφέρονται οι συγκεκριµένοι όροι, έχουν την ίδια ακριβώς σηµασία.
Ο ρωµαϊκός κανόνας «Mater semper certa est», που επιβιώνει ακόµη στις
ισχύουσες νοµοθεσίες, δεν ανταποκρίνεται απόλυτα, πλέον, στην πραγµατικότητα.
Ωστόσο, η αντιµετώπιση της γυναικείας στειρότητας µε την παρεµβολή άλλης γυναίκας,
διαφορετικής από τη σύζυγο, αποτελεί φαινόµενο συνδεδεµένο µε τη διαχρονική πορεία
του ανθρώπου. Υπό το πρίσµα αυτό, η υποκατάσταση στη µητρότητα δεν είναι κάτι
πρωτόγνωρο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα υποκατάστατης µητρότητας προσφέρει η
Παλαιά ∆ιαθήκη: «Σάρα δε η γυνή Αβραάµ ουκ έτικνεν αυτώ. Ην δεν αυτή παιδίσκη
Αιγυπτία, η όνοµα Αγάρ. Έπεν δε Σάρα προς Αβραάµ : Ιδού συνέκλεισέν µε Κύριος του
µη τίκνειν’ είσελθεν ουν προς την παιδίσκην µου, ίνα τεκνοποιήσεις εξ αυτής.
Υπήκουσεν δε Αβράαµ της φωνής Σάρας»2.

13

Τα ζητήµατα, νοµικά και κοινωνικά, στη σύγχρονη εποχή, που συνδέονται µε το
θεσµό της υποκατάστασης στην κυοφορία, ανέκυψαν για πρώτη φορά πριν είκοσι
περίπου χρόνια, το 1988 συγκεκριµένα, στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε αφορµή την
περίπτωση του «baby M» στο New Jersey, η οποία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και
ανάγκασε δικηγόρους, δικαστές και φεµινίστριες να πάρουν θέση στο πρόβληµα.
Σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά, µια γυναίκα (η φέρουσα µητέρα) συµφώνησε
να κυοφορήσει το παιδί µιας άλλης (της κοινωνικής µητέρας), ενώ το γενετικό υλικό,
δηλαδή οι γαµέτες ήταν µεν ωάριο της φέρουσας µητέρας, το δε σπέρµα ήταν του
συζύγου της κοινωνικής µητέρας. Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε, επειδή η φέρουσα
µητέρα αρνήθηκε, µετά τον τοκετό, να παραδώσει το παιδί στην κοινωνική µητέρα. Η
σύναψη του σχετικού συµβολαίου έγινε το 1985 στο «Infertility Center of New York».
Μετά από έντονο δικαστικό αγώνα, που αφορούσε κυρίως το κύρος των συµβάσεων
υποκατάστασης στη µητρότητα, το δικαστήριο τελικά νοµιµοποίησε τα δικαιώµατα του
βιολογικού πατέρα και έφερε στο προσκήνιο όλο το θέµα της υποκατάστατης
µητρότητας3.
Στο κείµενο που ακολουθεί αναπτύσσεται το νοµικό καθεστώς που διέπει το
ζήτηµα της παρένθετης µητρότητας στη Ελλάδα, αλλά µε αναφορές και στην αλλοδαπή.
Εν συνεχεία, θα αναφερθούµε στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί περί της
συνταγµατικότητας της εν λόγω ρύθµισης, καθώς και σε πολιτικοκοινωνικές
προεκτάσεις του ζητήµατος.

Β. Γενικά για την παρένθετη µητρότητα

Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας έχει συντελέσει στο να είναι σήµερα δυνατή η
διάσπαση της βιολογικής µητρότητας, µε την έννοια ότι η γυναίκα που κυοφορεί και
γεννά το παιδί µπορεί να είναι διαφορετική από τη γυναίκα στην οποία ανήκει το ωάριο
που γονιµοποιήθηκε. Η πρώτη γυναίκα ονοµάζεται «κυοφόρος µητέρα» και η δεύτερη
«γενετική µητέρα», και οι δύο, όµως, είναι βιολογικές µητέρες, αφού βιολογικό
σύνδεσµο προς το παιδί αποτελεί τόσο η χορήγηση του γεννητικού υλικού, όσο και η
κυοφορία. Υπάρχουν µάλιστα δύο περιπτώσεις διπλής βιολογικής µητρότητας
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: η

πλήρης και η µερική. Η διάκριση ανάµεσα στην πλήρη και τη µερική στηρίζεται στην
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προέλευση του γεννητικού υλικού. Αν το γεννητικό υλικό, που πρόκειται να κυοφορήσει
η φέρουσα µητέρα προέρχεται από άτεκνο ζευγάρι, επειδή για λόγους υγείας είναι
αδύνατη η κυοφορία από την κοινωνική µητέρα, τότε πρόκειται για µερική
υποκατάσταση, η οποία ονοµάζεται και παρένθετη µητρότητα. Αν το γεννητικό υλικό
προέρχεται από τη φέρουσα µητέρα και το σύζυγο της, όταν αυτή είναι έγγαµη, ή από
τρίτο άγνωστο δότη, τότε έχουµε πλήρη υποκατάσταση. Αυτή είναι µια µορφή
υποκατάστασης την οποία όλες σχεδόν οι νοµοθεσίες τείνουν να απαγορεύσουν, επειδή
κρίνεται στην ουσία της ως αγοραπωλησία τέκνου5. Η γενετική µητέρα, αυτή δηλαδή
που επιθυµεί το παιδί, έχει δικά της ωάρια, αλλά δε µπορεί να φέρει σε πέρας την
εγκυµοσύνη και τον τοκετό, και γι’ αυτό προσφεύγει σε µια κυοφόρο γυναίκα, στη µήτρα
της οποίας εµφυτεύεται το γονιµοποιηµένο ωάριο της γενετικής µητέρας.
Στην

περίπτωση

της

µερικής

υποκατάστασης

γίνεται

λόγος

και

για

«υποκατάσταση µητρότητα», αφού η παρένθετη, κυοφόρος µητέρα είναι µια
υποκατάστατη µητέρα, ειδικότερα µάλιστα η περίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται ως
περίπτωση «µερικής υποκατάστασης», όπως προαναφέραµε, η οποία αντιδιαστέλλεται
από την «πλήρη υποκατάσταση», όπου η κυοφόρος γυναίκα που επιθυµεί το παιδί έχει
πρόβληµα τόσο µε το γεννητικό υλικό της, όσο και µε την εγκυµοσύνη, και γι’ αυτό
καταφεύγει σε µιαν άλλη γυναίκα από την οποία ζητά τόσο τα ωάριά της, όσο και τη
χρήση της µήτρας της. Είναι, εποµένως, φανερό ότι στην πλήρη υποκατάσταση δεν
υπάρχει διπλή βιολογική µητρότητα, αφού εδώ βιολογική είναι µόνο η υποκατάσταση
µητέρα, και, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, η περίπτωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή κατά
τη νοµοθεσία µας. Αντίθετα, διπλή βιολογική µητρότητα υπάρχει και όταν η γυναίκα που
επιθυµεί το παιδί έχει µεν συνολικό πρόβληµα (τόσο ωαρίων, όσο και εγκυµοσύνης),
επιλέγει, όµως, δύο γυναίκες για να της το λύσουν : από την πρώτη παίρνει τα ωάρια, και
από τη δεύτερη «δανείζεται» τη µήτρα όπου γίνεται η εµφύτευση, αφού προηγουµένως
τα ωάρια γονιµοποιηθούν µε το σπέρµα του συζύγου ή του µόνιµου συντρόφου της
γυναίκας που επιθυµεί να γίνει µητέρα. Η τελευταία περίπτωση είναι επιτρεπτή σύµφωνα
µε το νόµο. Εποµένως, σήµερα, και συγκεκριµένα στο άρθρο 1458 ΑΚ, αναγνωρίζεται
καταρχήν το επιτρεπτό και ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις της παρένθετης µητρότητας
τόσο στη συνηθέστερη περίπτωση που η γυναίκα, η οποία επιθυµεί το παιδί και
απευθύνεται στην κυοφόρο, χρησιµοποιεί δικά της ωάρια όντας η γενετική µητέρα, όσο
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και όταν γενετική µητέρα είναι κάποια τρίτη γυναίκα, στην οποία ανήκουν τα ωάρια που
χρησιµοποιεί η γυναίκα που επιθυµεί το παιδί6.

Γ. Το επιτρεπτό της παρένθετης µητρότητας και οι προϋποθέσεις του, όπως
ρυθµίζεται στον ελληνικό Αστικό Κώδικα
Η παρένθετη µητρότητα αποτέλεσε εξαρχής ένα ζητήµατα εριζόµενο, µε την
έννοια ότι αµφισβητήθηκε εντονότατα το επιτρεπτό της, καθώς από πολλές πλευρές
υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται για µια ιατρική δυνατότητα που δεν είναι κοινωνικά ανεκτή.
Ειδικότερα, κατά πρώτο λόγο προβλήθηκε το επιχείρηµα ότι µε την πρακτική του
δανεισµού µήτρας δηµιουργείται µία κατηγορία γυναικών που γίνονται αντικείµενο
εκµετάλλευσης, καθώς αναλαµβάνουν να φέρουν αυτές για χάρη άλλων, προφανώς
πλουσιότερων, γυναικών το βάρος της κυοφορίας και του τοκετού4. Σχετικά
επισηµάνθηκε, άλλωστε, και ότι από την εκµετάλλευση κινδυνεύει όχι µόνο η κυοφόρος,
αλλά και η γυναίκα που θέλει απεγνωσµένα ένα παιδί, έχει η ίδια πρόβληµα µε την
εγκυµοσύνη, και υποκύπτει στις οικονοµικές απαιτήσεις της κυοφόρου, η οποία
εκµεταλλεύεται προφανώς την ανάγκη της.
Παραπέρα, αντιρρήσεις διατυπώθηκαν και από αρκετούς ευρωπαίους νοµικούς
που έχουν χαρακτηρίσει τη συµφωνία µεταξύ των δύο γυναικών (της κυοφόρου και
αυτής που επιθυµεί το παιδί) ως ανήθικη, για το λόγο ότι το παιδί εµπορευµατοποιείται
και µεταβιβάζεται από τη µία γυναίκα στην άλλη ως αντικείµενο. Σύµφωνα, όµως, µε µια
άλλη άποψη, η παρατήρηση αυτή – που έχει εµπνεύσει και τις απαγορευτικές νοµοθεσίες
της Γερµανίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας – είναι υπερβολική, αφού στο χρόνο της
σύναψης της συµφωνίας δεν υπάρχει παιδί, και επιπλέον ούτε από την άλλη άποψη
µπορούν να εντοπισθούν στοιχεία ανηθικότητας, µε τη βασική βέβαια προϋπόθεση να
µην υπάρχει οικονοµικό αντάλλαγµα, εν όψει του ότι η ίδρυση της σχέσης µητέρας και
παιδιού, και γενικότερα της συγγένειας, δεν είναι κοινωνικά ανεκτό να συναρτάται µε
την απόκτηση οικονοµικού οφέλους.
Βέβαια, ως πρόβληµα για το δανεισµό µήτρας προβαλλόταν πριν από το ν. 3089
και το επιπρόσθετο γεγονός ότι, κατά το δίκαιο που ίσχυε πριν από το νόµο, το παιδί που
γεννιόταν ύστερα από δανεισµό µήτρας είχε ως µητέρα του κατά το νόµο την κυοφόρο
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γυναίκα που το γέννησε (παλ. ΑΚ 1463 παρ. 2 εδ. 1) και όχι τη γυναίκα που πραγµατικά
επιθυµούσε να τεκνοποιήσει. Αυτός, όµως, ήταν λόγος για τη νοµοθετική κάλυψη του
φαινόµενου και την επιδίωξη να συνδεθεί νοµικά το παιδί µε τη γυναίκα που πραγµατικά
το επιθυµεί, σύµφωνα άλλωστε µε τη αρχή της κοινωνικοσυναισθηµατικής συγγένειας6,
δηλαδή η συγγένεια, η οποία, σε περιπτώσεις τεχνητής γονιµοποίησης, αναγνωρίζεται ως
υπάρχουσα για λόγους κοινωνικούς και συναισθηµατικούς και όχι λόγω βιολογικής
καταγωγής7.
Με βάση, λοιπόν, το τελευταίο σκεπτικό, και ιδίως µε τη µέριµνα για το
συµφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί ούτως ή άλλως από τη συγκεκριµένη ιατρική
πρακτική, είτε τη δέχεται είτε την απαγορεύει ο νόµος (αφού και αν ακόµη
απαγορευόταν τελείως η παρένθετη µητρότητα, παιδιά θα µπορούσαν πάντως να
γεννηθούν στην πράξη από αυτή και παράβαση του νόµου), και σε αρµονία µε τις
νοµοθεσίες της Αγγλίας, της Ολλανδίας, του Ισραήλ, της Βραζιλίας, της Ουγγαρίας και
αρκετών από τις Η.Π.Α., στο νόµο 3089/2002 (που υπήρξε το πρώτο και παραµένει το
βασικό

νοµοθέτηµα για την παρένθετη µητρότητα στην ελληνική έννοµη τάξη)

θεωρήθηκε προτιµότερο να γίνουν τα εξής : Πρώτο, να επιτραπεί αρχικά η παρένθετη
µητρότητα, αλλά να τεθούν γι’ αυτήν αυστηρότερες προϋποθέσεις, µέσα από τις οποίες
να αίρεται η τυχόν µοµφή της ανηθικότητας, και, δεύτερο, να ρυθµιστεί στη συνέχεια και
το θέµα της ίδρυσης της συγγένειας µε τη γυναίκα που επιθυµεί το παιδί8. Έτσι λοιπόν, η
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε το Νοέµβριο του 2000 από τον τότε
Υπουργό ∆ικαιοσύνης, τον καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλο, ανάµεσα στα άλλα ζητήµατα
της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή9, ρύθµισε και το ζήτηµα της
παρένθετης µητρότητας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Κατά το άρθρο 1458 ΑΚ, η παρένθετη µητρότητα επιτρέπεται µε δικαστική άδεια,
που παρέχεται πριν από τη µεταφορά των ωαρίων της µίας γυναίκας στη µήτρα της
παρένθετης, ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυµεί το παιδί. Αρµόδιο δικαστήριο,
που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι το Μονοµελές
Πρωτοδικείο (ΚΠολ∆ 740) του τόπου όπου έχει τη συνήθη διαµονή της η γυναίκα που
υποβάλλει τη σχετική αίτηση ή η γυναίκα που θα κυοφορήσει το παιδί (ΚΠολ∆ 799 παρ.
1 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3089). Το δικαστήριο, µάλιστα, µπορεί να
διατάξει να γίνει η συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών, αν κρίνει ότι η δηµοσιότητα
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πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας
της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων (ΚΠολ∆ 799 παρ. 2).
Το δικαστήριο χορηγεί την άδεια µόνο αν συντρέχουν οι ακόλουθες επιµέρους
προϋποθέσεις : Kατά πρώτο λόγο, η γυναίκα που επιθυµεί το παιδί πρέπει να µη µπορεί
να κυοφορήσει η ίδια. Επαναλαµβάνεται άρα εδώ ο όρος της ιατρικής αναγκαιότητας
που απαιτείται και κατά το γενικό άρθρο 1455 παρ. 1 εδ. 1 ΑΚ, και η επανάληψη αυτή
δεν είναι παρά µία έκφραση της επίγνωσης του νοµοθέτη ότι η παρένθετη µητρότητα
είναι η πιο ακραία περίπτωση υποβοηθούµενης αναπαραγωγής που ρυθµίζεται στο νόµο,
και γι’ αυτό ο όρος της ιατρικής αναγκαιότητας χρειάζεται να τονιστεί και ειδικά.
Εξαιτίας, λοιπόν, του όρου αυτού η παρένθετη µητρότητα για οποιονδήποτε άλλο λόγο
πλην της ιατρικής αναγκαιότητας αποκλείεται, και αυτό σηµαίνει ότι η γυναίκα δε
µπορεί να αποφύγει την εγκυµοσύνη µέσω µιας δανεικής µήτρας, όχι µόνο για
προσωπικούς λόγους αισθητικής λ.χ., που δεν είναι σοβαροί, αλλά ούτε για
επαγγελµατικούς λόγους που θα µπορούσαν κατά τις περιστάσεις να είναι σοβαρότεροι.
Η αδυναµία της γυναίκας να κυοφορήσει θα πρέπει να αποδεικνύεται στο δικαστήριο
προφανώς µε ιατρικές γνωµατεύσεις10.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο νόµος εξειδικεύει το γενικό όρο, κατά τον οποίο η
ιατρική

υποβοήθηση

στην

ανθρώπινη

αναπαραγωγή

επιτρέπεται

µόνο

όταν

διαπιστώνεται αδυναµία να αποκτηθούν παιδιά µε φυσικό τρόπο. Εδώ πρόκειται για
ιατρική αδυναµία προς κυοφορία. Ερώτηµα ανακύπτει για την περίπτωση κατά την οποία
η προσφυγή σε κυοφόρο γυναίκα δικαιολογείται από το ότι η κυοφορία από τη γυναίκα
που επιθυµεί να αποκτήσει παιδιά ενέχει τον κίνδυνο µετάδοσης στο τέκνο σοβαρής
ασθένειας. Η διατύπωση της ΑΚ 1458 φαίνεται να αποκλείει την παροχή δικαστικής
άδειας στην περίπτωση αυτή, αφού δεν υπάρχει ιατρική αδυναµία προς κυοφορία.
Ωστόσο, θα πρέπει να γίνεται δεκτό ότι, και στην περίπτωση αυτή, ισχύει η γενική
εξαίρεση της ΑΚ 1456, και εποµένως η δικαστική άδεια µπορεί να παρασχεθεί11.
Κατά δεύτερο λόγο, η γυναίκα που θα αναλάβει να κυοφορήσει πρέπει να είναι, ενόψει
της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία. Και εδώ η καταλληλότητα της
υγείας θα πρέπει να αποδεικνύεται µε ιατρική γνωµάτευση, ενώ στο ν. 3305/2005
ορίζεται σχετικά επιπλέον (άρθρο 13 παρ. 2) ότι και η κυοφόρος υποβάλλεται στους
γενικούς ελέγχους του άρθρου 4 παρ. 2 και 3, και επιπλέον σε ενδελεχή ψυχολογική

18

εξέταση 11. Ως ένδειξη της καταλληλότητας της γυναίκας που προσφέρεται για κυοφορία
η ΑΚ 1458 αναφέρει την κατάσταση της υγείας της. Ο νόµος δεν αναφέρει άλλες
περιπτώσεις

«ακαταλληλότητας» προς κυοφορία. Εναπόκειται, εποµένως, στο

δικαστήριο να κρίνει, κατά την παροχή της άδειας, αν κάποιες ειδικές καταστάσεις (π.χ.
εξάρτηση από τοξικές ουσίες ή από αλκοόλ) καθιστούν τη γυναίκα αυτή ακατάλληλη για
κυοφορία. Ωστόσο, το κριτήριο θα πρέπει να έγκειται στο αν η γυναίκα που προσφέρεται
να κυοφορήσει για λογαριασµό άλλης είναι ακατάλληλη για τη συγκεκριµένη κυοφορία,
γιατί η κυοφορία αυτή εγκυµονεί για την ίδια ή για το κυοφορούµενο κάποιους
κινδύνους και όχι τόσο αν η γυναίκα αυτή είναι γενικώς ακατάλληλη να κυοφορήσει. Σε
κάθε περίπτωση, ο όρος αυτός θα πρέπει να ερµηνεύεται µε µεγάλη φειδώ, γιατί µπορεί
να οδηγεί σε αδικαιολόγητες δικαστικές αρνήσεις12.
Μία τρίτη προϋπόθεση είναι να προσκοµίζεται στο δικαστήριο έγγραφη και χωρίς
αντάλλαγµα συµφωνία µεταξύ των µερών, δηλαδή των προσώπων που επιθυµούν το
παιδί και της κυοφόρου, καθώς και του συζύγου της τελευταίας, αν αυτή είναι έγγαµη. Η
γραπτή συµφωνία εξασφαλίζει ότι τα µέρη παίρνουν µια ώριµη – στο µέτρο του δυνατού
– απόφαση για το θέµα και η ωριµότητα εδώ δικαιολογηµένα απαιτείται ενόψει της
ρύθµισης του άρθρου 1464 ΑΚ για την ίδρυση της µητρότητας του παιδιού, που από τη
γέννηση του θα συνδεθεί αυτόµατα κατά το άρθρο αυτό µε τη γυναίκα που θέλησε το
παιδί, κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα του άρθρου 1463 εδ. 1 ΑΚ ότι µητέρα είναι
αυτή που γεννά. Από την άλλη πλευρά, η προϋπόθεση να λείπει το οικονοµικό
αντάλλαγµα είναι ο σηµαντικότερος όρος για την εξασφάλιση µιας ηθικά ανεπίληπτης
συµφωνίας ανάµεσα στα µέρη, αφού δεν είναι κοινωνικά ανεκτή η συνάρτηση της
ίδρυσης της σχέσης µητέρας και παιδιού µε την απόκτηση της οικονοµικής ωφέλειας.
Την ανάγκη της συνδροµής αυτής της προϋπόθεσης επαναλαµβάνει και το άρθρο 13 παρ.
4 του ν. 3305/2005, όπου άλλωστε τονίζεται – πολύ σκόπιµα – ότι δεν συνιστά πάντως
αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία και η οποιαδήποτε τυχόν θετική
ζηµία της κυοφόρου εξαιτίας της αποχής από την εργασία της, καθώς και οι αµοιβές για
εξαρτηµένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας, µε σκοπό την επίτευξη της
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία.
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Επίσης, θεωρείται αυτονόητο ότι η συµφωνία των µερών θα πρέπει να είναι
συµβατή µε την κοινωνική ηθική από κάθε άποψη (ΑΚ 178), οπότε θα πρέπει να
θεωρηθούν άκυρες οι τυχόν πρόσθετες ρήτρες για υπερβολικές λ.χ. προφυλάξεις της
κυοφόρου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, οι οποίες οι οποίες θα υπερέβαιναν τις
συνηθισµένες προφυλάξεις που συνιστώνται σε κάθε εγκυµοσύνη και γι’ αυτό θα έθιγαν
τον πυρήνα του αυτοκαθορισµού της κυοφόρου και θα δέσµευαν υπερβολικά την
ελευθερία της (ΑΚ 179). Για τον ίδιο λόγο ανήθικη και άρα άκυρη θα ήταν και η τυχόν
ειδικότερη ρήτρα µε την οποία θα απαγορευόταν στην κυοφόρο να ασκήσει το δικαίωµα
της για άµβλωση µέσα στα όρια του ποινικού νόµου.
Ο τέταρτος όρος για τη χορήγηση της δικαστικής άδειας του άρθρου 1458 ΑΚ
είναι τα γονιµοποιηµένα ωάρια, που εµφυτεύονται στη µήτρα της κυοφόρου, να µην
ανήκουν στην ίδια. Είναι, άρα, σαφές ότι κατά το ν. 3089 η πλήρης υποκατάσταση δεν
είναι επιτρεπτή, για το λόγο προφανώς ότι το να στερηθεί τελικά τη νοµική µητρότητα –
για χάρη της γυναίκας που επιθυµεί το παιδί – µία γυναίκα που είναι ως προς όλα
βιολογική µητέρα είναι πολύ βαρύ για την τελευταία, και εποµένως, ως υπερβολικά
δεσµευτικό, δεν είναι κοινωνικά ανεκτό (ΑΚ 179). Το πρόβληµα αυτό δεν υπάρχει, όταν
η κυοφόρος γυναίκα συµµετέχει στη φυσική µητρότητα µόνο µε την κυοφορία, και αυτό
συµβαίνει ανεξάρτητα από το σε ποια ανήκουν τα ωάρια που χρησιµοποιήθηκαν. Με
αυτό, λοιπόν, το δεδοµένο η παρένθετη µητρότητα επιτρέπεται, όπως συνάγεται εξ
αντιδιαστολής, τόσο όταν τα ωάρια ανήκουν στη γυναίκα που θέλει το παιδί, όσο και
όταν αυτά προέρχονται από τρίτη γυναίκα. Στη δικαστική απόφαση, που χορηγεί τη
σχετική άδεια, δε χρειάζεται να αναγράφεται αν τα ωάρια, που θα χρησιµοποιηθούν, θα
ανήκουν στην ενδιαφερόµενη ή σε τρίτη γυναίκα, αρκεί να µην ανήκουν στην κυοφόρο.
Μία πρόσθετη προϋπόθεση περιλαµβάνεται, τέλος, στο άρθρο 8 του ν. 3089/2002.
Κατά το άρθρο αυτό η γυναίκα που επιθυµεί το παιδί (και υποβάλλει την αίτηση) και η
κυοφόρος γυναίκα θα πρέπει να έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα12. Η ρύθµιση
αυτή αποσκοπεί στο να αποφευχθεί το φαινόµενο «αναπαραγωγικού τουρισµού», µε την
έλευση στη χώρα µας γυναικών από άλλες χώρες µε στόχο να αποκτήσουν παιδί µε τη
βοήθεια κυοφόρου γυναίκας. Η απαγόρευση καταλαµβάνει εξίσου ελληνίδες και
αλλοδαπές, αφού αποκλειστικό κριτήριο είναι η κατοικία και δεν λαµβάνεται υπόψη η
ιθαγένεια. Εποµένως, και η Ελληνίδα που κατοικεί µόνιµα στην αλλοδαπή δε µπορεί να
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έρθει στην Ελλάδα, προκειµένου να αποκτήσει τέκνο µε τη βοήθεια κυοφόρου
γυναίκας13.
Το ζήτηµα των συνεπειών της παραβίασης των όρων του άρθρου 1458 ΑΚ
συναρτάται µε τη διάταξη του άρθρου 1464 ΑΚ, που ρυθµίζει στη συνέχεια την ίδρυση
της συγγένειας. Κατά το άρθρο 1464 παρ. 1 η συγγένεια µε τη γυναίκα που επιθυµεί το
παιδί ιδρύεται, όπως θα αναπτυχθεί αναλυτικότερα παρακάτω, µόνο εφόσον έχουν
τηρηθεί οι όροι του άρθρου 1458 και, αν το τελευταίο δε συµβαίνει, παραµένει σε ισχύ ο
κανόνας ότι η µητέρα γίνεται η κυοφόρος που γεννά. Σε περίπτωση που δοθεί δικαστική
άδεια, παρά την έλλειψη των πιο πάνω όρων, η σχετική δικαστική απόφαση
προσβάλλεται µε ένδικα µέσα (έφεση και αναίρεση), ενώ, αν η απόφαση γίνει
αµετάκλητη, το σφάλµα της καλύπτεται.
Σε ό,τι αφορά την παραβίαση του άρθρου 8 του ν. 3089, είναι φανερό ότι αυτή
δεν επηρεάζει την ίδρυση µητρότητας κατά το άρθρο 1464 στην περίπτωση που το
τελευταίο άρθρο θα καλούνταν σε εφαρµογή µέσω των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Και η παράβαση του άρθρου 8 όµως, όπως άλλωστε και η παράβαση των όρων
του άρθρου 1458 ΑΚ και του άρθρου 13 του ν. 3305/2005, επισύρουν τις ποινικές
κυρώσεις του άρθρου 26 παρ. 8, κατά το οποίο όποιος µετέχει στη διαδικασία απόκτησης
παιδιού µέσω παρένθετης µητρότητας, χωρίς να τηρηθούν οι όροι άρθρων 1458 ΑΚ, 8
του ν. 3089/2002 και 13 του ν. 3305, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Τις ποινικές κυρώσεις τις επισύρει η
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου 1458 ΑΚ, είτε πρόκειται για το
βασικό όρο της δικαστικής άδειας είτε πρόκειται για επιµέρους προϋποθέσεις που τις
ελέγχει το δικαστήριο και που δεν τις έλεγξε προφανώς στη συγκεκριµένη περίπτωση.

∆. Η ίδρυση της συγγένειας µε τη µητέρα
Στις παλαιότερες εποχές της σύνταξης των Αστικών Κωδίκων και πριν από την
αλµατώδη ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας επικρατούσε ως προς την ίδρυση της συγγένειας
µε τη µητέρα η άποψη ότι «η µητέρα είναι πάντα βέβαιη», όπως αναφέραµε και στην
εισαγωγή. Ίσχυε, λοιπόν, και ισχύει και σήµερα σε όλες τις γνωστές αστικές νοµοθεσίες
ο κανόνας που στο δικό µας Αστικό Κώδικα περιέχεται στο άρθρο 1463 εδ. 1 : «Η
συγγένεια του προσώπου µε τη µητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη
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γέννηση». Βέβαια, πριν από το ν. 3089/2002 ο κανόνας αυτός ήταν ανεξαίρετος, και γι’
αυτό έπαψε να είναι ικανοποιητικός από τη στιγµή που οι εξελίξεις της βιοτεχνολογίας
κατέστησαν δυνατή την παρένθετη µητρότητα, δηλαδή το δανεισµό της µήτρας. Με άλλα
λόγια, ο κανόνας του άρθρου 1453 εδ. 1 επαρκεί µεν ακόµη και σήµερα µε συντριπτική
πλειονότητα των περιπτώσεων που η γυναίκα γεννά η ίδια το παιδί που επιθυµεί, δεν
ικανοποιεί, όµως, όταν η γυναίκα «δανείζεται» λόγω ιατρικής αναγκαιότητας τη µήτρα
µιας άλλης γυναίκας που γεννά για λογαριασµό της. Για την περίπτωση αυτή, στο άρθρο
1464 ΑΚ καθιερώνεται εξαίρεση από τον κανόνα της συναγωγής της µητρότητας από τη
γέννηση 14.

Ε. Οι σχετικές ρυθµίσεις
ΑΚ 1464 : Σε περιπτώσεις τεχνητής γονιµοποίησης, αν η κυοφορία έγινε από άλλη
γυναίκα, υπό τους όρους του άρθρου 1458, µητέρα του τέκνου τεκµαίρεται η γυναίκα
στην οποία δόθηκε η σχετική δικαστική άδεια.
Το τεκµήριο αυτό ανατρέπεται µε αγωγή προσβολής της µητρότητας που ασκείται
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τον τοκετό, είτε από την τεκµαιρόµενη µητέρα, είτε
από την κυοφόρο γυναίκα, εφόσον αποδειχθεί ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από
την τελευταία. Η προσβολή γίνεται από τη δικαιούµενη γυναίκα αυτοπροσώπως ή από
ειδικό πληρεξούσιο της ή ύστερα από άδεια του δικαστηρίου.
Με την αµετάκλητη δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή το τέκνο έχει
αναδροµικά από τη γέννηση του µητέρα τη γυναίκα που το κυοφόρησε.
ΚΠολ∆ 614 παρ. 1 α και β : Kατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 615 έως 622,
στην οποία εφαρµόζονται και τα άρθρα 598, 600, 601, 603 και 606, δικάζονται οι
διαφορές που αφορούν : α) την προσβολή της πατρότητας, β) την προσβολή της
µητρότητας, γ)…
ΚΠολ∆ 619 παρ. 2 : H αγωγή για την προσβολή της µητρότητας απευθύνεται : α) αν
ασκείται από την τεκµαιρόµενη µητέρα κατά της κυοφόρου γυναίκας και του συζύγου
της, αν είναι έγγαµη, καθώς και κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του, β) αν
ασκείται από την κυοφόρο γυναίκα, κατά της τεκµαιρόµενης µητέρας και του συζύγου
της, αν είναι έγγαµη, καθώς και κατά του τέκνου.
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Άρθρο 20 παρ. 1 εδ. 2 ν. 344/1976 : Στην περίπτωση που προβλέπεται από το άρθρο
1464 του Αστικού Κώδικα, προσάγεται και η δικαστική άδεια που δόθηκε στη γυναίκα
που επιθυµεί να αποκτήσει τέκνο.

ΣΤ. Η έναρξη των αποτελεσµάτων και η ανάκληση της απόφασης
Ο θεσµός της παρένθετης µητρότητας γεννά πολλά, ενδιαφέροντα και δυσεπίλυτα
ζητήµατα, τα οποία οφείλονται έως ένα βαθµό στην κατ’ ανάγκη παροχή της άδειας και
κατά συνέπεια στη δηµιουργία του τεκµηρίου µητρότητας προκαταβολικά : Ο νόµος
ορίζει ρητά ότι η δικαστική άδεια χορηγείται πριν από τη µεταφορά των
γονιµοποιηµένων ωαρίων στο σώµα της γυναίκας που θα κυοφορήσει. Προφανώς
τοποθετεί το χρονικό σηµείο της δικαστικής άδειας πριν από την κυοφορία, για να
ελεγχθεί ότι συντρέχουν πράγµατι όλες οι προϋποθέσεις. Κανονικά, στο ίδιο χρονικό
σηµείο θα πρέπει να αρχίζει και η λειτουργία του τεκµηρίου µητρότητας, το οποίο τελεί
πάντως υπό τη νοµική αίρεση του τοκετού,

αφού και οι αποφάσεις στην εκούσια

δικαιοδοσία αναπτύσσουν αµέσως την ενέργεια τους (ΚΠολ∆ 763 παρ. 1). Αυτό οδηγεί
σε ανάλογα αποτελέσµατα και ως προς την ικανότητα δικαίου του κυοφορηµένου. Εάν,
για παράδειγµα, αποβιώσει ο σύζυγος της µητέρας υπέρ της οποίας λειτουργεί το
τεκµήριο της µητρότητας κατά τη διάρκεια της κυήσεως, το κυοφορούµενο αποκτά
κληρονοµικό δικαίωµα εφόσον γεννηθεί ζωντανό (ΑΚ 1711, 36) καθώς και αξίωση
ψυχικής οδύνης (932 εδ. 3), εάν προηγήθηκε αδικοπραξία. Εάν η αίτηση υποβληθεί ή
ακόµη και η δικαστική άδεια χορηγηθεί µετά την κυοφορία, θα πρέπει να δεχθούµε ότι
το τεκµήριο µητρότητας δεν λειτουργεί υπέρ της κοινωνικής µητέρας, διότι δεν είναι
δυνατόν να ελεγχθεί από το δικαστήριο ούτε η έλλειψη ανταλλάγµατος ούτε και η
καταλληλότητα της κυοφόρου γυναίκας, η οποία µπορεί να διακινδυνεύει την υγεία της
και οι ενέργειες των ενδιαφεροµένων προσώπων τείνουν να φέρουν το δικαστήριο προ
τετελεσµένων γεγονότων και να καταστρατηγήσουν τη διαδικασία.
Η δυνατότητα, όµως, ανακλήσεως της αποφάσεως, η οποία χορήγησε τη
δικαστική άδεια για την παρένθετη µητρότητα, είναι ένα σοβαρότατο ζήτηµα µε
προεκτάσεις όχι µόνο στην παραπάνω περίπτωση στην οποία επιτελεί ένα διορθωτικό
και ευέλικτο τρόπο για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ερωτάται αν θα επιτρέπεται
και σε κάθε περίπτωση που η συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων προσώπων
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διέρχεται κρίση. Για παράδειγµα, το παιδί γεννιέται µε ένα πρόβληµα υγείας και οι
κοινωνικοί γονείς δεν το επιθυµούν. Ή η δική τους σχέση ανατρέπεται και παίρνουν
διαζύγιο, οπότε θεωρούν το παιδί περιττό βάρος. Ή ο ένας από τους δύο αποβιώνει και
πάλι το παιδί δεν είναι επιθυµητό. Είναι αλήθεια ότι η ανάκληση των οριστικών
αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΚΠολ∆ 758) εξυπηρετεί την προσαρµογή του
ρυθµιστικού µέτρου στις µεταβαλλόµενες και µη προβλεφθείσες συνθήκες. Από την
άλλη, όµως, µεριά έρχεται σε αντίθεση µε περιπτώσεις όπως η παρένθετη µητρότητα,
που αποσκοπούν σε οριστικά και µη ανατρέψιµα αποτελέσµατα που αφορούν σε
ανηλίκους. Για το λόγο αυτόν και η δυνατότητα ανακλήσεως θα πρέπει να είναι πολύ
περιορισµένη και να έχει ως κριτήριο το συµφέρον του παιδιού. Εάν το παιδί
παρουσιάσει πρόβληµα υγείας, η δυνατότητα ανακλήσεως πρέπει να αποκλείεται. Η
αιτούσα υποψήφια - µητέρα ανέλαβε µε την αίτηση της τον κίνδυνο για τέτοια, όχι πολύ
σπάνια περιστατικά, και οπωσδήποτε είναι πολύ εγωιστικό και αντίθετο µε τον
παιδοκεντρικό χαρακτήρα του Οικογενειακού δικαίου να υπαναχωρεί, επειδή αυτό της
φαίνεται πιο συµφέρον για την ίδια.
Είναι δυνατόν βεβαίως οι κοινωνικοί γονείς να µην καταφύγουν στην ανάκληση,
αλλά να δηλώσουν έµπρακτα την αδιαφορία τους προς το τέκνο ή να το εγκαταλείψουν,
οπότε συντρέχει κακή άσκηση της γονικής µέριµνας. ∆εν αποτελεί την ιδανική λύση για
το τέκνο να µπορεί το δικαστήριο να αναθέσει την άσκηση της γονικής µέριµνας σε τρίτο
πρόσωπο (ΑΚ 1532 παρ. 2), αλλά κανείς δεν µπορεί ακόµη και για το παιδί που ήλθε
στον κόσµο χωρίς ιατρική υποβοήθηση, να υποχρεωθεί µε άµεσο τρόπο να είναι καλός
γονέας. Το τέκνο όµως διαθέτει όλα τα δικαιώµατα του ανηλίκου, δηλ. αξίωση
διατροφής (ΑΚ 1485 επ), αποζηµιώσεως (ΑΚ 1531) και κληρονοµικό δικαίωµα. Ως προς
την ανάθεση της ασκήσεως της γονικής µέριµνας σε τρίτο πρόσωπο, από τον κύκλο των
προσώπων αυτών δεν πρέπει πάντως να αποκλείεται η κυοφόρος µητέρα, διότι αυτή θα
προέρχεται συνήθως από περιβάλλον συνδεόµενο οικεία ή και συγγενικά προς το
περιβάλλον των γονέων.
Εάν έχει µεσολαβήσει διαζύγιο των κοινωνικών γονέων και πάλι αυτό δεν
επιτρέπεται να λειτουργήσει σε βάρος του τέκνου και να οδηγήσει στην ανάκληση της
αποφάσεως. Η άσκηση της

γονικής µέριµνας θα κριθεί όπως και στις συνήθεις

περιπτώσεις (ΑΚ 1513), µε περισσότερο πιθανό φορέα της επιµέλειας τη µητέρα.
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∆ιαφορετικό

είναι

πάντως

το

πρόβληµα

του

θανάτου.

Εάν

αποβιώσει

ο

κοινωνικοσυναισθηµατικός πατέρας, το τέκνο θα συνεχίσει να είναι µαζί µε τη µητέρα
και δεν είναι ορθό να ανατραπεί τίποτα. Εάν, όµως, αποβιώσει η µητέρα, ίσως είναι σε
ορισµένες περιπτώσεις ακραίο να επιβάλλουν, όπως έχει υποστηριχθεί, στον πατέρα να
συνεχίσει να είναι πατέρας. Έχει βεβαίως συναινέσει στην παρένθετη µητρότητα, αλλά
οπωσδήποτε η κοινωνική συγγένεια λειτουργεί εντονότερα στην αιτούσα µητέρα. Για το
λόγο αυτό δεν θα αποκλεισθεί εντελώς η αίτηση ανακλήσεως, αλλά το δικαστήριο θα
χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα µε τα µέγιστη δυνατά φειδώ: Για να ανακληθεί η
απόφαση, ο θάνατος της µητέρας θα πρέπει να έχει επέλθει πριν από τον τοκετό ή σε
µικρό χρονικό διάστηµα µετά από αυτόν. Εάν η κυοφόρος µητέρα γονιµοποιήθηκε µε
σπέρµα του αιτούντος την ανάκληση, αυτή και πάλι αποκλείεται.

Ζ. Αποκλεισµός της προσβολής της πατρότητας
Ζητήµατα µπορούν να γεννηθούν και από τη στάση του πατέρα ή των «πατέρων»
του τέκνου. Κατά την Εισηγητική Έκθεση, ακολουθείται ως προς την πατρότητα το
τεκµήριο της καταγωγής από το γάµο (ΑΚ 1465 παρ. 1), δηλ. όσο λειτουργεί το τεκµήριο,
πατέρας θα θεωρείται ο σύζυγος της κοινωνικοσυναισθηµατικής µητέρας, εφόσον αυτό
ανατραπεί, ο σύζυγος της κυοφόρου. Οποιοσδήποτε από αυτούς στερείται του
δικαιώµατος να προσβάλει την πατρότητα, λόγω του ότι είχε συναινέσει στην τεχνητή
γονιµοποίηση της συζύγου του, συνεπώς αποκλείεται από την προσβολή (ΑΚ 1471 παρ.
2 περ. 2). Ρητά βεβαίως προβλέπεται ο αποκλεισµός του δικαιώµατος προσβολής µόνον
για το σύζυγο της µητέρας, κάτι που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ότι αναφέρεται στο
σύζυγο της κοινωνικής µητέρας, αφού υπέρ αυτής λειτουργεί το τεκµήριο µητρότητας
και ο νόµος αποφεύγει να χρησιµοποιήσει για την κυοφόρο τον όρο «µητέρα». Από την
άλλη µεριά, και η τελευταία θεωρείται µητέρα και µάλιστα αναδροµικά από τη γέννηση,
αν τελικώς ανατραπεί το τεκµήριο µητρότητας (ΑΚ 1464 παρ. 3). Συνεπώς ο όρος
σύζυγος της µητέρας, που εµπίπτει στον αποκλεισµό προσβολής της πατρότητας,
ερµηνεύεται ως σύζυγος της εκάστοτε µητέρας.
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι υπάρχει κάποια υποβάθµιση της πατρότητας, επειδή
και η κυοφόρος και η κοινωνική µητέρα µπορούν να προσβάλουν τη µητρότητα, αν και
είχαν συναινέσει σε αυτήν, ενώ οι σύζυγοι τους δεν µπορούν. Ας λάβουµε όµως υπόψη

25

ότι το τέκνο αυτό µπορεί να φθάσει στο «συνδυασµό» των πέντε γονέων (δότρια ωαρίου,
κοινωνική, κυοφόρος µητέρα, δότης σπέρµατος, κοινωνικός πατέρας) και δεν είναι ορθό
να γίνεται αντικείµενο ισάριθµων προσβολών. Άρα ο αποκλεισµός του κοινωνικού
πατέρα ή του συζύγου της κυοφόρου που συνήνεσαν στην εξωσωµατική γονιµοποίηση
από το δικαίωµα προσβολής της µητρότητας είναι ορθός και λειτουργεί προς το
συµφέρον του τέκνου.

Η. Παρένθετη Μητρότητα και Υιοθεσία
Εάν δεν καταφύγουν οι ενδιαφερόµενοι στο δικαστήριο για να λάβουν την
απαραίτητη άδεια, ακόµη και αν ατύπως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις της παρένθετης
µητρότητας, το παιδί που θα γεννηθεί θα έχει ως µητέρα την κυοφόρο, σύµφωνα µε την
ΑΚ 1463 εδ. 1. Το ίδιο ισχύει και αν η κυοφόρος γονιµοποιήθηκε µε ωάριο της µητέρας
που επιθυµεί να αποκτήσει το παιδί. Στο παλαιό δίκαιο, το οποίο δεν αναγνώριζε την
παρένθετη µητρότητα η µόνη λύση από την άποψη του θετού δικαίου ήταν η υιοθεσία.
Τίθεται συνεπώς το ερώτηµα, αν επιβίωσε η δυνατότητα αυτή και αν ισχύει παράλληλα
µε τη δικαστική άδεια ή αποκλείστηκε από τότε. Έχει υποστηριχθεί ότι εάν δεχθούµε
πως η υιοθεσία εξακολουθεί να επιτρέπεται, υπάρχει ο κίνδυνος να καταστρατηγηθεί η
διαδικασία της παροχής δικαστικής άδειας και του ελέγχου της συνδροµής των
προϋποθέσεων για την παρένθετη µητρότητα.

Αυτό είναι ορθό και λειτουργεί

περισσότερο εξασφαλιστικά για τη γυναίκα που επιθυµεί το παιδί.
Από την άλλη µεριά, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι δεν
κατέφυγαν στη δικαστική άδεια δόλιες ούτε υποκρύπτουν πάντοτε πρόθεση
καταστρατηγήσεως, όπως π.χ. η απλή αµέλεια προσφυγής στο δικαστήριο. ∆εν µπορούµε
ακόµη να αρνηθούµε ότι η υιοθεσία, παρόλες τις διαφορές, παρουσιάζει χαρακτηριστικά
που οδηγούν πρακτικά σε ανάλογα αποτελέσµατα µε αυτά της παρένθετης µητρότητας:
Με τη δηµιουργία της τεχνητής συγγένειας της υιοθεσίας οι ανήλικοι εντάσσονται
πλήρως στην οικογένεια των θετών - κοινωνικοσυναισθηµατικών γονέων, ενώ
αποκόπτονται οι δεσµοί µε τη φυσική οικογένεια (ΑΚ 1561 εδ 1), η οποία δεν έχει ούτε
δικαίωµα επικοινωνίας µε τον ανήλικο (ΑΚ 1566 εδ.2). Ας σηµειωθεί ότι παρά τη
διακοπή των δεσµών µε τη φυσική οικογένεια διατηρούνται τα κωλύµατα γάµου των ΑΚ
1356 και 1357 (ΑΚ 1561 εδ. 1). Η διατήρηση ή µάλλον η ύπαρξη των κωλυµάτων είναι
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ορθό να ισχύει αναλογικά και στη σχέση του ανήλικου µε την κυοφόρο γυναίκα και την
οικογένειά της.

Θ. Άρνηση αποδόσεως του παιδιού που γεννήθηκε
∆εν αποκλείεται να τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
παρένθετη µητρότητα, αλλά παρόλα αυτά η γυναίκα που κυοφόρησε και γέννησε το
παιδί να µετάνιωσε και να αρνείται να το αποδώσει. Με πολλές επιφυλάξεις δεν
αποκλείσθηκε, η δυνατότητα να ζητήσει ανάκληση της αποφάσεως που χορήγησε τη
δικαστική άδεια. Εκτός από τη δυνατότητα αυτή, ερωτάται τι θα συµβεί, αν η κυφόρος
και τεκούσα αρνηθεί να το αποδώσει στην κοινωνικοσυναισθηµατική, η οποία θα
καταφύγει και σε αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον είναι η νοµική µητέρα του παιδιού.
Υποστηρίχθηκε, βεβαίως, ότι πρόκειται για την έµµεση εκτέλεση του άρθρου 946
ΚΠολ∆ (εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατων πράξεων), οπότε το δικαστήριο
καταδικάζει αυτεπαγγέλτως την κυοφόρο µητέρα σε χρηµατική ποινή και προσωπική
κράτηση.
Το ζήτηµα όµως δεν είναι τόσο απλό. Καταρχήν, σύγκριση µε την υιοθεσία
πρέπει ειδικώς στο σηµείο αυτό µάλλον να αποφεύγεται, επειδή η φυσική µητέρα του
υποψηφίου θετού τέκνου αποφασίζει αφού το γεννήσει, περάσουν τουλάχιστον τρεις
µήνες από τον τοκετό (ΑΚ 1551) και προηγηθεί δικαστική απόφαση για το αν θα δώσει
το παιδί της (ΑΚ 1549 επ.), το οποίο κατά κανόνα παραδίδεται πριν από τη συντέλεση
της υιοθεσίας. Στην παρένθετη µητρότητα αντιθέτως, η κυοφόρος συναινεί πριν από τον
κυοφορία, πριν να συνδεθεί δηλαδή µε το παιδί, µε την κυοφορία και τον τοκετό και
καλείται αµέσως µόλις το γεννήσει να το παραδώσει στην κοινωνική µητέρα. ∆εν
µπορούµε να αρνηθούµε ότι η κυοφόρος είναι και αυτή «µητέρα» και µάλιστα µπορεί να
έχει προσφέρει τα ωάριά της. Το τελευταίο δεν επιτρέπεται από το άρθρο 1458 ΑΚ που
αναφέρεται σε µεταφορά γονιµοποιηµένων ωαρίων, ξένων προς την κυοφόρο, µετά την
τελική του µορφή, ενώ δεν απαγορευόταν ρητά από το αρχικό Σχέδιο Νόµου. Είναι µια
κατάσταση που έχει παρουσιασθεί στην πράξη, µιας και επιπλέον αναγνωρίζεται
δικαίωµα προσβολής µητρότητας και από την κυοφόρο, αν αυτή είναι και η βιολογική
µητέρα του βρέφους (ΑΚ 1464 παρ. 2). Εποµένως το ερώτηµα είναι αν, σε κάθε
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περίπτωση, το δικαστήριο πρέπει να εµµένει στην έγγραφη συµφωνία κυοφόρου συναισθηµατικής µητέρας και στην άδεια του δικαστηρίου που επακολούθησε.
Στην περίπτωση της παρένθετης µητρότητας, γενικά, η άρνηση της κυοφόρου
µητέρας, που βιολογικά είναι και αυτή µητέρα, να αποδώσει το παιδί, µπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι ικανή να δικαιολογεί άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆,
η οποία επιτρέπεται και στην περίπτωση της ΚΠολ∆ 946 για το λόγο ότι είναι
καταχρηστική η αναγκαστική εκτέλεση, τουλάχιστον όταν το γονιµοποιηµένο ωάριο
προέρχεται από την ίδια και αυτή έχει ασκήσει ήδη αγωγή προσβολής της µητρότητας ή
από τρίτη δότρια, είναι δηλαδή ξένο προς την κοινωνική µητέρα. Αξίζει να διευκρινισθεί
ότι η επιλογή της λύσης αυτής επιβάλλεται από λόγους ανθρωπιστικούς και δεν
αποκλείει αξίωση αποζηµιώσεως της αρχικώς αιτούσας εναντίον της κυοφόρου για την
αθέτηση της συµφωνίας τους15.

Ι. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
1. Το δικαίωµα αποκτήσεως φυσικών απογόνων υπό το Ελληνικό Σύνταγµα
∆ικαίωµα αναπαραγωγής ή δικαίωµα αποκτήσεως φυσικών απογόνων είναι το
δικαίωµα

του

ατόµου

να

αποφασίσει αν και πότε

θα

αποκτήσει

παιδιά.

Η απόκτηση και διαπαιδαγώγηση παιδιών αποτελεί αναµφίβολα ένα σηµαντικό τοµέα,
όπου εκφράζει κανείς στοιχειώδεις και σηµαντικές πτυχές της προσωπικότητάς του. Για
πολλούς ανθρώπους η επιθυµία να αποκτήσουν και να αναθρέψουν παιδιά αποτελεί το
κυρίαρχο στοιχείο που δίνει νόηµα στη ζωή τους και η ακούσια ατεκνία θεωρείται συχνά
από τους ενδιαφεροµένους, άνδρες και γυναίκες, ως ένα σοβαρό πρόβληµα.
Επιγραµµατική και λακωνική διατύπωση της σηµασίας της αποκτήσεως παιδιού
περιέχεται στην αµερικανική απόφαση Johnson v. Calvert: " Η γέννηση παιδιών όχι
µόνον διαιωνίζει το είδος µας, αλλά επιτρέπει σε κάθε γονέα να συµβάλει γενετικά και
κοινωνικά στην συλλογική µας αντίληψη της έννοιας του ανθρώπου. Κάθε παιδί επίσης
προσφέρει τη δυνατότητα µιας µοναδικής σχέσεως ζωής, η οποία δυνητικά µπορεί να
είναι περισσότερο ικανοποιητική και µε περισσότερο περιεχόµενο από οποιαδήποτε άλλη
επιδίωξη".
Το δικαίωµα αποκτήσεως απογόνων συνάγεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του
Ελληνικού Συντάγµατος, που αναφέρεται στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
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και κατοχυρώνεται υπό τον τριπλό περιορισµό του άρθρου αυτού, δηλαδή του
Συντάγµατος, των δικαιωµάτων των άλλων και των χρηστών ηθών. Το δικαίωµα αυτό,
όπως και όλα τα συναγόµενα από το άρθρο 5 παρ. 1 δικαιώµατα κατοχυρώνεται
ανεπιφύλακτα, η κατοχύρωσή του, λοιπόν, απέναντι στον κοινό νοµοθέτη είναι απόλυτη.
Ο νοµοθέτης, όµως, επιτρέπεται να επέµβει για να ρυθµίσει τον τρόπο ασκήσεως αυτού
του δικαιώµατος.
Ως προς τη φυσική αναπαραγωγή δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το δικαίωµα αυτό
υφίσταται ανεξαρτήτως της προσωπικής καταστάσεως του ατόµου. Ηθικά και νοµικά
προβλήµατα δηµιουργούνται σε σχέση µε τις µεθόδους ιατρικής υποβοήθησης στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή, συµπεριλαµβανοµένης και της παρένθετης µητρότητας,
δεδοµένου ότι αυτές επιτρέπουν την επίτευξη του στόχου αυτού όχι µόνο στα ζεύγη µε
πρόβληµα συλλήψεως και κυοφορίας, αλλά, ταυτοχρόνως καθιστούν δυνατή την
απόκτηση τέκνου και ανεξαρτήτως της υπάρξεως ζεύγους, από άνδρες και γυναίκες που
για οποιοδήποτε λόγο θέλουν να αποκτήσουν παιδί χωρίς σχέσεις µε το άλλο φύλο.

2.Φορείς του δικαιώµατος
Το δικαίωµα αναπαραγωγής είναι, βεβαίως. ατοµικό δικαίωµα. Η άσκησή του,
όµως, µέσω προσφυγής στις µεθόδους υποβοηθούµενης τεκνοποιίας επιτρέπεται κατ'
αρχήν στα πλαίσια του ετερόφυλου εγγάµου ζεύγους. Οι επιθυµίες και τα συµφέροντα
αποκτήσεως παιδιού µε τον τρόπο αυτό είναι ταυτόσηµα µε εκείνα στη "φυσική"
αναπαραγωγή και επιτρέπουν σε ένα ζεύγος να αποκτήσει παιδιά που είναι βιολογικά εξ
αίµατος απόγονοι ενός τουλάχιστον από τα µέλη του ζεύγους. ∆ικαιολογητικός λόγος
του περιορισµού κυρίως στα έγγαµα ζεύγη είναι η µείζων προστασία του παιδιού και η
πληρέστερη κατοχύρωση των δικαιωµάτων του εντός του γάµου, ανεξαρτήτως των
δικαιικών ρυθµίσεων µε τις οποίες επιτυγχάνεται πλήρης εξοµοίωση όλων των παιδιών,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσωπική κατάσταση των γονέων τους. Τα τελευταία έτη,
πάντως, ορισµένες νοµοθεσίες προβλέπουν τη δυνατότητα προσφυγής στις µεθόδους
αυτές και στα συµβιούντα απλώς ζεύγη, εφόσον στις οικείες χώρες υπάρχει µεγάλος
αριθµός ατόµων που συµβιούν χωρίς γάµο, όπως π.χ. στην Γαλλία και στην Ελβετία.
Το πρόβληµα δεν πρέπει να συγχέεται µε την πραγµατική κατάσταση της υπάρξεως
παιδιών µε έναν µόνον γονέα λόγω θανάτου, εγκαταλείψεως κλπ., όπου πρόκειται περί
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ενός τυχαίου γεγονότος, σε αντίθεση µε την εκ των προτέρων και βάσει νοµικής
διατάξεως δηµιουργία ενός παιδιού µε έναν µόνον γονέα Από τη συνταγµατική
προστασία της παιδικής ηλικίας συνάγεται υποχρέωση του κράτους να λάβει τα
κατάλληλα µέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί στα παιδιά που προέρχονται από µεθόδους
υποβοηθουµένης αναπαραγωγής η παρουσία και συµµετοχή του πατέρα.
Σηµειώνουµε πάντως ότι στις αλλοδαπές νοµοθεσίες που προβλέπεται η
δυνατότητα προσφυγής στις µεθόδους αυτές σε συµβιούντα απλώς ζεύγη λαµβάνεται
ιδιαίτερη µέριµνα καταγραφής της βουλήσεώς τους µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή
δικαστική απόφαση, ούτως ώστε να υπάρχει κατοχύρωση των δικαιωµάτων των παιδιών
που θα γεννηθούν µε αυτό τον τρόπο. Επιπλέον προβλέπεται ένα χρονικό όριο
συµβιώσεως, µε σκοπό να εξασφαλίζεται όχι µόνο η νοµική παρουσία του πατέρα αλλά
και η πραγµατική παρουσία του στη ζωή ενός παιδιού (π.χ. δύο έτη κατά τον πρόσφατο
Γαλλικό νόµο του 1994).

3. Φέρουσα και υποκατάστατη µητέρα
Το παιδί έχει, ως προς την κληρονοµικότητα, τις καταβολές των φυσικών γονέων
του. ∆εν υπάρχει όµως αµφιβολία ότι και η φέρουσα µητέρα, δηλ. εκείνη που δέχεται να
κυοφορήσει παιδί, επηρεάζει το ψυχικό του κόσµο µέσω της εννεαµήνου συνδέσεώς της
µε αυτό κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. ΄Οπως έχει υπογραµµίσει ο πρόεδρος της
Γαλλικής Εθνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής Ηθικής για τις Επιστήµες της ζωής και της
υγείας καθηγητής Bernard σηµαντικές πληροφορίες νευρολογικής, ενδοκρινολογικής και
χαρακτηριολογικής φύσεως µεταβιβάζονται από τη γυναίκα στο παιδί κατά τη διάρκεια
της εγκυµοσύνης. Η διαδικασία αυτή µπορεί, βεβαίως, να βοηθήσει στην πραγµάτωση
της επιθυµίας ενός ζεύγους να αποκτήσει παιδί, το οποίο θα είναι γενετικά δικό του' κατά
της διαδικασίας αυτής, όµως εγείρεται πληθώρα ηθικών ενστάσεων, πέραν των ιατρικών
επιπλοκών ή των νοµικών προβληµάτων, που µπορεί να ανακύψουν. Εάν η κυοφορία
πραγµατοποιείται, κατά παράβαση του νόµου, επ' αµοιβή, τότε υφίστανται ο κίνδυνος
της οικονοµικής εκµεταλλεύσεως των γυναικών. Επιπλέον η γυναίκα υποβιβάζεται σε
σκεύος, εντός του οποίου µεγαλώνει ένα παιδί και η διαδικασία της εγκυµοσύνης
καταχωρείται ως µια ανθυγιεινή εργασία. Ακόµη, όµως και κατά την περίπτωση που η
κυοφορία γίνεται εκ λόγων αλτρουισµού, υφίσταται πληθώρα προβληµάτων: Μέσω της

30

κυοφορίας µια γυναίκα προσφέρει, κατ' ουσίαν, το σύνολο των πνευµατικών και
ψυχικών της λειτουργιών και υπόκειται σε περιορισµούς που δεν µπορούν να συγκριθούν
µε οιαδήποτε άλλη δέσµευση. ¨Όπως είναι γνωστό η εγκυµοσύνη απαιτεί ορισµένο
τρόπο ζωής και επιβάλλει συγκεκριµένη συµπεριφορά. Μετά τον τοκετό η γυναίκα
βιώνει µια περίοδο έντονης συναισθηµατικής αναταραχής, και είναι πιθανόν να αρνηθεί
να παραδώσει το παιδί του γέννησε στους γενετικούς του γονείς. Είναι όµως πιθανόν να
αρνηθούν και οι γενετικοί γονείς να παραλάβουν το παιδί, εάν εµφανίσει κάποιο
πρόβληµα υγείας, που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ενδοµητρίου ζωής του.
Επιπλέον ενδέχεται να προκύψει µεταβολή των αρχικών συνθηκών λόγω θανάτου,
διαζυγίου κ.λ.π., όπως αναφέραµε παραπάνω. Το σύνολο των προβληµάτων αυτών
δικαιολογούν την νοµοθετική παρέµβαση, µε στόχο την προστασία της διαδικασίας
δηµιουργίας της ανθρώπινης ζωής. Στην περίπτωση της αλτρουιστικής προσφοράς δεν
υφίσταται, βεβαίως, πρόβληµα από πλευράς συνταγµατικού δικαίου: Η ελεύθερη
απόφαση µιας γυναίκας να βοηθήσει ένα ζεύγος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται
στις συνταγµατικές αρχές περί προστασίας της ελευθερίας ή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Η ανιδιοτέλεια, όµως, είναι δύσκολο να ελεγχθεί και να αποδειχθεί.
Πρόκειται, πάντως, για την "ιδανική περίπτωση" της φέρουσας µητέρας, την
οποία κάθε νοµοθεσία θα ήθελε να λάβει υπόψη ως σηµείο αναφοράς, δεδοµένου ότι η
φέρουσα µητέρα ήταν η φυσική µητέρα της γυναίκας από την οποία προερχόταν το
ωάριο,

οπότε

ο

αλτρουισµός

και

η

καλή

αγωγή

ήταν

δεδοµένα.

Η πραγµατικότητα, όµως, µπορεί να είναι τελείως διαφορετική: Η σωστή συµπεριφορά
της εγκυµονούσας δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί (π.χ. η φέρουσα µητέρα µπορεί να
καπνίζει υπερβολικώς ή να πίνει, µπορεί να αποφασίσει να υποστεί άµβλωση, µπορεί να
χρησιµοποιήσει τα ανωτέρω ως διαπραγµατευτικά επιχειρήµατα για να επιτύχει παροχές
πάσης φύσεως, µπορεί υποστεί έντονο ψυχικό κλονισµό µε συνέπειες στη ζωή του
παιδιού). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν νοµικές
απαντήσεις, που να αποκλείουν την εκµετάλλευση και να εξασφαλίζουν την υγεία του
παιδιού. ∆ύσκολα, επίσης, αντιµετωπίζεται η περίπτωση κατά την οποία η φέρουσα
µητέρα, υπό το κράτος συναισθηµατικής εντάσεως, αποφασίζει να κρατήσει το παιδί.
Ακόµη, όµως και αν το παραδώσει, δεν µπορεί να αποκλεισθούν επεµβάσεις της και
ανάµιξή της στην ζωή και αγωγή του, στην περίπτωση που είναι γνωστή της οικογένειας
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ή συγγενής. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους απαγορεύεται η προσφυγή σε φέρουσα
µητέρα σε πολλές χώρες. Εξαίρεση αποτελεί ο αγγλικός νόµος του 1985 και η νοµοθεσία
πολλών αµερικανικών πολιτειών.
Περισσότερη εµπιστοσύνη στο θεσµό της φέρουσας µητέρας είχε το Σχέδιο
νόµου της Ειδικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής: Επιτρέπει την κυοφορία µέσω
φέρουσας µητέρας, και ορίζει (άρθρο 1464) ότι µπορεί να προσβάλει τη µητρότητα σε
προθεσµία έξι µηνών µετά τον τοκετό, αν υποπτεύεται και µπορεί να αποδείξει ότι το
τέκνο κατάγεται από αυτήν. Η ρύθµιση αυτή λαµβάνει υπόψη της την γενικότερη
συναισθηµατική αναστάτωση της γυναίκας µετά τον τοκετό, όχι, όµως και την ανάγκη
οµαλής ζωής του παιδιού, το οποίο θα έχει ήδη ζήσει µε τους θεωρουµένους γονείς του,
τους οποίους θα πρέπει να εγκαταλείψει µετά από ένα έως δύο έτη, εάν αποδειχθεί ότι
είναι βιολογικό τέκνο της φέρουσας µητέρας. Εάν ο νοµοθέτης θεωρεί ότι πρέπει να
ρυθµίσει την κυοφορία µέσω φέρουσας µητέρας, τότε ίσως είναι καλύτερο το καθεστώς
του παιδιού να διαλευκανθεί µε εξέταση DNA αµέσως µετά τον τοκετό, µε κατά
προτεραιότητα µεταχείριση σε κρατικά εργαστήρια, ούτως ώστε να µην διακόπτεται η
οµαλή ανάπτυξη του παιδιού. Τα αποτελέσµατα της ανεύθυνης συµπεριφοράς των
ενηλίκων θα πρέπει να βαρύνουν αυτούς και όχι το παιδί. Για να αποφευχθούν
συναισθηµατικοί σύνδεσµοι µεταξύ της φέρουσας και του παιδιού συνιστάται σε αρκετές
µελέτες η φέρουσα να έχει ήδη παιδιά, οπότε έχει καλύψει αυτήν την ανάγκη και είναι σε
θέση να υπολογίσει εκ των προτέρων τις αντιδράσεις της και να αποφασίσει αναλόγως16.

4. Η συνταγµατικότητα της ρύθµισης
Αναφορικά µε τη συνταγµατικότητα της ρύθµισης, η τελευταία δεν αντιβαίνει
στο Σύνταγµα. Από τη στιγµή κατά την οποία η σχετική συµφωνία γίνεται χωρίς
αντάλλαγµα, δύσκολα µπορεί να υποστηριχθεί ότι η ανιδιοτελής διάθεση προσφοράς
µετατρέπει την κυοφόρο γυναίκα σε απλό εργαλείο αναπαραγωγής, ώστε να θίγεται η
αξιοπρέπεια της. Άλλο είναι το ζήτηµα σχετικά µε ενδεχόµενους περιορισµούς της
προσωπικής αυτονοµίας, οι οποίοι θα συρρίκνωναν το δικαίωµα αυτοκαθορισµού της. Οι
περιορισµοί αυτοί (π.χ. συγκεκριµένος τρόπος ζωής της κατά τη διάρκεια της
εγκυµοσύνης, όπως η αποφυγή ταξιδιών, αποχή από αλκοόλ κ.ο.κ.) δεν προβλέπονται
από το νόµο. Αν προκύπτουν από τη συµφωνία µεταξύ των ενδιαφερόµενων να
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αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που προσφέρεται να κυοφορήσει, στο βαθµό που
περιορίζουν υπέρµετρα την προσωπική ελευθερία της γυναίκας είναι άκυροι. Το αν η
ακυρότητα αυτή θα επηρεάζει το κύρος ολόκληρης της συµφωνίας, θα κριθεί κατά την
ΑΚ 181.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτηµα της άµβλωσης. Μπορεί η κυοφόρος
γυναίκα να προβεί σε άµβλωση ; Και αντίστροφα, µπορεί να υποχρεωθεί από τη
σύµβαση σε άµβλωση, αν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι που αφορούν το κυοφορούµενο ; Η
απάντηση και στα δύο ερωτήµατα είναι βέβαια αρνητική. Το δικαίωµα για άµβλωση,
όπως προαναφέραµε, ανήκει αποκλειστικά στη γυναίκα που κυοφορεί, έστω και αν το
έµβρυο προέρχεται από γονιµοποιηµένο ωάριο ξένο προς αυτήν. Ωστόσο, µία
αδικαιολόγητη (και παράνοµη) άµβλωση εκ µέρους της κυοφόρου γυναίκας δεν
αποκλείεται να στοιχειοθετεί συµβατική παράβαση απέναντι στα πρόσωπα που
επιθυµούν να αποκτήσουν τέκνο, αποτέλεσµα που ναυαγεί εξαιτίας της αδικαιολόγητης
συµπεριφοράς της κυοφόρου.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που η νοµοθετική ρύθµιση της παρένθετης µητρότητας δε
συνοδεύεται, ούτε συνεπάγεται, παραίτηση της κυοφόρου γυναίκας από θεµελιώδη
δικαιώµατα της, δεν τίθεται ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας των σχετικών διατάξεων του
νόµου. Θα µπορούσε, πάντως, να τεθεί το ερώτηµα σχετικά µε το αν ο αποκλεισµός σε
άνδρα της δυνατότητας να προσφύγει σε κυοφόρο γυναίκα, προκειµένου να αποκτήσει
τέκνο, δηµιουργεί προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας, στο βαθµό που στερεί από τον
άνδρα τη δυνατότητα ίδρυσης οικογένειας. Ωστόσο, ο σκοπός του νόµου είναι να
βοηθήσει τα πρόσωπα, που επιθυµούν να αποκτήσουν τέκνο και δε µπορούν να το
επιτύχουν µε φυσικό τρόπο. Παρόµοια αδυναµία δεν είναι βέβαια νοητή για άνδρα. Κατά
συνέπεια, δεν τίθεται ζήτηµα αδικαιολόγητης διαφορετικής αντιµετώπισης του άνδρα
από τη γυναίκα. Σε µία, πάντως, περίπτωση, υπάρχει πρόβληµα: H µεταθανάτια τεχνητή
γονιµοποίηση είναι δυνατή, υπό όρους, µόνο για τη σύζυγο ή σύντροφο του άνδρα που
πέθανε. Αντίθετα, ο σύζυγος ή σύντροφος της γυναίκας που πέθανε, δε δικαιούται να
ζητήσει τη βοήθεια της κυοφόρου γυναίκας, που θα κυοφορούσε το κρυοσυντηρηµένο
γονιµοποιηµένο ωάριο της γυναίκας ή της συντρόφου του. Στην περίπτωση αυτή, κατά
την οποία η φυσική αδυναµία οφείλεται στο θάνατο του ή της συζύγου (ή συντρόφου), δε
φαίνεται να δικαιολογείται η διαφορετική αντιµετώπιση17. Είναι αξιοσηµείωτο πάντως
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ότι κατά τον κ. Σπυριδάκη Ι., παρά το γράµµα του νόµου, θα µπορούσε να υποστηριχθεί
αναλογική εφαρµογή της ρυθµίσεως και σε άνδρα που επιθυµεί την απόκτηση τέκνου18.

5. Η πολιτική διάσταση του ζητήµατος
Τα ερωτήµατα και τα προβλήµατα που ανακύπτουν στην εφαρµοσµένη πλέον
βιοτεχνολογία, είναι πολλά και διαφορετικά µεταξύ τους. Το ανθρώπινο δικαίωµα του
καθενός για απόκτηση απογόνων µε τεχνητή αναπαραγωγή δε µπορεί να νοείται ως ένα
εγωιστικό δικαίωµα που υποσκάπτει ή αδιαφορεί για τα δικαιώµατα άλλων προσώπων
που εµπλέκονται σε οποιονδήποτε τρόπο στην τεχνητή αναπαραγωγή και κυρίως για τα
δικαιώµατα του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί. Η απόκτηση απογόνων µπορεί να
στηρίζεται σε ένα ανθρώπινο δικαίωµα στην αναπαραγωγή, δε µπορεί όµως να
αδιαφορήσει για τα ατοµικά δικαιώµατα των άλλων εµπλεκόµενων προσώπων, αλλά και
για την αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Με άλλα λόγια, το δικαίωµα στη µητρότητα
δε µπορεί να είναι ένα εγωιστικό – ατοµικιστικό δικαίωµα, αλλά ένα δικαίωµα που
διαµορφώνεται µέσα από µια στάθµιση συµφερόντων και µε αυτή την έννοια πρέπει να
νοείται υπό συλλογική – κοινωνική οπτική και όχι εγωιστικά, όπως συχνά συµβαίνει
στην αµερικανική νοµοθεσία του άκρατου οικονοµικού φιλελευθερισµού, όπου
κυριαρχεί µόνο ο νόµος της αγοράς, δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. Σε
ορισµένες από τις Ηνωµένες πολιτείες ο δανεισµός µήτρας είναι απόλυτα ελεύθερος
ακόµη και για τα οµοφυλόφιλα ζευγάρια, ενώ στην Ευρώπη, που τα ατοµικά δικαιώµατα
νοούνται πιο συλλογικά και όχι απόλυτα εγωιστικά, απαγορεύεται στις περισσότερες
νοµοθεσίες. Αν δε θέλουµε ο νόµος για την τεχνητή γονιµοποίηση να είναι µόνο ένας
νόµος που θα ρυθµίζει τα θέµατα της αγοράς στην τεχνική αναπαραγωγή (ius mercatoria),
αλλά ένας νόµος που θα αφορά κυρίως τα θέµατα του ατόµου και των προσώπων (ius
gentium), τότε θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύγουµε την εµπορευµατοποίηση της
γυναικείας ιδιότητας να τεκνοποιεί. Η υποκατάσταση στην εγκυµοσύνη από άλλη
γυναίκα, αυτή καθαυτή ως πράξη δεν είναι κατακριτέα, όταν π.χ. γίνεται ανιδιοτελώς από
συγγενικό πρόσωπο, εφόσον δηλαδή δεν εµπορευµατοποιεί το γυναικείο σώµα, διότι
νοµοτελειακά η εµπορευµατοποίηση αυτή οδηγεί σε µια νέα µορφή σωµατεµπορίας.
Εξάλλου, ακόµη και όταν η υποκατάσταση είναι επιτρεπτή, θα πρέπει να υπάρχουν
προστατευτικά µέτρα για τη φέρουσα µητέρα, όπως είναι για παράδειγµα, η προϋπόθεση
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η φέρουσα µητέρα να έχει αποκτήσει δικά της παιδιά, που προβλέπει η ολλανδική
νοµοθεσία19.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο καθηγητής Paul Devroey, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης
Αναπαραγωγής και Εµβρυολογίας (European Society of Human Reproduction and
Embryology, ESHRE ) στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Εταιρίας και
συµµετέχοντας στο διάλογο σχετικά µε την αντιµετώπιση του αναπαραγωγικού
τουρισµού πρότεινε το συντονισµό των ρυθµιστικών νοµοθεσιών εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η άποψη αυτή θεωρείται από πολλούς προχωρηµένη καθώς θεωρούν ότι δεν
είναι δυνατόν να ξεπεραστούν οι διακρατικές διαφορές που πηγάζουν από διαφορές στην
κουλτούρα. Για παράδειγµα χώρες όπως η Γερµανία ή η Ιταλία, µε Ρωµαιοκαθολικές
επιρροές, που έχουν πολύ απαγορευτική νοµοθεσία δύσκολα θα πειστούν να αλλάξουν
τη νοµοθεσία τους ώστε να εξοµοιωθούν µε χώρες που έχουν πολύ φιλελεύθερη
νοµοθεσία όπως το Βέλγιο, η Μ. Βρετανία, η Ολλανδία αλλά και η Ελλάδα και το
αντίστροφο. Εκτός από την εξοµοίωση της νοµοθεσίας υπάρχει και η άποψη να οριστούν
τουλάχιστον κάποια στάνταρ στις κλινικές µεθόδους όταν αυτές επιτρέπονται από την
εκάστοτε κρατική νοµοθεσία, ώστε η ποιότητα των υπηρεσιών να εξοµοιωθεί µεταξύ
των χωρών που αυτές εφαρµόζονται20.
Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, παρά τις όποιες επιφυλάξεις υπήρξαν πριν τη ψήφιση
του νόµου που εισήγαγε τη µέθοδο της παρένθετης µητρότητας στην ελληνική έννοµη
τάξη και που ενδεχοµένως ακόµα υπάρχουν, το δεδοµένο πλέον είναι ότι ήταν αναγκαία
αυτή η ρύθµιση, ώστε να αντιµετωπισθεί µια κατάσταση που είχε ήδη αρχίσει να
υφίσταται. Το θέµα είναι τώρα πια η Πολιτεία να µεριµνά, ώστε να τηρούνται οι
προϋποθέσεις του νόµου. Το βάρος τώρα πια πέφτει στην Επιτροπή Εποπτείας που έχει
συσταθεί και στους εφαρµοστές του δικαίου. ∆ιαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να
οδηγηθούµε σε µια νέα µορφή σωµατεµπορίας. Επιπρόσθετα, ο ισχυρισµός ότι µέσω της
παρένθετης µητρότητας θίγονται τα θεµέλια του θεσµού της οικογένειας και ατοµικά
θεµελιώδη δικαιώµατα, δε θα είναι αβάσιµος.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Παντελίδου Κ., Ζητήµατα του νέου θεσµού της «παρένθετης» µητρότητας,
Αρµενόπουλος, τεύχος Ιουλίου 2007, Θεσσαλονίκη, σελ. 977
2. Βιβλιοθήκη

Κριτικής

Επιθεώρησης 1,

Ιατρική

Υποβοήθηση

στην

Ανθρώπινη

Αναπαραγωγή και Αστικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2002,
σελ. 115 κ’ 116
3. Κοτζάµπαση Α., ∆ικαίωµα στη µητρότητα και τεχνητή γονιµοποίηση : ένα πολιτικό
ζήτηµα, Παρατηρητής, Α’ έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 50 και 51
4. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη Έ., Τεχνητή γονιµοποίηση και οικογενειακό δίκαιο : η ειδική
ελληνική νοµοθεσία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005, σελ.54 επ.
5. Κοτζάµπαση Α., ό.π., σελ. 54 και 55
6. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη Έ., ό.π., σελ. 56 επ.
7. Σπυριδάκη Ι., Η τεχνητή γονιµοποίηση, Εκσόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 2006,
σελ. 5
8. όπως 6
9. Εταιρία Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Τεχνητή Γονιµοποίηση και Γενετική Τεχνολογία : H
ηθικονοµική διάσταση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 88
10. όπως 6
11. Παπαχρίστου Θ., Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 52
12. όπως 6
13. Παπαχρίστου Θ., ό.π., σελ. 53 κ’ 54.

Για παράδειγµα, η νοµοθεσία του γαλλικού

κράτους για την ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή δεν αναγνωρίζει την παρένθετη
µητρότητα. Αυτό ωθεί ζευγάρια όπως η Συλβί και ο Ντοµινίκ, που η γυναίκα δεν είναι
δυνατό να κυοφορήσει, να καταφεύγουν σε παρένθετες µητέρες σε χώρες όπου αυτό
επιτρέπεται. Η Συλβί και ο Ντοµινίκ πήγαν στην Καλιφόρνια όπου µε τη βοήθεια της
Μαίρι και µετά από τρεις κύκλους εξωσωµατικής γονιµοποίησης απέκτησαν δύο δίδυµα
κοριτσάκια. Το πρόβληµα ξεκίνησε όταν επέστρεψαν στη Γαλλία. Για τη Γαλλία η Συλβί
και ο Ντοµινίκ δεν ήταν οι γονείς των παιδιών και η υπόθεσή τους θεωρήθηκε µια
περίπτωση υιοθεσίας. Χρειάστηκαν επτά χρόνια για να αναγνωριστεί τελικά στο ζευγάρι

36

από το εφετείο του Παρισιού η ιδιότητα των γονέων, επικυρώνοντας τα Αµερικανικά
πιστοποιητικά γεννήσεως. Η απόφαση αυτή, αν και δεν έχει επικυρωθεί από το ανώτατο
δικαστήριο, θεωρείται σαν το πρώτο βήµα νοµιµοποίησης της παρένθετης µητρότητας
στη Γαλλία. Η ιστορία του Ντοµινίκ και της Συλβί φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το
φαινόµενο του αναπαραγωγικού τουρισµού τόσο εκτός όσο και εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Λόγω των σηµαντικών διαφορών στη νοµοθεσία, στην ιατρική πρακτική και
στους ελεγκτικούς µηχανισµούς µεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλά ζευγάρια
που αδυνατούν να κάνουν χρήση των µεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούµενης
αναπαραγωγής στη χώρα τους ωθούνται στο να αναζητήσουν υπηρεσίες σε άλλες χώρες
µε πιο ελαστική νοµοθεσία ή και πιο χαλαρούς ελεγκτικούς µηχανισµούς των µεθόδων
που εφαρµόζονται. Έτσι από τη µία ζευγάρια από χώρες µε αυστηρή νοµοθεσία
αναγκάζονται να υποστούν αναίτιες µετακινήσεις και τους κινδύνους που αυτές
εµπεριέχουν. Από την άλλη πλευρά χώρες µε χαλαρή νοµοθεσία και κυρίως
ανύπαρκτους ή χαλαρούς ελέγχους επιτρέπουν σε κλινικές να εφαρµόζουν µη ελεγµένες
και διεθνώς αποδεκτές µεθόδους µε αποτέλεσµα τη υποβολή υπογόνιµων ζευγαριών σε
υπερβολικούς

κινδύνους

(βλ.

σχετικά

http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=58&document_id=445)
14. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη Έ., ό.π., σελ. 66 επ.
15. Παντελίδου Κ., ό.π. σελ. 980 έως 986
16. Κριάρη Ι., Τεχνολογίες υποβοηθούµενης τεκνοποιίας και θεµελιώδη δικαιώµατα, όπως
δηµοσιεύεται στο site www.bioethics.org.gr/03_dKriarianapar.html
17. Παπαχρίστου Θ., ό.π σελ.54, 55 και 56
18. Σπυριδάκη Ι., ό.π. σελ. 32
19. Κοτζάµπαση Α., ό.π., σελ. 21, 22 κ’ 23
20. http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=58&document_id=445
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4.2. «Το νοµικό καθεστώς περί απέλασης και κράτησης αλλοδαπών ανηλίκων που
δεν διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα εισόδου και παραµονής στην Ελλάδα»

Της ∆ήµητρας Σουλελέ, φοιτήτριας Τµήµατος Πολιτικών
Επιστηµών Πανεπιστηµίου Αθηνών
Είναι γνωστό πως η ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας των ανηλίκων ανεξαρτήτως
διακρίσεων, αναγνωρίζεται σε παγκόσµιο επίπεδο και νοµικά κατοχυρώνεται από µεγάλο
αριθµό διεθνών, διµερών και πολυµερών, όπως επίσης και εθνικών κειµένων.
Παράλληλα είναι γνωστό πως από τις αρχές της 10ετίας του ’90 παρατηρείται
κλιµακούµενη αύξηση της µεταναστευτικής ροής προς τη χώρα µας, γεγονός που
περαιτέρω συνεπάγεται και την αυξανόµενη παρουσία αλλοδαπών ανηλίκων. Μεταξύ
αυτών την πιο ευάλωτη οµάδα αποτελούν οι ανήλικοι που εισέρχονται και διαµένουν
παράνοµα στη χώρα, ενώ σε ακόµα πιο ευάλωτη θέση βρίσκονται όσοι εξ ‘αυτών είναι
ασυνόδευτοι. «Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι «ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής
ηλικίας κάτω των 18 ετών, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από
ενήλικο υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο, για όσο χρόνο
δεν έχει τεθεί υπό την ουσιαστική φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή ο ανήλικος που
αφέθηκε ασυνόδευτος µετά την είσοδό του στην Ελλάδα1».
Προσπαθώντας να προσδιορίσει κανείς το νοµικό πλαίσιο προστασίας των
συγκεκριµένων ανηλίκων θα διαπιστώσει πως σε ορισµένες περιπτώσεις είναι
ανύπαρκτο2 ή ανεπαρκές, ενώ σε άλλες οι νοµοθετικές προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να
έχουν πρακτική εφαρµογή εξαιτίας της έλλειψης ή ανεπάρκειας των απαραίτητων δοµών.
1

Άρθρο 1 περ. στ’, Π∆ 220/07(Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). Ανάλογος είναι και ο ορισµός που
δίδεται στο άρθρο 1 του Ν.3386/05(Eίσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια.): «θ. Ασυνόδευτος ανήλικος, είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που δεν
έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος είτε εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια
χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά το νόµο ή το έθιµο υπεύθυνο για την επιµέλειά του ενήλικο και για
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανωτέρω κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία µετά την είσοδό του
στη Χώρα.»
2
Για παράδειγµα α) δεν υφίσταται νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες
ο Εισαγγελέας προς τον διορισµό επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου, διότι δεν έχει εκδοθεί το σχετικό
Π∆, το προβλεπόµενο από τον ν.2447/96 (Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόµου "Υιοθεσία, επιτροπεία
και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συµπαράσταση, δικαστική επιµέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς
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Στην ακόλουθη παρουσίαση του νοµικού πλαισίου, ως αφετηρία λαµβάνεται η
∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού3, ενώ περαιτέρω γίνεται αναφορά στις
σχετικές εθνικές προβλέψεις επισηµαίνοντας τον τρόπο πρακτικής εφαρµογής τους
καθώς και τα νοµικά κενά που προκύπτουν.
Στην Ελλάδα, η Σύµβαση εντάσσεται µετά την κύρωση και την επικύρωση (Ν.
2101/92), αυτούσια στο εσωτερικό δίκαιο µε αυξηµένη τυπική ισχύ. Τα αναγνωρισµένα
και κατοχυρωµένα από την Σύµβαση δικαιώµατα, εξασφαλίζονται υπέρ όλων των
παιδιών που εξαρτώνται από την δικαιοδοσία των συµβαλλοµένων κρατών. Ως εκ τούτου,
στα προστατευόµενα εκ της Συµβάσεως πρόσωπα εντάσσονται και αλλοδαποί, πολίτες
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, και δεν χωρεί περιοριστική εφαρµογή της µόνο υπέρ των
πολιτών του συµβαλλοµένου κράτους. Περαιτέρω δε, τα αναγνωριζόµενα δικαιώµατα
δεν τελούν υπό τον όρο της αµοιβαιότητας, γεγονός που σηµαίνει την υποχρέωση
εφαρµογής της Συµβάσεως ανεξαρτήτως της τήρησής της ή µη εκ των λοιπών
συµβαλλοµένων.
Στο άρθρο 2 της Σύµβασης αναφέρεται ότι αποτελεί υποχρέωση των
συµβαλλοµένων κρατών ο σεβασµός και η εγγύηση των δικαιωµάτων των παιδιών
«χωρίς καµία διάκριση φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή
άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του ή
της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους
κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης
κατάστασης» ενώ παράλληλα επιτάσσεται η λήψη όλων των απαραιτήτων µέτρων ώστε
κάθε παιδί να προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι κάθε µορφής διάκρισης ή κύρωσης
βασισµένης στα ως άνω κριτήρια.
Περαιτέρω, στο άρθρο 37 αναφέρεται: «Κανένα παιδί να µη στερείται την
ελευθερία του κατά τρόπο παράνοµο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση
ενός παιδιού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το νόµο, να µην αποτελεί παρά ένα έσχατο
µέτρο και να είναι της µικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας».
ουσιαστικές, δικονοµικές και µεταβατικές διατάξεις") β) Το Π∆ 61/99 και Π∆ 220/07 αναφέρεται σε
αιτούντες άσυλο και αναγνωρισµένους πρόσφυγες, για τους λοιπούς (µη αιτούντες) δεν υφίσταται πλαίσιο.
Περαιτέρω δεν προβλέπεται δυνατότητα αυτόνοµης αίτησης προς άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους (αυτή χορηγείται µόνον εφόσον έχει υπάρξει οριστική απόρριψη αιτήσεως ασύλου, άρθρο 8 παρ.1
Π∆ 61/99) ούτε πλαίσιο έστω κάποιας προσωρινής προστασίας.
3
Η οποία υιοθετήθηκε οµόφωνα από την Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε
ισχύ το 1990 ενώ ήδη έχει κυρωθεί από 191 χώρες.
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Ωστόσο, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του Ν. 3386/05 (Περί εισόδου, διαµονής και
κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια) στην περίπτωση
εντοπισµού αλλοδαπού ανηλίκου που δεν διαθέτει νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής,
ακολουθείται η διαδικασία της απέλασης, όπως ακριβώς προβλέπεται και για τους
ενηλίκους4. Αυτό συνεπάγεται την σύλληψη και κράτηση έως την εκτέλεση της
διαταχθείσας απόφασης απέλασης.5 Το γεγονός ότι υφίσταται η δυνατότητα υποβολής
αντιρρήσεων κατά της συγκεκριµένης απόφασης και κράτησης (άρθρο 76 Ν.3386/05) ή
η δυνατότητα παρέµβασης συγκεκριµένων φορέων προς συνδροµή των ανηλίκων6 δεν
αναιρεί τις αδυναµίες του νοµικού πλαισίου ούτε το γεγονός της κράτησής των ανηλίκων,
πολλώ δε µάλλον τον κίνδυνο εκ νέου συλλήψεώς τους. Ειδικότερα:
α) στην περίπτωση που η απέλαση κρίνεται εφικτή και, η χώρα προέλευσης θεωρείται
«ασφαλής» δεν αναγνωρίζεται δικαίωµα υποβολής αιτήµατος ασύλου ούτε υφίσταται
άλλος τρόπος απόκτησης νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής ή προστασίας από την
απέλαση, ο ανήλικος, εάν δεν υποβληθούν ή δεν γίνουν δεκτές η τυχόν υποβαλλόµενες
αντιρρήσεις του, απελαύνεται,

4

Στο άρθρο 76 Ν. 3386/05 ( Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης), δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη αντιµετώπιση των ανηλίκων. Το δε άρθρο 79, όπου γίνεται µνεία στους ανηλίκους, αφορά στις
περιπτώσεις απαγόρευσης της απέλασης και όχι στις προϋποθέσεις ή την διαδικασία εκτέλεσης της
σχετικής απόφασης. Σχετικά: ανάλυση οικείων άρθρων Αλλοδαποί, Ν.Ι.Χατζής, εκδ.Σάκκουλα 2007
5
Πηγές: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕ∆Α)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2007, από 6ης Φεβρουαρίου 2007 υπ’ αριθ.
πρωτ.. 312 Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υπστήριξης Νέων,
Eπιτροπή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού - Συµπερασµατικές
Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού : Ελλάδα, 2002
6
Όπως αναφέρεται και σε σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη (αριθ.πρωτ. : 12393.02.2.1 28
.11.2002 και αριθ.πρωτ. 11895/2.1 16822/02/2.1/2002) «έννοµη υποχρέωση προς απρόσκοπτη πρόσβαση
στους χώρους κράτησης αλλοδαπών υφίσταται στην περίπτωση εντεταλµένων οργάνων οργανισµών
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχουν συσταθεί από διεθνείς συµβάσεις κυρωµένες από τη
χώρα µας ή στο πλαίσιο διεθνών οργανισµών που συµµετέχει η Ελλάδα ή από το εθνικό δίκαιο
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων -C.P.T.-, Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων
του ΟΗΕ -C.A.T.-,Ύπατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες, και τα εξουσιοδοτηµένα από αυτή πρόσωπα,
όπως το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Συνήγορος του Πολίτη αντίστοιχα). Η δε δυνατότητα
πρόσβασης των ΜΚΟ στους συγκεκριµένους χώρους αναγνωρίζεται µε βάση τον σκοπό τους προς
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενώ η άδεια επίσκεψης και επικοινωνίας µε τους κρατουµένους
χορηγείται κατόπιν αιτήµατος ενώπιον του αρµοδίου για τον χώρο κράτησης οργάνου».
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β) στην περίπτωση που η απέλαση κρίνεται ανέφικτη και δεν κατετέθη αίτηµα ασύλου,
τότε ο ανήλικος αφήνεται είτε κατόπιν υποβολής αντιρρήσεων είτε µετά την εξάντληση
του προβλεπόµενου τριµήνου κράτησης7.
Στην περίπτωση δε που αφεθεί, κατά τα υπό α και β ανωτέρω αναφερόµενα, του
επιδίδεται υπηρεσιακό σηµείωµα, όπου διατάσσεται η αποµάκρυνσή του από την χώρα
εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού
διατρέχει τον κίνδυνο εκ νέου συλλήψεως και κρατήσεως.
Να σηµειωθεί ότι δικαιολογητικό λόγο της απελάσεως αποτελεί ο κίνδυνος για τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Η Ελλάδα έχει δεσµευτεί µε ∆ιεθνείς Συµβάσεις, σύµφωνα
µε τις οποίες η απέλαση διατάσσεται για συγκεκριµένο λόγο, σε αυστηρά καθορισµένα
όρια και όχι κατά τρόπο που να καθιστά την επιβολή του εν λόγω µέτρου ανεξέλεγκτη.
Αυτό προκύπτει συγκεκριµένα από το 7ο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α, άρθρο 3 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Εγκατάστασης (Ν. 1426/84), καθώς και από το άρθρο 19 παρ.8
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ν. 1426/84). Ωστόσο, όπως συνάγεται από την
επικρατούσα πρακτική των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών, ο κίνδυνος για την δηµόσια
τάξη και ασφάλεια κρίνεται ότι συντρέχει ανεξαιρέτως στα πρόσωπα των ανηλίκων
χωρίς

περαιτέρω

αιτιολόγηση,

επίκληση

πραγµατικών

γεγονότων

και

συγκεκριµενοποίηση των λόγων που να τον αποδεικνύουν. Να αναφερθεί ότι, κατά την
έκδοση απόφασης απελάσεως, νοµικά δεν προβλέπεται η λήψη υπόψη της ανηλικότητας
ως λόγου που θα επέτρεπε την ιδιαίτερη αντιµετώπιση ή την υποχρέωση ειδικούς και
πλήρους αιτιολογήσεως της αποφάσεως.
Για τους ανηλίκους, προστασία από την απέλαση προβλέπεται στην περίπτωση που
οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιµέλειά τους διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ή
εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή είναι αιτούντες άσυλο, είτε τους έχουν
επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα µε απόφαση του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων (άρθρο 79, Ν.
3386/05). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται το ανέφικτο της απέλασης, αυτή
αναστέλλεται µε ταυτόχρονη επιβολή περιοριστικών όρων (άρθρο 78, Ν. 3386/05). Η
7

Επίσης, σε περίπτωση που εντοπιστούν κατά την είσοδό τους στη χώρα (κυρίως δια θαλάσσης, στα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου) συνηθίζεται να κρατούνται για σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Όταν
εντοπιστούν µετά την είσοδό τους σε άλλο σηµείο της επικράτειας συλλαµβάνονται και σε πολλές
περιπτώσεις, κρατούνται έως και την εξάντληση του προβλεπόµενου τριµήνου (α. 76 Ν.3386/05) , κυρίως
όταν η απέλαση κρίνεται ανέφικτη, ενώ εάν η απέλαση κρίνεται εφικτή, και δεν υποβληθούν ή δεν γίνουν
δεκτές οι αντιρρήσεις τους, αυτή εκτελείται. Πηγή: ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.
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απαρίθµηση των ως άνω περιπτώσεων, όπως προκύπτει από την ανάγνωση του νόµου,
είναι περιοριστική και δεν συνάδει µε την υπερισχύουσα αρχή του υπέρτερου
συµφέροντος του παιδιού όπως αυτή κατοχυρώνεται και από την ∆ιεθνή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού (άρθρο 3 παρ.1).
Σε ότι αφορά δε την κράτηση, διατάσσεται µε απόφαση του αρµόδιου Αστυνοµικού
∆ιευθυντή. Ειδικότερα, αυτή επιτρέπεται εφόσον διαπιστωθεί ότι ο υπό απέλαση
αλλοδαπός κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη. Προϋποθέσεις,
που σύµφωνα µε την υπάρχουσα πρακτική, στην πληθώρα των περιπτώσεων αδιακρίτως
και άνευ αιτιολογήσεως θεωρείται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο των ανηλίκων.
Περαιτέρω στο άρθρο 81 του νόµου 3386/05 γίνεται λόγος για ειδικούς χώρους
κράτησης (οι οποίοι ιδρύονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και ∆ηµόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές
και οι όροι λειτουργίας των χώρων αυτών.). Πέραν του γεγονότος ότι δεν γίνεται
ιδιαίτερη µνεία σχετικά µε την κράτηση των ανηλίκων, να αναφερθεί ότι προς το παρόν,
όπως από την υπάρχουσα κατάσταση διαπιστώνεται, οι εν λόγω χώροι , αν εξαιρέσει
κανείς το γεγονός ότι φιλοξενούν µόνον αλλοδαπούς, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά
από τους λοιπούς χώρους κράτησης, τα σωφρονιστικά καταστήµατα και τα ιδρύµατα
κλειστού τύπου.8
Το µείζον ζήτηµα ωστόσο που προκύπτει αφορά στην συνταγµατικότητα της
συγκεκριµένης νοµοθετικής διάταξης

9

(άρθρο 76 Ν. 3386/05), εφόσον εµφανώς

προσκρούει στο άρθρο 6 παρ.1 του Συντάγµατος, όπου προβλέπεται ότι «κανένας δεν
συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα, που πρέπει να
επιδοθεί τη στιγµή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση». Στην προκειµένη
περίπτωση ωστόσο επιβάλλεται κράτηση όχι µε αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα, αλλά
στην ουσία µε διοικητική διαταγή, της οποίας µάλιστα η επίδοση δεν προβλέπεται ρητώς
8

Επισήµανση: ∆εν πρέπει να γίνεται σύγχυση µεταξύ α) των Κέντρων Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και
Προσφύγων, β) των Κέντρων Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων αιτούντων άσυλο και Προσφύγων και
αα) των Κέντρων Κράτησης Λαθροµεταναστών, ββ) των κρατητηρίων αλλοδαπών και γγ) των
κρατητηρίων αλλοδαπών ανηλίκων. Περαιτέρω να επισηµανθεί ότι συµβαίνει συχνά ανήλικοι να
κρατούνται στα κρατητήρια των κατά τόπους ΑΤ, στην περιοχή των οποίων συνελήφθησαν. Στις υπό α
και β περιπτώσεις, τυπικά τουλάχιστον, δεν γίνεται λόγος για κράτηση και δεν τίθεται το υπό εξεταζόµενο
θέµα της έλλειψης νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής.
9
σελ.139 επ., ∆ίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Ζ.Παπασιωπη-Πασια, εκδ. Σάκκουλα, 2007.
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στο νόµο, αφού γίνεται λόγος µόνο για πληροφόρηση περί των λόγων κρατήσεως.
Περαιτέρω, η εκ του νόµου προβλεπόµενη υποχρέωση πληροφόρησης εκ µέρους των
αρχών σε γλώσσα που ο αλλοδαπός κατανοεί, είναι τις περισσότερες φορές δυσχερής ή
άλλοτε αδύνατη στην πράξη, ελλείψει επαρκών ή κατάλληλων υπηρεσιών διερµηνείας σε
πολλές αστυνοµικές διευθύνσεις της χώρας και πολύ περισσότερο στα κρατητήρια των
κατά τόπους αστυνοµικών τµηµάτων.
Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, ο αλλοδαπός που κρατείται δύναται να
προβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησής του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’
αυτού οριζόµενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του
οποίου κρατείται.10
Καταρχήν ανακύπτει το ζήτηµα της δυνατότητας πρόσβασης του ανηλίκου σε
νοµική πληροφόρηση και συµπαράσταση προς υποβολή των ως άνω αντιρρήσεων,
ιδιαίτερα δε στην περίπτωση που αυτός βρίσκεται στη χώρα ασυνόδευτος. «Για τους
ανηλίκους εκείνους, που η απέλασή τους κρίνεται εφικτή, ιδιαίτερα προερχόµενων από
την γειτονική Αλβανία, παρατηρείται η άµεση εκτέλεσή της, εντός σύντοµου σχετικά
χρονικού διαστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, καθίσταται σαφές, ότι ακόµα και αν
υφίσταται νοµική συµπαράσταση, η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων πολλές φορές
στην πράξη αναιρείται, εξαιτίας της βραδύτητας της σχετικής διαδικασίας σε συνδυασµό
µε την άµεση εκτέλεση της απόφασης απέλασης. Επίσης παρατηρείται συχνά το
φαινόµενο να απελαύνονται κρατούµενοι ανήλικοι, ενώ οι γονείς τους και τα στενά
συγγενικά τους πρόσωπα βρίσκονται στην Ελλάδα, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις
ούτε αυτοί διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής και εκ του φόβου και δικής
τους συλλήψεως και απελάσεως δεν εµφανίζονται στις αρχές αδυνατώντας έτσι να
προστατεύσουν το ανήλικο µέλος της οικογένειάς τους.»11
Σε περιπτώσεις που η απέλαση κρίνεται ανέφικτη και ο επαναπατρισµός του
ανηλίκου είναι αδύνατος ή επικίνδυνος εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην

10

Σε περίπτωση που ο προς απέλαση αλλοδαπός δεν κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δηµόσια
τάξη ή ο πρόεδρος του διοικητικού πρωτοδικείου διαφωνεί ως προς την κράτησή του, άρεται η κράτηση
και µε την ίδια απόφαση τάσσεται σε αυτόν προθεσµία προς αναχώρηση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις τριάντα ηµέρες. Σε διαφορετική δε, περίπτωση απελαύνεται. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα
υποβολής αντιρρήσεων και εντός 48ωρης προθεσµίας πριν την έκδοση απόφασης απελάσεως (άρθρο 76,
Ν.3386/05)
11
Πηγή: ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
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χώρα του, η κράτηση συνήθως συνεχίζεται έως την εξάντληση του προβλεποµένου εκ
του νόµου τριµήνου12, όπως προαναφέρθηκε.13
Παρατηρείται, επίσης, πως µεγάλο ποσοστό ανηλίκων κρατουµένων, που, βάσει της
Σύµβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, πληρούν το προφίλ του
πρόσφυγα αλλά δεν υποβάλουν αίτηµα ασύλου, διότι κάτι τέτοιο, ενόψει του
Κανονισµού ∆ουβλίνο ΙΙ (Κανονισµός 343/2003 του Συµβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου
2003 για τα κριτήρια και τους µηχανισµούς προσδιορισµού του κράτους µέλους το οποίο
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος µέλος
από υπήκοο τρίτης χώρας, Επίσηµη Εφηµερίδα L 50 της 25.2.2003), θα είχε ως
αποτέλεσµα την επιστροφή τους στην Ελλάδα, εφόσον υπεύθυνη για την εξέταση του
αιτήµατος είναι µεταξύ άλλων η χώρα πρώτης υποβολής14.
Όσοι δε εξ αυτών επιθυµούν να ασκήσουν το συγκεκριµένο δικαίωµα ενδέχεται
να αντιµετωπίσουν επιπλέον νοµικά προσκόµµατα. Βάσει του Π∆ 61/99, για την
υποβολή του ως άνω αιτήµατος απαιτείται η προηγούµενη εξασφάλιση στέγης ή χώρου
φιλοξενίας, η οποία καθίσταται δυσχερής εξαιτίας της ελλείψεως επαρκών υποδοµών
στον τοµέα αυτό. Να σηµειωθεί ότι εκ της πρώτης αναγνώσεως των οικείων διατάξεων
του Π∆ 61/99 και 220/07 15 ίσως δηµιουργείται η εντύπωση ότι πρόκειται περί απλής
δηλώσεως ή ενηµερώσεως σχετικά µε τον τόπο διαµονής, που αποτελεί ένα τυπικό
12

Να σηµειωθεί ότι η οριοθέτηση του χρονικού ορίου κράτησης σε τρίµηνη διάρκεια προέκυψε κατόπιν
καταδίκης της χώρας µας ενώπιον του Ε∆∆Α για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α και θεσπίστηκε µε
τον Ν. 2910/01. Παλαιότερα παρατηρείτο έως και πολύχρονη κράτηση εξαιτίας της αδυναµίας έκδοσης
ταξιδιωτικών εγγράφων προς αποχώρηση από τη χώρα. Χαρακτηριστική είναι η από 27.7.2006 απόφαση
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου επί της υπόθεσης Kaja κατά Ελλάδος.
(Σχετικά: σελ. 139 επ., «∆ίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών», Ζ. Παπασιωπη-Πασια, εκδ. Σάκκουλα 2007
και «Η προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην Ευρώπη», εκδ.∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,
2006)
13
Οπ. παρ. σελ.4.
14
Λόγω της δακτυλοσκόπησης που πραγµατοποιείται κατά την υποβολή του αιτήµατος και της
καταχώρησης στο σύστηµα ‘Eurodac’, τα κράτη µέλη της ΕΕ δύνανται να γνωρίζουν σε ποια χώρα
υπεβλήθη αρχικώς η αίτηση ασύλου.
Περαιτέρω να σηµειωθεί ότι όταν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο περί διέλευσης από τρίτη χώρα (συνήθως
τέτοιο αποτελεί η δακτυλοσκόπηση κατά την είσοδο στην χώρα) υπεύθυνη είναι η χώρα αυτή, ακόµα και
αν δεν έχει εκεί κατατεθεί αίτηµα ασύλου.
Από τα ως άνω προβλέπεται, ωστόσο η δυνατότητα εξαίρεσης εφόσον πρόκειται για το συµφέρον του
ανηλίκου, χωρίς ωστόσο στην πράξη να διαπιστώνεται στον βαθµό που θα έπρεπε η εφαρµογή της
εξαίρεσης αυτής.
15
Άρθρο 2 παρ. 8 Π∆ 61/99: «Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο αιτών άσυλο υποχρεούται να
παραµένει στον τόπο διαµονής που δήλωσε ή του καθορίσθηκε» , και άρθρο 4 παρ.4 περ.γ Π∆ 220/07:
«ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης για τον παρόντα τόπο διαµονής τους, όταν
διαµένουν εκτός Κέντρου φιλοξενίας».
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στοιχείο της σχετικής διαδικασίας. Ενόψει δε της αναγνώρισης της ιδιαιτέρως ευάλωτης
θέσης τους, καθώς και των ευνοϊκών προβλέψεων16 για αυτούς, θα θεωρούσε κανείς ότι
η εξασφάλιση τόπου διαµονής δεν συνδέεται µε νοµικά ή µε πραγµατικά προβλήµατα τα
οποία οι ανήλικοι καλούνται να αντιµετωπίσουν.
«Στο σηµείο αυτό ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι µέχρι προ ολίγων µηνών και
κατά συνήθη πρακτική, προκειµένου για την κατάθεση αιτήµατος ασύλου απαιτούνταν
η προσκόµιση µισθωτηρίου συµβολαίου µετά υπεύθυνης δηλώσεως φιλοξενίας του
ανηλίκου από τον εκεί αναγραφόµενο ως εκµισθωτή είτε βεβαίωση φιλοξενίας από
ξενώνα ή στέγη φιλοξενίας ανηλίκων είτε εισαγωγή σε Κέντρο Υποδοχής. Σε αντίθετη δε
περίπτωση, δεν ήταν εφικτή η κατάθεση του αιτήµατος. Σύµφωνα µε την παρούσα
πρακτική, είναι επιτρεπτή η υποβολή αιτήµατος ασύλου άνευ δηλώσεως τόπου διαµονής
(στην δε αίτηση ο ανήλικος αναγράφεται ως άστεγος), ωστόσο µέχρι την εξεύρεση
διαµονής και δήλωσή της δεν χορηγείται το ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο17. Περαιτέρω,
τα υπάρχοντα τέσσερα κέντρα υποδοχής18, και οι ξενώνες φιλοξενίας, είναι χαµηλής
δυναµικότητας, και εµφανίζουν υπερπληρότητα γεγονός που καθιστά εξαιρετικά
δυσχερή έως αδύνατη την κάλυψη των υπάρχουσων αναγκών. Το νέο Π∆ προβλέπει και
την φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε άλλους κατάλληλους χώρους(άρθρο 19 παρ.2),
χωρίς έως τώρα τουλάχιστον να διευκρινίζεται το πώς ακριβώς πραγµατοποιείται η
αναδοχή αλλά και χωρίς περαιτέρω να έχει προσδιοριστεί πως κρίνεται η καταλληλότητα
και ποιοι είναι οι συγκεκριµένοι «άλλοι» χώροι. Ως αποτέλεσµα το µεγαλύτερο ποσοστό
των ανηλίκων παραµένουν άστεγοι ή φιλοξενούνται περιοδικά σε διάφορα µέρη όντας σε
ιδιαιτέρως δυσχερή θέση και αντιµετωπίζοντας σοβαρούς κινδύνους και άθλιες συνθήκες
διαβίωσης. Εν µέσω αυτών των συνθηκών, αναµένουν µέχρις ότου επιτευχθεί, εάν
16

Άρθρο 18 Π∆ 220/07, άρθρο 19 παρ. Π∆ 220/07 «Οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της
αίτησης ασύλου, όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, λαµβάνουν αµέσως τα
παρακάτω µέτρα: α. ∆ιασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του παιδιού ικανοποιούνται µε τη φιλοξενία
του σε ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια, σε Κέντρα Φιλοξενίας µε ειδική υποδοµή για
ανηλίκους ή σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση του παιδιού το
προστατεύει από τον κίνδυνο της εµπορίας ή εκµετάλλευσης».
17
Υπάρχει ωστόσο κάποια µικρή πιθανότητα και εφόσον κριθεί ότι είναι άκρως αναγκαίο για την
επιβίωση του ανηλίκου να επιτραπεί η χορήγηση του ειδικού δελτίου αιιτούντος άσυλο, αλλά αυτό
έγκειται στην ευαισθητοποίηση των Αρχών και αφορά σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
18
Κέντρο Υποδοχής ανηλίκων αλλοδαπών Προσφύγων στα Ανώγεια Κρήτης, Άρσις Πρόγραµµα
«ΜΕΤΟΙΚΟΣ», Ελληνικό Ινστιτούτο Αλληλεγγύης και Συνεργασίας, Κοινωνική Αλληλεγγύη
Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων µόνο τα δύο πρώτα προβλέπουν την φιλοξενία αποκλειστικά ανηλίκων και
είναι δυναµικότητας 25 και 30 ατόµων αντίστοιχα.
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τελικά επιτευχθεί, η φιλοξενία τους σε Κέντρο Υποδοχής. Πέραν αυτού, εξαιτίας των
αναγκαστικών συνεχών µετακινήσεώς τους και της ανυπαρξίας πλαισίου στήριξης,
υφίσταται ο κίνδυνος διακοπής της διαδικασίας εξετάσεως του αιτήµατός τους σε
περίπτωση που αναζητηθούν και δεν εντοπισθούν από τις Αρχές ή εάν, λόγω αδυναµίας
έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης, δεν προβούν εµπρόθεσµα στις σχετικές µε το αίτηµά
τους διαδικαστικές ενέργειες (σχετ. άρθρο 2, παρ.8 Π∆ 61/99»19.
Επιπλέον, στο ίδιο Π.∆ (άρθρο 1, παρ.4) προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής
αιτήµατος ασύλου για τους άνω των 14 ετών ανηλίκους, χωρίς να υπάρχει κάποια
σχετική πρόβλεψη για την περίπτωση των παιδιών µικρότερης ηλικίας που βρίσκονται
ασυνόδευτα στη χώρα.

Ανάλογες περιπτώσεις που έχουν έως σήµερα ανακύψει,

καλούνται να αντιµετωπιστούν ad hoc µε την υπερκέραση συνήθως της ως άνω
πρόβλεψης. Συχνά κατά την είσοδο των ανηλίκων στην χώρα παρουσιάζεται ψευδώς ότι
συνοδεύονται ενώ στην πραγµατικότητα ουδεµία σχέση υφίσταται µεταξύ του ανηλίκου
και του προσώπου που φέρεται ότι τον συνοδεύει. 20 Περαιτέρω, σχετικά µε τους
ανηλίκους που υποβάλλουν αίτηµα προς παροχή ασύλου πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά
την διαδικασία κρίσης του εν λόγω αιτήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.2 του Π.∆
61/99 ορίζεται προσωρινός επίτροπος ο εισαγγελέας ανηλίκων και περαιτέρω σύµφωνα
µε το άρθρο 19 παρ.1 Π∆220/07 προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισµό
επιτρόπου. Πέραν του ότι ο Εισαγγελέας εκ των πραγµάτων δεν δύναται να αναλάβει
την άµεση και συνεχή φροντίδα του ανηλίκου σε καθηµερινή βάση, πρέπει να
επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται νοµικό πλαίσιο εντός του οποίου θα µπορούσε να
ενεργήσει προς διορισµό επιτρόπου.21
Έτσι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πλην των αιτούντων άσυλο, αφήνονται άµα τη
εκδόσει υπηρεσιακού σηµειώµατος υπό της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, όπου
διατάσσεται η σε βάρος τους εκδοθείσα απόφαση απελάσεως και η ταυτόχρονη
υποχρέωσή τους προς εγκατάλειψη του ελληνικού εδάφους εντός προθεσµίας 30 ηµερών
(συνήθως).

19

Πηγή: ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

20

Πηγή: ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
σχετικές πηγές: ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Σύνοψη Παρεµβάσεων 2004- 2007
του Συνηγόρου του Παιδιού για θέµατα ασυνόδευτων ανηλίκων
21
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Ως προς τους συγκεκριµένους ανηλίκους δεν υφίσταται νοµική πρόβλεψη για την
περαιτέρω προστασία τους, την δυνατότητα φιλοξενίας και φροντίδας ενώ νοµικά κανείς
δεν φέρεται να ευθύνεται για την παροχή µέριµνας προς αυτούς. Σε µεγάλο ποσοστό των
υπό κρίση περιπτώσεων, οι ανήλικοι αφήνονται έκθετοι στους οιουσδήποτε κινδύνους
που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα παιδιών
µικρότερης ηλικίας, η εξεύρεση χώρων φιλοξενίας και η παροχή φροντίδας εναπόκειται
στη συνεργασία των αστυνοµικών αρχών µε αρµόδιους φορείς ή κυρίως µε Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καµιά περίπτωση ότι
προβλέπει ιδιαίτερη προστασία και ουσιαστική µέριµνα για τους ανηλίκους που
εισέρχονται στη χώρα µη διαθέτοντας νοµιµοποιητικά έγγραφα, ενώ παράλληλα δεν
προβλέπει αντιµετώπιση του προβλήµατος που ανακύπτει στην περίπτωση των
ασυνόδευτων ανηλίκων. Για τους τελευταίους δεν υφίσταται ουσιαστική αξιολόγηση της
κατάστασής τους ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για µετανάστες, πρόσφυγες ή
παιδιά θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας προκειµένου να τύχουν της ανάλογης
προστασίας.
Οι ανήλικοι αντιµετωπίζονται ως παραβάτες του νόµου χωρίς να λαµβάνεται
σοβαρά υπόψη ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για παιδιά που βρίσκονται
σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση, όχι µόνο εξαιτίας του επιπέδου ωριµότητας λόγω ηλικίας,
αλλά και λόγω της αδυναµίας επικοινωνίας εξαιτίας του διαφορετικού εθνικού και
πολιτισµικού περιβάλλοντος από το οποίο προέρχονται. Όπως αναφέρεται και σε
σχετικές παρεµβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη τα παιδιά22 , µε βάση τις ανάγκες και
τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την ανηλικότητά τους, είναι ορθό να µην
αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο ως παραβάτες της µεταναστευτικής νοµοθεσίας αλλά
ως δικαιούχοι προστασίας και ενδείκνυται η υιοθέτηση αντιµετώπισής τους βασισµένης
στην αρχή του favor minoris µε γνώµονα το απόλυτο συµφέρον του παιδιού.

22

Από 6ης Φεβρουαρίου 2007 υπ’ αριθ. πρωτ.. 312 Έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
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\
4.3. «Ιατρική ευθύνη στις περιπτώσεις “wrongful life”
(µε αφορµή την απόφαση Perruche)»

Της Έλλης Σπερδόκλη – ∆ικηγόρου

Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται ένα ειδικό πραγµατικό ιατρικής ευθύνης, η
ευθύνη του ιατρού για γέννηση παιδιού µε σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία. Αφορµή
στάθηκε η απόφαση της 17.11.00 του γαλλικού Ακυρωτικού, γνωστή ως υπόθεση
Perruche, η οποία είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στο γαλλικό νοµικό κόσµο και
τύπο. 23 Κατ’ αρχάς επισηµαίνονται τα στοιχεία που διαφοροποιούν το εν λόγω
πραγµατικό από τις κλασικές περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης στοιχειοθετώντας την
ιδιαίτερη προβληµατική του. Γίνεται επίσης αναφορά στις προϋποθέσεις της ιατρικής
ευθύνης ακολουθούµενη από µια συνοπτική επισήµανση των ιδιοµορφιών που αυτές
παρουσιάζουν σε σχέση µε τις προϋποθέσεις της ιατρικής ευθύνης. Ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στη ζηµία, ως προϋπόθεση αδικοπρακτικής ευθύνης, η οποία ήταν ένα από τα
πλέον αµφισβητούµενα σηµεία της απόφασης Perruche. Εν συνεχεία αναπτύσσεται ο
ιδιαίτερος προβληµατισµός περί υπάρξεως ή µη αιτιώδους συνάφειας, επιχειρείται δε η
προσέγγιση του ζητήµατος µέσα από τις τρεις θεωρίες για τον αιτιώδη σύνδεσµο, τη
θεωρία του αναγκαίου όρου, της πρόσφορης αιτιότητας και του σκοπού του κανόνα
δικαίου.

23
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κοινωνικής επόψεως κι όχι µόνο να δει κανείς τις αντιδράσεις που
προκάλεσε η απόφαση Perruche. Στην εφηµερίδα Le Monde στις 2/12/2000 δηµοσιεύθηκε η ίδρυση
συλλόγου «ενάντια στη φοβία της αναπηρίας» (contre l’ handiphobie) από 100 οικογένειες, οι οποίες
κατέθεσαν στη συνέχεια αγωγή χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη από παράνοµη δικαστική
ενέργεια (-faute lourde dans l’ exercise du service public de la justice). Θεώρησαν ότι η απόφαση της
Ολοµελείας του ΑΠ στην υπόθεση Perruche αναγνώριζε νοµικά τη µειονεξία των αναπήρων και
επιδοκίµαζε µια πολιτική ευγονικής µετατρέποντας ουσιαστικά την άµβλωση όταν υπάρχει η «ευγονική
ένδειξη» σε υποχρέωση. Βλ. και Μάλλιου Ευαγ., «Οι προγεννητικές εξετάσεις και ο κίνδυνος ευγονικής,
Σχόλιο στην υπόθεση Perruche (Cour de Cassation, Ass. Plén., 17.11.2000)», Το Σύνταγµα, τεύχος 3/2001.
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Α. Οριοθέτηση της προβληµατικής

Αντικείµενο της κρίσης στην υπόθεση Perruche ήταν η κατάφαση ή µη της
ευθύνης του ιατρού για γέννηση παιδιού µε σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία Το υπό
εξέταση πραγµατικό διαφέρει από τις κλασικές περιπτώσεις ευθύνης όπου ο ιατρός
προκαλεί το πρόβληµα της υγείας του παιδιού24 κατά τη διάρκεια της κύησης ή κατά τον
τοκετό. Από την πρόσφατη ηµεδαπή νοµολογία χαρακτηριστική είναι η υπ’ αριθµόν
1671/2003 απόφαση του Αρείου Πάγου25. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης αυτής,
η (κακή) κατάσταση της υγείας του νεογνού οφείλεται σε αµελή συµπεριφορά του
κατηγορούµενου ιατρού που συνίστατο στην επί πολλές ώρες αναµονή φυσιολογικού
τοκετού, την αποµάκρυνσή του από το µαιευτήριο κατά κρίσιµες ώρες, την αναστολή
των ωδίνων του τοκετού που είχαν προηγουµένως προκληθεί, µε αποτέλεσµα την
καταταλαιπώρηση του εµβρύου κατά την τελευταία φάση του τοκετού και την πτώση
των παλµών του λόγω ανοξίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι το αποτέλεσµα αυτό θα
αποφευγόταν αν δεν είχαν µεσολαβήσει οι ιατρικά µη ενδεδειγµένες πράξεις του ιατρού
καθώς και η παράλειψή του να διενεργήσει υπερηχογραφικό έλεγχο. Παρόµοια
αιτιολογία απαντάται και στην ΑΠ 1266/0426 όπου πρόκειται για καταδίκη για σωµατική
βλάβη από αµέλεια του κατηγορούµενου ιατρού, ο οποίος δεν έκανε υπερηχογράφηµα µε
αποτέλεσµα να µη γνωρίζει την ακριβή θέση του εµβρύου και να προσπαθήσει να
απεγκλωβίσει το έµβρυο µε προκαλώντας του σωµατικές κακώσεις.
Το πραγµατικό της απόφασης Perruche υπάγεται στις λεγόµενες περιπτώσεις
“wrongful life”, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι, ότι η βλάβη του εµβρύου
προϋπάρχει της ιατρικής παρέµβασης και είναι κατά κανόνα ανεπανόρθωτη, οφειλόµενη

24

Χαρακτηριστικές είναι οι αποφάσεις στην περίπτωση χορήγησης θαλιδοµίδης. Η χορήγηση- ακόµη και
σε ελάχιστες δόσεις – θαλιδοµίδης ως κατευναστικού και αντιεµετικού φαρµάκου προκαλούσε σοβαρές
διαµαρτίες διάπλασης στο έµβρυο που αφορούσαν τα άκρα (δυσµελία και φωκοµελία). Αποτέλεσµα ήταν η
γέννηση 2000-3000 παιδιών στη Γερµανία και 500 στη Βρετανία µε σοβαρή αναπηρία κατά τα έτη 19591962. Οι αγωγές στις περιπτώσεις αυτές ναι µεν στρέφονταν κατά των φαρµακευτικών εταιριών που
παρασκεύαζαν το φάρµακο και το διοχέτευαν στην αγορά, η προβληµατική ωστόσο είναι παρόµοια.
25
ΑΠ1671/2003 σε ∆ικ/νη 2003/1472 και ΠοινΛογ2003/1887. Η απόφαση του ακυρωτικού επικύρωσε την
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 78691-79937/02 ΤρΠληµΑθ.
26
ΑΠ1266/2004 σε ΠοινΛογ2004/1565. Βλ. και την πρόσφατη 135/2005ΠρωτΑρτ (ΝΟΜΟΣ) που
απέρριψε ως ουσία αβάσιµη αγωγή αποζηµίωσης για ευθύνη ιατρού (µαιευτήρα – γυναικολόγου) για
µόνιµη πολλαπλή αναπηρία νεογνού.
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συνήθως στη γενετική προδιάθεση των γονέων. 27 Το πρόβληµα που παρουσιάζει το
έµβρυο δεν θα µπορούσε να έχει αποφευχθεί µε ιατρική παρέµβαση, ώστε η πορεία των
πραγµάτων να µπορεί να ακολουθήσει τα εξής δύο ενδεχόµενα: το παιδί είτε θα γεννηθεί
άρρωστο είτε δεν θα γεννηθεί διόλου. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η
υποψήφια µητέρα θα έχει εκφράσει τη βούλησή της να διακόψει την κύηση σε
περίπτωση που διαγνωσθεί κάποια γενετική ανωµαλία στο έµβρυο.28

Β. Πραγµατικά Περιστατικά

Στις 17/4/82 ο οικογενειακός ιατρός των Perruche διέγνωσε συµπτώµατα ερυθράς
στην κόρη του ζεύγους. Η Josette Perruche, έγκυος στον 2ο µήνα εκείνη την εποχή,
φοβούµενη µήπως προσβληθεί από την µεταδοτική ασθένεια της ερυθράς ζήτησε από
τον ιατρό της να κάνει ορισµένες εξετάσεις. Γνωρίζοντας ότι η ερυθρά µπορεί να
προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο έµβρυο, το ζεύγος κατέστησε γνωστό στον ιατρό
την επιθυµία τους να διακόψουν την κύηση σε περίπτωση θετικής διάγνωσης ερυθράς
στη µητέρα. Ενόψει των περιστάσεων ο ιατρός συνέστησε στη µητέρα µια σειρά
εξετάσεων, στα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάστηκε εσφαλµένα ότι ήταν
ανοσοποιηµένη στην ερυθρά. Στις αρχές του 1983 γεννήθηκε ο Nicolas Perruche, ο
οποίος ένα χρόνο αργότερα παρουσίασε συµπτώµατα του συνδρόµου Gregg (κώφωση,
µερική τύφλωση, καρδιοπάθεια και σοβαρά νευρολογικά προβλήµατα).

27

Βλ. Φουντεδάκη Κατερίνα, Θέµατα αστικής ιατρικής ευθύνης σε περίπτωση γέννησης ατόµου µε
σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία (wrongful life), Εισήγηση στην επιστηµονική εκδήλωση της Ένωσης
Αστικολόγων στις 20.12.2004, Προδηµοσίευση από τιµητικό τόµο Απόστολου Γεωργιάδη σε Digesta 2004
σελ. 471
28
Υποστηρίζεται από κάποιους ότι ακόµη και αν η µητέρα έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προβεί
σε επιτρεπτή κατά το νόµο διακοπή της κύησης, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα πραγµατοποιήσει την
απόφασή της αυτή και ότι ενδεχοµένως η κύηση να είχε πραγµατοποιηθεί ακόµη και αν η µητέρα γνώριζε
το πρόβληµα του παιδιού που θα γεννιόταν. Ένας τέτοιος ισχυρισµός ωστόσο φαίνεται να µην είναι νοµικά
σηµαντικός εφόσον είναι σαφές ότι η µόνη αιτία που η µητέρα δεν πραγµατοποίησε την επιθυµία της για
διακοπή της κύησης είναι η εσφαλµένη διάγνωση του ιατρού ότι το έµβρυο είναι υγιές. Βλ. Τσίρου ∆ιον.,
Ιατρική ευθύνη: αποζηµίωση παιδιού που γεννήθηκε ανάπηρο λόγω του ιατρικού σφάλµατος που εµπόδισε
τη µητέρα να διακόψει την κύηση, Ελλ∆ικ 45 (2004) σελ. 61 επ, 68 επ. Βλ. επίσης και την BGH
22.11.1983, NJW 1984, Heft 12, σελ. 658 σύµφωνα µε την οποία «το βάρος απόδειξης ότι η µητέρα ακόµη
και µετά από πλήρη και ορθή επιστηµονικά ενηµέρωση δεν θα είχε αποφασίσει υπέρ ενός προγεννητικού
ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν ανωµαλιών στο έµβρυο, το φέρει ο ιατρός. Οµοίως ο ιατρός φέρει το
βάρος απόδειξης του ισχυρισµού ότι ακόµη και σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα του ελέγχου είναι
ανησυχητικά ή βεβαιώνουν την ύπαρξη γενετικής ανωµαλίας στο έµβρυο η έγκυος θα επέµενε στη µη
διακοπή της κύησης.».
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Γ. ∆ικαστικό ιστορικό της υπόθεσης

Με την απόφαση αυτή της Ολοµέλειας του γαλλικού Αρείου Πάγου
συντελέσθηκε πλήρης µεταστροφή της µέχρι τότε νοµολογίας των γαλλικών
δικαστηρίων, τα οποία ναι µεν αναγνώριζαν το δικαίωµα αποζηµίωσης των γονέων,
αρνούνταν παγίως ωστόσο την καταβολή αποζηµίωσης στο ίδιο το παιδί που γεννήθηκε
µε σοβαρή αναπηρία ή ασθένεια λόγω ιατρικού σφάλµατος που στέρησε από τη µητέρα
του τη δυνατότητα διακοπής της κύησης. Αναλυτικότερα, το 1989 το ζεύγος Perruche
άσκησε αγωγή αποζηµίωσης ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου του Evry κατά του
ιατρού και του εργαστηρίου όπου έγιναν οι εξετάσεις για αποκατάσταση α) ηθικής
βλάβης των ιδίων και β) υλικής ζηµίας ασκώντας γονική µέριµνα και στο όνοµα του
Nicolas Perruche. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο (Tribunal d’Evry) δέχτηκε σφάλµα
(“faute”) του ιατρού και του εργαστηρίου, τους έκρινε υπεύθυνους «για την κατάσταση
της υγείας του Nicolas» και καταδίκασε in solidum σε καταβολή «προµήθειας» 500,000
γαλλικών φράγκων. στο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης. Το Εφετείο του Παρισιού
επιβεβαίωσε στον δεύτερο βαθµό ότι ο ιατρός διέπραξε ιατρικό σφάλµα «κατά την
εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων (“obligation contractuelle de moyens”)
απέναντι στο ζεύγος Perruche. Επιδίκασε αποζηµίωση στους γονείς, αλλά τροποποίησε
την πρωτόδικη απόφαση ως προς την αξίωση αποζηµίωσης του τέκνου, κρίνοντας ότι
δεν µπορεί να επικαλεστεί βλάβη, η οποία έχει σαν µόνη αιτία την µόλυνση από ερυθρά
και όχι το ιατρικό σφάλµα. Το 1996 το Cour de Cassation (Ά Πολιτικό τµήµα) αναίρεσε
την απόφαση του Εφετείου ως προς το δικαίωµα αποζηµίωσης του τέκνου, κρίνοντας ότι
το ιατρικό σφάλµα προκάλεσε τη βλάβη στο τέκνο και παρέπεµψε την υπόθεση για εκ
νέου εκδίκαση στο Εφετείο της Ορλεάνης. Στις 5.2.99 το Εφετείο µε µια στασιαστική
απόφασή του, πρωτοφανή στα χρονικά της γαλλικής δικαιοσύνης, δεν επιδίκασε

52

αποζηµίωση στο τέκνο, µε την αιτιολογία ότι η βλάβη της υγείας του δεν προκλήθηκε
από τα ιατρικά σφάλµατα και ότι δεν αναγνωρίζεται από την έννοµη τάξη δικαίωµα
επιλογής µεταξύ ζωής και θανάτου29. Τελικά, η Ολοµέλεια του Cour de Cassation στις
17.11.2000 – αναίρεσε και την 2η απόφαση του Εφετείου της Ορλεάνης και παρέπεµψε
εκ νέου την υπόθεση στο Εφετείο του Παρισιού αποκλειστικά και µόνο για τον
προσδιορισµό του ύψους των αποζηµιώσεων.30

∆. Αστική ευθύνη του ιατρού: ∆ικαιικό θεµέλιο και προϋποθέσεις

Το δικαιικό θεµέλιο της ιατρικής ευθύνης είναι τόσο συµβατικό, όσο και
αδικοπρακτικό.31 Ιατρό και ασθενή θα συνδέει καταρχήν σύµβαση παροχής υπηρεσιών
(ιατρική σύµβαση, σύµβαση ιατρικής αγωγής, σύµβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών)32.
Η υποχρέωση του ιατρού είναι µια υποχρέωση παροχής µέσων – κατά µετάφραση του
όρου «obligation de moyens» που σηµαίνει ότι ο ιατρός υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα
κατάλληλα µέσα, να επιδεικνύει σωφροσύνη και επιµέλεια και να καταβάλλει κάθε
αντικειµενικά δυνατή προσπάθεια. Η υποχρέωση του ιατρού δεν εκτείνεται µέχρι την
ανάληψη ευθύνης για τυχόν αποτυχία της θεραπευτικής ή διαγνωστικής µεθόδου, εφόσον
αυτή είναι σύµφωνη µε τα δεδοµένα της ιατρικής επιστήµης. ∆εν υποχρεούται όµως να

29

Perruche, Cour d' Appel d' Orléans, 05.02.99, “droit de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas
vivre”, Βλ. και Saurin Alexis, Que signifie l’ arrêt Perruche? De l’ affaire et l’ arrêt Perruche à la loi anti–
Perruche
et
ses
premières
applications,
στην
ιστοσελίδα
http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/perruche/suites_arret.html.
30
Για την πληρότητα της παρουσίασης του ζητήµατος των αγωγών wrongful life κρίνεται απαραίτητο να
επισηµανθεί ότι οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο την επαύριον της
απόφασης Perruche προκάλεσαν την επέµβαση του νοµοθέτη και τη θέσπιση του νόµου Kouchner (νόµος
της 04.05.02 σχετικά «µε τα δικαιώµατα των ασθενών και την ποιότητα του συστήµατος υγείας») στο
άρθρο 1 παρ. 1 του οποίου προβλέπεται ότι «Κανείς δεν µπορεί να επικαλεσθεί ζηµία από µόνο το γεγονός
της γέννησής του». Στην παρ.2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι « Όποιος γεννήθηκε µε αναπηρία που
οφείλεται σε ιατρικό σφάλµα µπορεί να λάβει αποκατάσταση της ζηµίας όταν η ιατρική πράξη προκάλεσε
άµεσα την αναπηρία ή την επιδείνωσε ή δεν επέτρεψε τη λήψη µέτρων που θα µπορούσαν να την
κατευνάσουν». Η νοµοθετική αυτή µεταρρύθµιση θα εµποδίσει τα γαλλικά δικαστήρια να ακολουθήσουν
τη νοµολογία που ξεκίνησε µε την απόφαση Perruche για δύο κυρίως λόγους. Αφενός η επιλεγείσα
διατύπωση «προκάλεσε άµεσα» υποδεικνύει µια στενή και αυστηρή έννοια του αιτιώδους συνδέσµου,
αφετέρου το όλο πνεύµα της µεταρρύθµισης, η βούληση του ιστορικού νοµοθέτη κατευθύνεται στην
απόρριψη των αγωγών wrongful life και συνεπώς προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να ερµηνεύσει τις
νέες διατάξεις ο δικαστής. Βλ. αναλυτικά και Τσίρο, ό.π. σελ. 73 επ.
31
Βλ. Baumgärtel Gottfried, Ιατρική ευθύνη (Ουσιαστικό δίκαιο και κατανοµή του βάρους απόδειξης,
Αρµεν. 1993, σελ. 6 επ.
32
Βλ. Φουντεδάκη, ό.π., σελ. 473, Baumgärtel, ό.π., σελ. 6
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επιφέρει ορισµένο αποτέλεσµα (obligation de résultat), 33

34

δεν υποχρεούται να

35

θεραπεύσει τον ασθενή.

Aν η κρίσιµη ενέργεια του ιατρού πληροί τις προϋποθέσεις του παρανόµου και
της υπαιτιότητας, τελεί δε σε αιτιώδη σχέση προς την προκληθείσα ζηµία, τότε
δηµιουργείται παράλληλα µε τη συµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη. Στην περίπτωση
αυτή ο ασθενής έχει αξίωση όχι µόνο αποζηµίωσης κατά την ΑΚ914 αλλά και αξίωση
για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά την ΑΚ 932. Στις περιπτώσεις της
wrongful life η θεµελίωση των αξιώσεων αποζηµίωσης των γονέων και του τέκνου είναι
δυσχερέστερη από τις κλασσικές περιπτώσεις αδικοπρακτικής ευθύνης του ιατρού και
διαφοροποιείται από αυτές. Συγκεκριµένα, οι γονείς θα έχουν αξίωση αποζηµίωσης µε
βάση τις διατάξεις ΑΚ 929- 931 ως υπόχρεοι να υποβληθούν σε πρόσθετα έξοδα για την
ιατρική φροντίδα και διατροφή του τέκνου αλλά και ως στερούµενοι των παροχών που
τους οφείλει ( αµοιβαία υποχρέωση διατροφής – ΑΚ 1485 επ.)

36

. Παρακάτω

αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις, η πλήρωση των οποίων αξιώνεται για την κατάφαση
της αδικοπρακτικής ευθύνης του ιατρού, ενώ σηµειώνονται παράλληλα τυχόν
ιδιαιτερότητες που αυτές παρουσιάζουν προς τις προϋποθέσεις της εν γένει
αδικοπρακτικής ευθύνης.

i) Ιατρικό σφάλµα

33

Βλ. Τσίρο, ό.π. σελ 62 υποσ. 8, Φουντεδάκη, ό.π. σελ. 477 . Οµοίως Βλ. Ζέπο Παν., «Η ευθύνη του
ιατρού» σε ΝοΒ 21 (1973), σελ. 4, όπου επισηµαίνεται ότι ο ασθενής φέρει τον κίνδυνο των ανυπαιτίων
σφαλµάτων, δεδοµένου ότι η ιατρική επιστήµη δεν έχει ακόµη φτάσει στο σηµείο να γνωρίζει εκ των
προτέρων και µε βεβαιότητα τα αποτελέσµατα της θεραπείας, ο δε ιατρός ουδαµώς εγγυάται το
αποτέλεσµα της θεραπείας αλλά την ορθή θεραπευτική αγωγή της ασθένειας.
34
Ο χαρακτηρισµός της υποχρέωσης του οφειλέτη ως υποχρέωσης παροχής µέσων ή υποχρέωσης
επίτευξης ορισµένου αποτελέσµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία στο δίκαιο της απόδειξης και συγκεκριµένα
στην κατανοµή του βάρους απόδειξης του σφάλµατος- πταίσµατος του οφειλέτη. Όταν ο τελευταίος υπέχει
υποχρέωση παροχής µέσων, ο ενάγων-δανειστής φέρει το βάρος απόδειξης του σφάλµατος - πταίσµατος.
Βλ. Τσίρο ό.π. σελ. 62 υποσηµ.8.
35
Φουντεδάκη Κατερίνα, Το πρόβληµα του αιτιώδους συνδέσµου στην ιατρική ευθύνη, Ελλ∆ 35 (1994),
σελ. 1226.
36
Οµοίως και στο γερµανικό δίκαιο όπου σύµφωνα µε την § 845 BGB σε περίπτωση θανάτου, σωµατικής
βλάβης ή βλάβης της υγείας όπως και στην περίπτωση της στέρησης της ελευθερίας ο υπόχρεος προς
αποζηµίωση ευθύνεται και έναντι του τρίτου (εν προκειµένω οι γονείς), ο οποίος έχει νόµιµη αξίωση
παροχής υπηρεσιών από τον ζηµιωθέντα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι γονείς του τέκνου που γεννιέται µε
σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία θα δικαιούνται αποζηµίωσης από τον υπέχοντα την ευθύνη ιατρό λόγω του
ότι στερούνται την παροχή των υπηρεσιών του τέκνου. Βλ. και Baumgärtel ό.π., σελ. 8
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Στην πρώτη εκ των προϋποθέσεων της θεµελίωσης ιατρικής ευθύνης
συνεξετάζονται δύο στοιχεία, η ενέργεια του ιατρού και το «παράνοµο» 37 που της
προσδίδει το χαρακτήρα του «επαγγελµατικού σφάλµατος». Το πότε θα θεωρήσουµε
πληµµελή µια ιατρική ενέργεια είναι ένα ιδιαιτέρως δυσχερές ερώτηµα.38 Το πρόβληµα
που τίθεται πάντοτε είναι µε ποιον τρόπο θα καταστήσουµε προσεκτικότερο τον ιατρό
κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του προστατεύοντάς τον συνάµα έναντι
ενδεχόµενης εκµετάλλευσης σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπευτικής αγωγής.
Αναζητείται έτσι η «χρυσή τοµή» που αποτελεί και το ιδανικό αποτέλεσµα κάθε
ρύθµισης αδικοπρακτικής ευθύνης: να µην διαγράφονται τα όρια της νόµιµης
συµπεριφοράς τόσο στενά ώστε να οδηγούν τελικώς σε αναχαίτιση της αποτελεσµατικής
ιατρικής αρωγής και περίθαλψης.39
Σχετικά µε το κριτήριο που εφαρµόζεται για την κρίση επί του εσφαλµένου ή µη
των ενεργειών του ιατρού υποστηρίζονται περισσότερες απόψεις. Σύµφωνα µε την
περισσότερο διαδεδοµένη άποψη, ως κριτήριο προσφέρεται ο µέσος συνετός ιατρός που
τηρεί τους κανόνες της επιστήµης, ενεργεί δηλαδή lege artis. Κάποιοι άλλοι κρίσιµα
θεωρούν τα ιατρικά standards «πρότυπα ποιότητας», µε άλλα λόγια, το σύνολο των
προδιαγραφών στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισµένη περίπτωσης η παροχή
των ιατρικών υπηρεσιών. Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, η οποία δεν αρκείται σε µια
γενική – τυπική έννοια του ιατρικού σφάλµατος, σηµείο αναφοράς είναι η επιµέλεια του
ιατρού στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο ιατρός οφείλει να πράττει σύµφωνα µε αυτό που
επιβάλλει το συµφέρον της υγείας του συγκεκριµένου ασθενούς. Τέλος, ένθερµους
υποστηρικτές έχει και η άποψη που προάγει ως ορθότερη µια συνθετική προσέγγιση,
κατά την οποία θα λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες, ωστόσο
37

Για τη διευρυµένη έννοια του παρανόµου ως παραβίασης της γενικής υποχρέωσης ασφάλειας και
προστασίας των άλλων βλ. Σταθόπουλου Μιχάλη, Επιτοµή γενικού ενοχικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 305.
38
Αναφέρεται ότι στη γαλλική και γερµανική θεωρία γίνεται διάκριση µεταξύ ιατρικού σφάλµατος
(Kunstfehler, Behandlungsfehler, faute technique) ως ενέργειας του ιατρού που δεν ανταποκρίνεται στους
κανόνες και τα standards της ιατρικής επιστήµης και που εµφανίζεται ως αδικαιολόγητη σε σχέση µε το
γενικό επίπεδο γνώσης του ιατρικού κλάδου και της αντικειµενικώς αµελούς συµπεριφοράς του ιατρού
χωρίς αυτή να συνδυάζεται µε ένα ιατρικό σφάλµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της δεύτερης περίπτωσης
είναι το να «ξεχάσει» ο ιατρός – χειρούργος ένα εργαλείο µέσα στον ασθενή. Βλ. Φουντεδάκη, όπως σε
υποσηµείωση 10, σελ. 1227. Ωστόσο, ορθότερο φαίνεται να µη διακρίνουµε µεταξύ των δύο περιπτώσεων,
αφού αν µια συµπεριφορά συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της δεύτερης κατηγορίας, πολλώ µάλλον θα
συνιστά και ιατρικό σφάλµα.
39
Βλ. Ζέπο, ό.π., σελ. 1
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πρωτεύουσα σηµασία µεταξύ των λοιπών στοιχείων έχει η συγκεκριµένη αξιολόγηση. 40
Σε κάθε περίπτωση πάντως κρίσιµο είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η επιστήµη
κατά το χρόνο της θεραπείας. 41 Ο Ζέπος, επίσης, προκρίνει ως γενικό κριτήριο τη
συµπεριφορά του επιµελούς και συνετού ιατρού της αυτής ειδικότητος, ο οποίος
ενεργούσε υπό τις ίδιες συνθήκες. 42 Παρατηρούνται και στην άποψη αυτή στοιχεία
δηλωτικά µια τάσης εξειδίκευσης του κριτηρίου στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η
εµφιλοχώριση ωστόσο υποκειµενικών στοιχείων στην κρίση του δικαστή δεν αναιρεί τον
αφηρηµένο και γενικό χαρακτήρα του αντικειµενικού αυτού κριτηρίου, που παραµένει
ανεξάρτητο των προσωπικών ιδιοτήτων ή επιδόσεων του συγκεκριµένου ιατρού.

Ένα ειδικότερο ζήτηµα που πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια του ιατρικού σφάλµατος
είναι η περίπτωση όπου ο ιατρός θεωρεί µη αναγκαία ορισµένη διαγνωστική εξέταση και
παραλείπει να ενηµερώσει σχετικώς τον ασθενή (εν προκειµένω την έγκυο). 43 Το
πρόβληµα που τίθεται εδώ, ενόψει και της επιστηµονικότητας της ιατρικής κρίσης είναι
εάν πρόκειται για µια παράβαση της υποχρέωσης ενηµέρωσης που βαρύνει τον ιατρό. Η
απάντηση που δίνει η Φουντεδάκη στο ερώτηµα αυτό είναι αρνητική.44 Εντοπίζει το
σφάλµα στη µη διάγνωση και όχι στην παράλειψη ενηµέρωσης που στερεί από την
µητέρα την επιλογή να υποβληθεί στη συγκεκριµένη διαγνωστική εξέταση. Ο ιατρός δεν
υποχρεούται να ενηµερώνει τον ασθενή για κάθε δυνατή διαγνωστική µέθοδο, αλλά µόνο
40

Βλ. Φουντεδάκη, ό.π., σελ. 475-476.
Βλ. Baumgärtel, ό.π. σελ. 8
42
Βλ. Ζέπο, ό.π. σελ. 3.
43
Χαρακτηριστική είναι η απόφαση BGH 22.11.1983, ό.π. Τα πραγµατικά περιστατικά έχουν ως εξής: Οι
ενάγοντες σύζυγοι είχαν ήδη δύο υγιή τέκνα, όταν η σύζυγος έµεινε έγκυος για Τρίτη φορά σε ηλικία 39
ετών. Ενώ διένυε ακόµη την 14 η εβδοµάδα εγκυµοσύνης ρώτησε τον γιατρό που την παρακολουθούσε (και
εναγόµενο), εάν ενόψει του προχωρηµένου της ηλικίας της διέτρεχε τον κίνδυνο να αποκτήσει παιδί που
θα έπασχε από Μογγολισµό (τρισωµία 21) καθώς και αν συνίσταται η διενέργεια εξετάσεων
προγεννητικού ελέγχου προς το σκοπό αποκλεισµού αυτού του ενδεχοµένου. Ο ιατρός της απάντησε ότι
λαµβάνοντας υπόψη την γέννηση ήδη δύο υγιών παιδιών καθώς και την έλλειψη κληρονοµικής ασθένειας
στην οικογένεια δεν θεωρεί απαραίτητο ή πάντως «όχι οπωσδήποτε» (nicht unbedingt) απαραίτητο να την
υποβάλλει σε αµνιοπαρακέντηση. Το παιδί που γεννήθηκε έπασχε από χρωµοσωµική ανωµαλία
(Μογγολισµό). Το δικαστήριο επιδίκασε στους γονείς αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης επί τη βάσει των επόµενων συλλογισµών: Αφετηρία στο σκεπτικό του δικαστηρίου ήταν ότι
µεταξύ των γονέων και του ιατρού υφίσταται ιατρική σύµβαση, η οποία υποχρεώνει τον τελευταίο σε
πλήρη και ορθή ενηµέρωση των γονέων και για τις διαθέσιµες διαγνωστικές µεθόδους. Την σύµβαση αυτή
παραβίασε υπαιτίως µε την απάντηση που έδωσε στις ερωτήσεις της εγκύου. Συγκεκριµένα, για να
θεωρούνταν πλήρης και επιστηµονικά ορθή θα έπρεπε να περιλαµβάνει την διευκρίνηση ότι υφίσταται
κίνδυνος µεγαλύτερος από 1% να γεννήσει η ενάγουσα παιδί πάσχον από χρωµοσωµική ανωµαλία καθώς
και ότι ήταν ιδιαίτερα πιθανή η πρόωρη γέννηση του παιδιού.
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για όποια θεωρεί πρόσφορη και αναγκαία για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο γιατρός θα
υπέχει ευθύνη µόνον αν δεν ενηµέρωσε για εξέταση απαραίτητη ενόψει των
περιστάσεων της συγκεκριµένης περίπτωσης.
Παρόµοια προβληµατική παρουσιάζει το γενικότερο ζήτηµα που έχει
απασχολήσει την επιστήµη και νοµολογία σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης του
ασθενούς για εναλλακτικές θεραπευτικές µεθόδους. Σήµερα γίνεται δεκτό, ότι ο ιατρός
δεν έχει κάποιο «θεραπευτικό προνόµιο» και ότι το δικαίωµα επιλογής πρέπει να
παραµένει στον ασθενή. Αυτό θα συµβαίνει όταν ο θεράπων ιατρός θέλει ή παρεκκλίνει
από τις γνωστές θεραπευτικές/ διαγνωστικές µεθόδους. Για να θεµελιωθεί ευθύνη του
ιατρού, ο ασθενής θα πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι αν είχε πληροφορηθεί
µε πληρότητα και σαφήνεια για την εναλλακτική µέθοδο, θα είχε επιλέξει την τελευταία
µε θετική επίδραση στην πορεία της υγείας του.45 Ωστόσο, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι
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οι

περισσότερες
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αναγνωρισµένους, παγιωµένους κανόνες της ιατρικής επιστήµης, ο ιατρός δεν ευθύνεται
αν επέλεξε µια από αυτές χωρίς να ενηµερώσει τον ασθενή.46

ii) Υπαιτιότητα
Ο αξιούµενος βαθµός πταίσµατος του ιατρού δεν διαφοροποιείται από τον βαθµό
πταίσµατος που απαιτείται για την κατάφαση της εν γένει αδικοπρακτική ευθύνης. Για
ιστορικούς λόγους αξίζει να αναφερθεί ότι παλαιότερα είχε επικρατήσει σε πολλά δίκαια
η γαλλικής προέλευσης θεωρία της «ιδιοµορφίας του επαγγελµατικού πταίσµατος» 47
κατά την οποία ο ιατρός λόγω της ιδιάζουσας σχέσης του µε τον ασθενή αλλά και λόγω
των έκτακτων συνθηκών υπό τις οποίες είναι συχνά αναγκασµένος να ενεργεί, ευθυνόταν
µόνο για δόλο και βαρεία αµέλεια. Η θεωρία αυτή, η οποία προφανώς εξυπηρετούσε τα
45

Βλ. Baumgärtel, ό.π., σελ. 14
Σχετικά µε την επιλογή ορισµένης διαγνωστικής µεθόδου και τη σχετική ενηµέρωση των γονέων βλ. και
την ΑΠ490/2000 σε ΝοΒ2000 σελ. 314, Ποιν∆2001 σελ. 580, ΠοινΧρ 2000 σελ. 970 όπου το δικαστήριο
απεφάνθη ότι οι κατηγορούµενες ιατροί δεν παραβίασαν τους κοινώς αναγνωρισµένους κανόνες της
ιατρικής επιστήµης όταν χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη και διεθνώς αναγνωρισµένη µέθοδο
εξετάσεως, γνωµάτευσαν, αντιστοίχως, ότι οι πολιτικώς ενάγοντες και το τότε έµβρυο, δεν είχαν
χρωµοσωµική ανωµαλία και επίσης ότι οι κατηγορούµενες δεν είχαν τη δυνατότητα, µε βάση την
προαναφερόµενη ιατρική µέθοδο που εφάρµοσαν, να προβλέψουν το αποτέλεσµα της σωµατικής και
πνευµατικής αναπηρίας του παιδιού των πολιτικώς εναγόντων που γεννήθηκε.
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συµφέροντα του ιατρικού κλάδου, ορθώς εγκαταλείφθηκε και πλέον ο ιατρός ευθύνεται
για κάθε πταίσµα. Πολύ περισσότερο τεκµαίρεται η αµέλεια του ιατρού, µε την έννοια
της επιλήψιµης µη καταβολής της δέουσας προσοχής, εφόσον διαπιστωθεί ιατρικό
σφάλµα, ιδίως βαριά αµελής συµπεριφορά του.48 Να σηµειωθεί τέλος ότι το ζήτηµα της
απόδειξης της υπαιτιότητας διαφοροποιείται αναλόγως µε το νοµικό θεµέλιο της αξίωσης
για αποζηµίωση. 49 Όταν η αξίωση θεµελιώνεται στην παραβίαση της σύµβασης που
συνδέει ιατρό και ασθενή (ενδοσυµβατική ευθύνη) το βάρος απόδειξης µη ύπαρξης
υπαιτιότητας φέρει ο οφειλέτης, δηλαδή ο ιατρός. Αντίθετα, όταν η βάση της αγωγής
είναι η αδικοπρακτική ευθύνη το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας του ιατρού φέρει ο
ενάγον- ασθενής.

iii) Ζηµία

Ένα από τα δυσχερέστερα προβλήµατα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε στις
περιπτώσεις της wrongful life είναι ο προσδιορισµός της ζηµίας. Το πρόβληµα έχει δύο
διαστάσεις. Αφενός µεν χρήζει αποσαφήνισης είναι ποιο ακριβώς είναι το αγαθό που
προσβάλλεται και του οποίου η προσβολή γεννά την αξίωση αποζηµίωσης, αφετέρου
δυσκολίες δηµιουργεί ο προσδιορισµός της έκτασης της αποζηµίωσης. Ένα τρίτο τέλος
σηµείο που πρέπει να σταθούµε και το οποίο χρήζει αυτοτελούς αντιµετώπισης είναι η
περίπτωση κατά την οποία µεταξύ των αιτηµάτων της αγωγής wrongful life
περιλαµβάνεται και κονδύλιο για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Ξεκινώντας µε το πρώτο από τα παραπάνω ζητήµατα, το οποίο ήταν αυτό που
προκάλεσε τη µεγάλη δηµοσιότητα όχι µόνο της υπόθεσης Perruche αλλά και όλων των
υποθέσεων wrongful life και το οποίο αποτέλεσµα σηµείο έριδας µεταξύ νοµικών,
θεολόγων, φιλοσόφων και κοινωνιολόγων, εντοπίζεται στο εξής δίληµµα: µπορεί να
αντιµετωπιστεί το άρρωστο ή ανάπηρο παιδί ως ζηµία και κατ’ επέκταση είναι δυνατόν
να αντιµετωπιστεί η ίδια η ζωή ως ζηµία;
Η διατύπωση του ερωτήµατος µε αυτόν τον τρόπο οφείλεται µάλλον σε
παρανόηση του διατακτικού της απόφασης του γαλλικού ακυρωτικού καθώς και στο
48
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λογικό σφάλµα ότι αποτέλεσµα των ιατρικών σφαλµάτων είναι η ίδια η γέννηση και
ύπαρξη του ασθενούς/ ανάπηρου παιδιού, το οποίο διαφορετικά δεν θα είχε γεννηθεί.50
Το λογικό αυτό σφάλµα συνέχεται µε το ζήτηµα του αιτιώδους συνδέσµου γι’ αυτό και
θα εξεταστεί παρακάτω. Στο σηµείο αυτό θα επιχειρηθεί η παράθεση κάποιων εδαφίων
του διατακτικού όχι µόνο της υπόθεσης Perruche αλλά και προηγούµενων αποφάσεων
γαλλικών δικαστηρίων από τα οποία προκύπτει µε σαφήνεια ότι ως ζηµία δεν θεωρείται
η ζωή αλλά η αναπηρία του παιδιού.

Της απόφασης του Γαλλικού Ακυρωτικού για το δικαίωµα αποζηµίωσης των Perruche
προηγήθηκε η πολύ σηµαντική απόφαση Quarez51 του Conseil d’Etat. Σύµφωνα µε την
απόφαση αυτή «η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι φορέας δικαιώµατος της γέννησης ή µη
γέννησης και η γέννηση ή η ακύρωση της ζωής δεν µπορούν να θεωρηθούν ως καλή ή
κακή περίσταση από τις οποίες θα µπορούσε κανείς να εξαγάγει έννοµες συνέπειες».
Ενώ σε προηγούµενες αποφάσεις του το Γαλλικό Ακυρωτικό εφάρµοζε την
«θεωρία της απώλειας ευκαιρίας»52, στην απόφαση Perruche τo δικαστήριο ξεκάθαρα
απεφάνθη ότι η ζηµία του παιδιού δεν συνίσταται στην απώλεια ευκαιρίας αποφυγής
αναπηρίας αλλά στην ίδια την αναπηρία.53 Αυτό που αποζηµιώνει τελικώς το δικαστήριο
δεν είναι η ίδια η ζωή, κάτι που προφανώς θα βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση µε το
ανθρωποκεντρικό δικαιικό σύστηµα των σύγχρονων εννόµων τάξεων, αλλά η ζηµία που
προέρχεται από την αναπηρία, οι οικονοµικές συνέπειες των σοβαρών σωµατικών και
νοητικών δυσπλασιών του παιδιού.54 Με αυτόν τον τρόπο δεν υπεισέρχονται στην κρίση
για την αποκαταστατέα ζηµία αξιολογήσεις για κάποιο υποτιθέµενο δικαίωµα ή
συµφέρον του παιδιού στη µη γέννηση, πρόκειται δηλαδή για µια κρίση επί ενός καθαρά
λογιστικού µεγέθους:
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« Ούτε η γέννηση ούτε η ίδια η ζωή του παιδιού αποτελούν ζηµία της οποίας ζητείται
αποκατάσταση. Αποκαταστατέα είναι αποκλειστικά η ζηµία της που προέρχεται συνεπεία
της αναπηρίας και η οποία θα επιβαρύνει το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του µε
κάθε είδους πόνους, βάρη, περιορισµούς, στερήσεις και έξοδα».
Χαρακτηριστικό είναι για την απόφαση της Ολοµελείας ότι έρχεται σε πλήρη
αντίθεση µε την αγόρευση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Jerry Sainte-Rose, ο
οποίος υποστήριξε ότι «η αναπηρία είναι το αποτέλεσµα της παθολογικής ασθένειας, από
την οποία προσβλήθηκε το παιδί και τα ιατρικά σφάλµατα, µεταγενέστερα της µόλυνσης
του παιδιού, δεν συνέβαλλαν καθόλου σε αυτήν, από τη στιγµή που δεν υπήρχε η
δυνατότητα θεραπείας». Με αφετηρία την παραπάνω παραδοχή, συνεχίζει ο Sainte- Rose
µε τον ισχυρισµό ότι η «παύση» του ασθενούς είναι ο µοναδικός τρόπος αποφυγής της
ασθένειας και καταλήγει καταγγέλλοντας ότι µε την επιδίκαση αποζηµίωσης στο ίδιο το
τέκνο, ο θάνατος ή η ανυπαρξία αναγνωρίζονται ως αξίες ανώτερες από τη ζωή ενώ
ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ότι η αξία της ανθρώπινης ύπαρξης επιδέχεται διαβάθµιση.
Συνεχίζοντας µε την προβληµατική του προσδιορισµός του ποσού της
αποζηµίωσης, επισηµαίνεται από ορισµένους συγγραφείς ότι η εφαρµογή της θεωρίας
της διαφοράς στις περιπτώσεις των αγωγών wrongful life προσκρούει σε ανυπέρβλητες
δυσχέρειες.55 Σύµφωνα µε τη θεωρία της διαφοράς για την εξεύρεση της περιουσιακής
ζηµίας γίνεται σύγκριση µεταξύ της πραγµατικής (παρούσας) περιουσιακής κατάστασης
του ζηµιωθέντος και της υποθετικής περιουσιακής κατάστασης στην οποία θα βρισκόταν
εάν δεν είχε µεσολαβήσει το ζηµιογόνο γεγονός.56 Σύµφωνα µε την άποψη που βλέπει
ανέφικτη την εφαρµογή της θεωρίας της διαφοράς στις υπό συζήτηση περιπτώσεις, αν
θεωρήσουµε ελλείπον το ιατρικό σφάλµα, το παιδί δεν θα υπήρχε καν, οπότε δεν θα
µπορούσε να έχει και οποιαδήποτε περιουσία. Η θεώρηση αυτή είναι ωστόσο εσφαλµένη
καθώς παραγνωρίζει το γεγονός, ότι το παιδί έχει γεννηθεί, υφίσταται σαν υποκείµενο
δικαίου και ως τέτοιο χρήζει προστασίας. ∆εν είναι συνεπώς δυνατή η αναίρεσή του µέσω
λογικών υποθέσεων σε θεωρητικό επίπεδο. Η θεωρία της διαφοράς δίνει λύσεις και στις
αγωγές wrongful life και η σύγκριση θα γίνεται µεταξύ της περιουσιακής κατάστασης
ενός φυσιολογικού παιδιού και της περιουσιακής κατάστασης ενός παιδιού που έχει
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γεννηθεί µε σοβαρή αναπηρία ή ασθένεια εξαιτίας του ιατρικού σφάλµατος που
αναλύθηκε ανωτέρω. Οπωσδήποτε δηλαδή η αποκαταστατέα ζηµία θα περιλαµβάνει τα
αναγκαία έξοδα στα οποία υποχρεούται να προβεί η οικογένεια του παιδιού για την
αντιµετώπιση της ασθένειάς του ή αναπηρίας του. Πρέπει να ληφθεί δε υπόψη ότι οι
γονείς του παιδιού δεν θα είναι δυνατόν να διατρέφουν το παιδί «ες αεί», όσον αφορά δε
το ποσό της αποζηµίωσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αρχικά και κατά προσέγγιση ένα
προσδόκιµο επιβίωσης του τέκνου µε δυνατότητα αναπροσαρµογής.

Τέλος, στο ίδιο πνεύµα διαµορφώνονται και οι αντιρρήσεις οι σχετικές µε το
θεµιτό της αποκατάστασης της ηθικής βλάβης του τέκνου µέσω χρηµατικής
ικανοποίησης (932ΑΚ). Ο µη κυρωτικός χαρακτήρας της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω
ηθικής βλάβης σε συνδυασµό µε τον σκοπό της ως θεσµού που συντείνει σε µια υπό
ευρεία έννοια αποκατάσταση της ζηµίας του ζηµιωθέντος, µε την έννοια της ψυχικής
ανακούφισης του αδικηθέντος , προβληµατίζουν ως προς την ορθότητα της αποδοχής
µιας τέτοιας αξίωσης στις περιπτώσεις wrongful life. Πολλοί συγγραφείς και η
νοµολογία 57 αρνούνται την επιδίκαση της χρηµατικής αυτής ικανοποίησης µε την
αιτιολογία ότι η ίδια η ύπαρξη, η ζωή ενός προσώπου δεν µπορεί να θεωρηθεί προσβολή
για την οποία να αποζητά το παιδί ανακούφιση. Σύµφωνα όµως µε όσα προαναφέρθηκαν,
το παιδί που γεννιέται πάσχον από σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία είναι υποκείµενο
δικαίου και ως προς την προστασία του δεν χωρούν εκπτώσεις. Η νοµική προστασία που
πρέπει να απολαµβάνει ένα τέτοιο παιδί πρέπει να είναι απόλυτη. Βρισκόµαστε ενώπιον
µιας πραγµατικής κατάστασης, ενός παιδιού γεννηµένου µε αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια
εξαιτίας της πληµµελούς ενάσκησης των καθηκόντων του ιατρού. Στην πραγµατικότητα,
αυτό για το οποίο ζητά την χρηµατική ικανοποίηση είναι η ανακούφιση από τον πόνο,
ψυχικό και σωµατικό, που του προκαλεί η αναπηρία ή η ασθένειά του. Ο υποθετικός
ισχυρισµός ότι αν δεν είχε µεσολαβήσει το ιατρικό σφάλµα το παιδί δεν θα υπήρχε καν, δεν
µπορεί και δεν πρέπει να είναι νοµικά σηµαντικός στις περιπτώσεις της wrongful life. Όσοι
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τον επικαλούνται στο όνοµα µιας δήθεν προστασίας της ανθρώπινης αξίας και ενός κατ’
επίφαση µόνον ανθρωπισµού, καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο και ανεπιεικές
αποτέλεσµα, να στερούν την πλήρη νοµική προστασία στο βαριά ασθενές ή ανάπηρο παιδί.

iv) Ο αιτιώδης σύνδεσµος

Ήδη από την αρχή της ενασχόλησης µε το θέµα των αγωγών wrongful life έγινε
αισθητή η ιδιαιτερότητα που εµφανίζει το πραγµατικό τους σε σχέση µε το ζήτηµα του
αιτιώδους συνδέσµου, η οποία έγκειται στο εξής: µεταξύ του ιατρικού σφάλµατος και
της επελθούσας ζηµίας παρεµβάλλεται η διαπίστωση ότι η αναπηρία και οι συνέπειές της
συνδέονται µε προγενέστερα αίτια, µε κάποια ήδη µεταδοθείσα στη µητέρα ασθένεια ή
µε µια εκ γενετής ή µετα-γενετική ανωµαλία. Όπως γίνεται αντιληπτό, η εδώ
εξεταζόµενη προβληµατική µπορεί να ενταχθεί στη γενικότερη προβληµατική των
περιπτώσεων, όπου παρατηρείται αδυναµία διαπίστωσης αιτιώδους συνάφειας µεταξύ
της αντικειµενικά αµελούς συµπεριφοράς του ιατρού και της βλάβης. Αν και στο ζήτηµα
του αιτιώδους συνδέσµου δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από το δικαστήριο αλλά και
τους νοµικούς, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στα ζητήµατα τα σχετικά µε την ζηµία, το
ζήτηµα του αιτιώδους συνδέσµου βρίσκεται στην καρδιά της προβληµατικής των
υποθέσεων wrongful life.
Στην πλειονότητα των αποφάσεων δεν γίνεται παρά µια λακωνικότατη αναφορά
στον αιτιώδη σύνδεσµο αν και είναι αυτός πράγµατι που δίνει τελικά τη λύση για την
θεµελίωση ή µη της ευθύνης του ιατρού. Πιο εκτεταµένη είναι η ενασχόληση των
θεωρητικών µε το ζήτηµα. Αναπαριστώντας νοητικά την αιτιώδη διαδροµή των
γεγονότων µοιάζει αµφίβολο το κατά πόσον ο ιατρός προκάλεσε την αναπηρία-ασθένεια
του παιδιού, αν η συµπεριφορά του είναι ο αναγκαίο όρος για την επέλευση της βλάβης ή
αν η βλάβη επήλθε ανεξάρτητα από αυτήν. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται η
χρονική συνέχεια των γεγονότων- κρίκων της αιτιώδους αλυσίδας:
(1) Προειληµµένη απόφαση της εγκύου να προβεί σε διακοπή της κύησης (2) µόλυνση
από ερυθρά (3) ιατρικό σφάλµα (4) γέννηση του παιδιού µε αναπηρία/ σοβαρή ασθένεια.

α. Η άποψη που απορρίπτει την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου
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Μια µεγάλη µερίδα της θεωρίας υποστηρίζει ότι το ιατρικό σφάλµα δεν αποτελεί
αιτία της επελθούσας ζηµίας, την οποία αποδίδουν στην προϋπάρχουσα µόλυνση της
εγκύου από την ερυθρά. Επισηµαίνεται δε από ορισµένους ότι πρέπει να αναχθούν σε
στοιχεία της αιτιώδους διαδροµής τόσο η βεβαιότητα σχετικά µε την υλοποίηση της
απόφασης της εγκύου να διακόψει την κύηση 58 όσο και το επιτρεπτό – νόµιµο της
άµβλωσης. 59 Από την ελληνική θεωρία η Φουντεδάκη υποστηρίζει ότι πρόκειται για µια
περίπτωση νόµιµης εναλλακτικής συµπεριφοράς (rechtmässiges Alternativverhalten).
Σύµφωνα µε την άποψη αυτή η ζηµία, η αναπηρία εν προκειµένω, θα επερχόταν και αν η
συµπεριφορά του ιατρού ήταν νόµιµη. Η εσφαλµένη διάγνωση ή η παράλειψη
ενηµέρωσης του ιατρού δεν είναι αναγκαίος όρος για την επέλευση της ζηµίας. Η
παρανοµία της πράξης του ιατρού είναι αδιάφορη για την επέλευση του ζηµιογόνου
αποτελέσµατος. ∆εδοµένου ότι για την κατάφαση του αιτιώδους συνδέσµου ως
προϋπόθεσης της αστικής ευθύνης απαιτείται να συνδέονται αιτιωδώς µε τη ζηµία όλα τα
στοιχεία του νόµιµου λόγου ευθύνης, δηλαδή υπαιτιότητα και παράνοµο, καταλήγει η
άποψη αυτή στην άρνηση του αιτιώδους συνδέσµου.
Σύµφωνα µε µια άλλη άποψη, η οποία έχει διαφορετική αφετηρία σε σχέση µε
την προηγούµενη άποψη αλλά κοινή κατάληξη, πρόκειται για ζήτηµα υποθετικής ή
προλαµβάνουσας αιτιότητας.60 Στις περιπτώσεις της υποθετικής αιτιότητας εµπλέκονται
δύο αίτια στην αιτιώδη διαδροµή προς ένα αποτέλεσµα: το προλαµβάνον – πραγµατικό
αίτιο και το επικουρικό – υποθετικό. Το πρώτο από αυτά είναι που προκαλεί τη ζηµία, η
οποία όµως θα επερχόταν από το δεύτερο άλλο. Προσαρµόζοντας τον συλλογισµό στην
υπό εξέταση περίπτωση προλαµβάνον – πραγµατικό αίτιο θα ήταν το ιατρικό σφάλµα
και επικουρικό- προλαµβάνον θα ήταν η ερυθρά (ή κάποια άλλη ασθένεια της µητέρας) ή
γενετική προδιάθεση. Αποδοχή της άποψης αυτής θα σήµαινε την αναίρεση του
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ του ιατρικού σφάλµατος και της ζηµίας και απαλλαγή του
ιατρού.
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Επιστρέφοντας στη γαλλική νοµολογία, ενδιαφέρον είναι το σκεπτικό της
προαναφερθείσας απόφασης Quarez όπου αξιοποιείται η θεωρία της conditio sine qua
non για να απορριφθεί η αγωγή κατά του ιατρού λόγω ελλείπουσας αιτιώδους συνάφειας
µεταξύ της βλάβης της υγείας του παιδιού και του ιατρικού σφάλµατος. Σύµφωνα µε την
απόφαση αυτή στην αρχή της αιτιώδους διαδροµής αποκαλύπτεται σαν πηγή της βλάβης
η σύλληψη του παιδιού, η γενετική του ταυτότητα ή κάποια άλλη άγνωστη αιτία. Αλλά
και µε εφαρµογή της θεωρίας της πρόσφορης αιτίας το δικαστήριο κατέληξε στη θέση
ότι τα ιατρικά διαγνωστικά σφάλµατα ήταν πρόσφορα να οδηγήσουν µόνο στη γέννηση
του παιδιού, στην επιβίωσή του ακριβέστερα, αν θεωρήσουµε ότι αλλιώς η άµβλωση θα
ήταν αναπόφευκτη.61

β. Προσέγγιση του ζητήµατος της ευθύνης του ιατρού βάσει των τριών θεωριών
περί αιτιώδους συνδέσµου

Θεωρία του αναγκαίου όρου (conditio sine qua non)

Το βασικό εµπόδιο που τίθεται για την κατάφαση της αιτιώδους συνάφειας στις
αγωγές wrongful life εντοπίζεται στο πρώτο στάδιο, το στάδιο της διαπίστωσης του
αναγκαίου όρου. Πρέπει να διευκρινισθεί πως όταν γίνεται λόγος για πρώτο στάδιο
εξέτασης της αιτιώδους συνάφειας, δεν υπονοείται ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια, η
εξέταση των οποίων οφείλει να ακολουθεί µια συγκεκριµένη χρονολογική σειρά. Από τη
στιγµή που ο εφαρµοστής

του δικαίου εισέρχεται στον ερµηνευτικό κύκλο
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(hermeneutischer Zirkel)62 επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο σηµείο προκειµένου να
επαληθεύσει ή να ελέγξει την αρχική του κρίση, ώστε το αίτηµα για µια αυστηρά
χρονικά οριοθετηµένη µέθοδο εξέτασης των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του, να µην
είναι ορθό. Η διάκριση των σταδίων της εξέτασης των κριτηρίων – θεωριών γίνεται
συνειδητά για λόγους συστηµατικούς. Στον πυρήνα της θέσης όσων αρνούνται την
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ του ιατρικού – διαγνωστικού σφάλµατος και της
γέννησης του παιδιού µε σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία βρίσκεται η σκέψη ότι η αιτία της
ασθένειας βρίσκεται σε προγενέστερο του ιατρικού σφάλµατος στάδιο, στην ασθένεια
της µητέρας ή τη γενετική προδιάθεση του παιδιού καθώς και ότι αν θεωρήσουµε
ελλείπον το ιατρικό σφάλµα, αυτό που θα είχε αποφευχθεί δεν είναι η αναπηρία αλλά η
ίδια η γέννηση. Κατά συνέπεια, το παιδί δεν µπορεί να επικαλεστεί το ιατρικό σφάλµα
ως αιτία της βλάβης που υπέστη. Η απάντηση ωστόσο στο επιχείρηµα αυτό, που τελικά
µοιάζει να είναι ένα λογικό παιχνίδι, ένα σόφισµα, έγκειται στην διαπίστωση ότι χωρίς το
ιατρικό σφάλµα δεν θα είχε γεννηθεί το παιδί µε την αναπηρία, ότι το ιατρικό σφάλµα
είναι, µε άλλα λόγια, αναγκαίος όρος της γέννησης του παιδιού µε αναπηρία. Αν δεν είχε
υποπέσει ο ιατρός στο ιατρικό σφάλµα και είχε διαγνωσθεί η ασθένεια/ αναπηρία, η
µητέρα θα είχε προβεί σύµφωνα µε τη δήλωσή της σε διακοπή της κύησης. Το
επιχείρηµα ότι το παιδί, αν δεν είχε µεσολαβήσει το ιατρικό σφάλµα θα βρισκόταν σε
κατάσταση ανυπαρξίας, δεν θα ήταν καν υποκείµενο δηλαδή δικαίου, δεν είναι και δεν
πρέπει να είναι νοµικά σηµαντικό. Το υποκείµενο δικαίου, το γεννηµένο ήδη παιδί, είναι
δεδοµένο και δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Αυτή είναι η λύση που υπαγορεύεται και από
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της έννοµης τάξης (ά.2 Σ).

Θεωρία της πρόσφορης αιτιότητας (Causa adequata)

Σύµφωνα µε την αρχή της πρόσφορης αιτιότητας αποζηµιώνεται η ζηµία εάν και
στην έκταση που συνδέεται µε πρόσφορη αιτιώδη σχέση προς τη ζηµιογόνο
συµπεριφορά, εν προκειµένω το υπαίτιο σφάλµα του ιατρού. Πρόσφορη θα είναι η
αιτιώδης σχέση, όταν το υπαίτιο σφάλµα του ιατρού δεν συνέβαλλε απλώς ως αναγκαίος
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όρος στη γέννηση του παιδιού µε αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, αλλά κατά τον χρόνο και
υπό τους όρους που αυτό έλαβε χώρα, ήταν ικανό, κατά τη συνήθη πορεία των
πραγµάτων και χωρίς τη µεσολάβηση εκτάκτων περιστατικών, να επιφέρει τη
συγκεκριµένη ζηµία. Τα κριτήρια προβλεψιµότητας που αξιοποιούνται στα πλαίσια της
θεωρίας της πρόσφορης αιτιότητας διαµορφώνονται µε βάση κανονικότητες που
απορρέουν από την επαρκώς βεβαιωµένη γνώση των ανθρώπων. Με την επεξεργασία
αυτών των κανονικοτήτων από τη νοµολογία διαµορφώνονται ενδιάµεσοι κανόνες
δικαίου, οι οποίοι διατηρώντας πάντα τον αφηρηµένο και γενικό χαρακτήρα τουςδιαφορετικά θα επρόκειτο για petitio principii, συνεισφέρουν σε µια «τυποποίηση»
αιτιωδών διαδροµών. Οι κανονικότητες αυτές δεν πρέπει να είναι απλή απεικόνιση του
συνήθως συµβαίνοντος, δεν πρέπει να είναι µε άλλα λόγια απλά στατιστικά δεδοµένα.
Στην περίπτωση που συµβαίνει αυτό, η θεωρία της πρόσφορης αιτιότητας λειτουργώντας
µηχανιστικά και αξιολογικά ουδέτερα θ’ αδυνατεί να διαχωρίσει την ατυχία (Unglück)
από το άδικο (Unrecht).63 Το τελευταίο αυτό σηµείο είναι που αποτέλεσε τον πυρήνα της
κριτικής κατά της causa adequata και υπέρ µιας προσέγγισης στηριγµένης στον σκοπό
του κανόνα δικαίου.

Θεωρία του σκοπού του κανόνα δικαίου (Normzwecklehre)

Η επιχειρηµατολογία του Γενικού Εισαγγελέα του γαλλικού Ακυρωτικού Sainte –
Rose για να καταδείξει το κατά την άποψή του άτοπο, στο οποίο θα κατέληγε η
επιδίκαση αποζηµίωσης για το ίδιο το παιδί, στηρίχθηκε σε δύο κυρίως σηµεία. Αφ’ ενός
θεώρησε ότι η επιδίκαση αποζηµίωσης θα προσέδιδε ζηµιογόνο χαρακτήρα στη γέννηση
µε αποτέλεσµα την αναγνώριση ενός υποκειµενικού δικαιώµατος µη ζωής και κατ’
επέκταση ενός δικαιώµατος διακοπής της κύησης. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν µπορεί παρά
να αποτελεί παρερµηνεία των σχετικών διατάξεων του ποινικού δικαίου. Χρήσιµη
θεωρήθηκε η έρευνα των εννόµων συµφερόντων όπως αυτά σταθµίζονται στις
αντίστοιχες διατάξεις του ελληνικού ΠΚ. Σύµφωνα µε το άρθρο ΠΚ 304§4 «δεν είναι
άδικη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται µε τη συναίνεση της εγκύου από
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γιατρό µαιευτήρα – γυναικολόγο µε τη συµµετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωµένη
νοσηλευτική µονάδα αν συντρέχει µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: β. έχουν
διαπιστωθεί µε τα σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας
του εµβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυµοσύνη δεν έχει
διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδοµάδες».
Το δικαίωµα στη ζωή είναι εγγενές στον άνθρωπο64. Το Σύνταγµα προστατεύει
στο ά. 5 §2 τη ζωή σε κάθε της µορφή και έκφανση. Φορέας του δικαιώµατος είναι και
το κυοφορούµενο (nasciturus) ως «αυτοτελές ανθρώπινο όν»65. Ωστόσο όταν συντρέχει η
λεγόµενη ευγονική ένδειξη επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διακοπή της εγκυµοσύνης µέχρι
την 24ο εβδοµάδα. Αυτό οπωσδήποτε δεν υπαγορεύεται από κάποιο συµφέρον ή
καθήκον της Πολιτείας να φροντίζει για την ευγονία των πολιτών της. Κάτι τέτοιο θα
σήµαινε άλλωστε την αναβίωση απεχθών ιδεολογιών περί «ανάξιας προς το ζην» ζωής.
Ο Ανδρουλάκης, αν και διατυπώνει τη θέση του πριν τη θέσπιση της οικείας διάταξης
(υπέρ αυτής ωστόσο) εντοπίζει την ratio µιας τέτοιας διάταξης στο ότι καµία κοινωνία
δεν µπορεί να έχει την σκληρότητα να επιβάλλει επί ποινή την απόκτηση και ανατροφή
ενός τέκνου πάσχοντος από σοβαρή ασθένεια ή αναπηρία.66
Σκόπιµη είναι η έρευνα των δύο δικαιωµάτων που έρχονται σε σύγκρουση και
των οποίων την πρακτική εναρµόνιση επιχειρεί το ά. 304 §4 ΠΚ. Από τη µία πλευρά
υπάρχει το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στη ζωή του κυοφορούµενου, από την
άλλη υπάρχει το επίσης νοµοθετικά κατοχυρωµένο (ά. 5παρ. 1Σ) δικαίωµα στην
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας της εγκύου. Στην απόφασή του Roe v. Wade67
το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ υιοθέτησε το χρονικό κριτήριο των τριών πρώτων
µηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων προέχει ο σεβασµός της ιδιωτικής ζωής και
προσωπικότητας της εγκύου και η Πολιτεία δεν έχει έννοµο συµφέρον να παρέµβει υπέρ
της προστασίας του εµβρύου. Στην αρκετά µεταγενέστερη απόφασή του Webster v.
Reproductive Health Services 68 εγκαταλείπει το χρονικό κριτήριο και υιοθετεί το
κριτήριο της βιωσιµότητας του εµβρύου. Τέλος, στην απόφασή του Planned Parenthood
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of Southeastern Pennsylvania v. Casey το Supreme Court αναγνωρίζει δύο αντιµαχόµενα
συµφέροντα, το συµφέρον της γυναίκας στην άµβλωση και το συµφέρον της Πολιτείας
να παρεµβαίνει προκειµένου να προστατευθεί η (αναπτυσσόµενη) ζωή του εµβρύου.
Καταλήγει στη διατύπωση ενός ενδιάµεσου κριτηρίου που συνδυάζει τη βιωσιµότητα
του εµβρύου µε την µη επιβολή υπέρµετρου περιορισµού στην έγκυο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδόν απόλυτη θέση που υιοθετεί το Οµοσπονδιακό
Συνταγµατικό δικαστήριο στην απόφασή του 25.02 1975 έκρινε ότι η ζωή που
αναπτύσσεται στο µητρικό σώµα προστατεύεται από το Σύνταγµα ως αυτοτελές έννοµο
αγαθό. Η προστασία της ζωής του εµβρύου απολαµβάνει κατ’ αρχήν το προβάδισµα καθ’
όλη τη διάρκεια της κύησης.

Από τα παραπάνω σε συνδυασµό µε το ότι το ά. 304§4 ΠΚ ανήκει συστηµατικά
στο κεφάλαιο «εγκλήµατα κατά της εν γενέσει ζωής» συνάγεται ότι πράγµατι η (εν
δυνάµει – αναπτυσσόµενη) ζωή εντάσσεται στον προστατευτικό σκοπό του νόµου.
Εποµένως εφόσον το προσβληθέν έννοµο αγαθό βρίσκεται εντός του βεληνεκούς του
παραβιασθέντος κανόνα δικαίου (ή του σκοπού της σύµβασης εφόσον πρόκειται για
ενδοσυµβατική ευθύνη) κρίνεται η βλάβη του ως αποκαταστατέα.
Είναι πάντως σαφές ότι η σηµασία του προστατευτικού σκοπού της
παραβιασθείσας διάτάξης περιορίζεται σε έναν πρώτο προσανατολισµό (Orientierung)
και

χρειάζεται

περαιτέρω

θεωρητική

και

πρακτική

συγκεκριµενοποίηση

(Konkretisierung). Υπάρχει επίσης και ο κίνδυνος της κατάχρησης της θεωρίας αυτής
ιδιαίτερα όταν κινούµαστε πλέον στο στάδιο του καταλογισµού των έµµεσων ζηµιών
(Folgenzurechnung). Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πώς το δίληµµα µεταξύ των θεωριών
της πρόσφορης αιτιότητας και του σκοπού του κανόνα δικαίου δεν πρέπει να τίθεται
απόλυτα. Αντιθέτως, αυτό που επισηµαίνεται και στην πρόσφατη νοµολογία του
γερµανικού Ακυρωτικού είναι αναγκαίο να βρεθούν και άλλα κριτήρια καταλογισµού
πέρα από τα ήδη ερευνηθέντα69.
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Βλ. Sourlas P., ό.π., s. 53 όπου γίνεται λόγος για τα κριτήρια αυτά (πρόκλησης υψηλού κινδύνου κτλ)
και παραποµπές στη νοµολογία.
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Ε. Η θεωρία της «απώλειας ευκαιρίας ή πιθανότητας επιβίωσης ή θεραπείας» του
γαλλικού δικαίου (perte d’ une chance de survie ou de guèrison)

Αν και η απόφαση Perruche δεν εφάρµοσε την απολύτως κρατούσα στη γαλλική
νοµολογία θεωρίας της απώλειας ευκαιρίας, είναι ωστόσο χρήσιµη εξ επόψεως
δικαιοσυγκριτικής θεώρησης η επισκόπηση των βασικών σηµείων της κατασκευής αυτής
του γαλλικού δικαίου, η οποία αντιµετωπίζει τις ενδεχόµενες αποδεικτικές δυσχέρειες
όχι µέσω δικονοµικών κανόνων αλλά µε την εξειδίκευση των εννοιών του αιτιώδους
συνδέσµου και της ζηµίας.70 Παρά την έντονη κριτική που έχει ασκηθεί εναντίον της,
αναγνωρίζεται πως το θεµέλιο της ανάγεται σε αξιολογήσεις ουσιαστικής δικαιοσύνης,
καθώς επιχειρείται µε την κατασκευή αυτή µια εξισορρόπηση των συµφερόντων του
ενάγοντος που βρίσκεται σε αποδεικτική αδυναµία και του συµφέροντος της Πολιτείας
στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης

και την υγιή λειτουργία του θεσµού της

αποζηµίωσης.
Η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας ή πιθανότητας επιβίωσης ή θεραπείας
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις, όπου ενώ υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για το ότι το
ιατρικό σφάλµα θα µπορούσε να έχει προκαλέσει την βλάβη της υγείας ή το θάνατο του
ασθενούς, εντούτοις δεν υπάρχει η βεβαιότητα που να δικαιολογεί το σχηµατισµό
πλήρους δικανικής πεποίθησης για την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας. Στα πλαίσια της
κατασκευής αυτής αναγνωρίζεται η πιθανότητα ευνοϊκής εξέλιξης των πραγµάτων για τον
ασθενή ως αυτοτελές αγαθό. Συνεπώς η εξ αιτίας του ιατρικού σφάλµατος απώλειας της
πιθανότητας αυτής θεωρείται ως ενδιάµεση αυτόνοµη ζηµία, ανεξάρτητη από την
επέλευση της τελικής, η οποία µπορεί να συνίσταται στην βλάβη της υγείας ή στο
θάνατο του ασθενούς. ∆ηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο δύο αυτοτελείς, αιτιώδεις
σχέσεις: µία που συνδέει το ιατρικό σφάλµα µε την βλάβη της υγείας ή το θάνατο του
ασθενούς (τελική ζηµία) και µία που συνδέει το ιατρικό σφάλµα µε την απώλεια
ευκαιρίας (ενδιάµεση ζηµία). Αν η πρώτη είναι δύσκολο ή και αδύνατο να διαπιστωθεί
µε βεβαιότητα, η δεύτερη είναι σχεδόν πάντα δεδοµένη, αφού λογικά κάθε ιατρικό
σφάλµα µειώνει τις πιθανότητες του ασθενούς να αναρρώσει. Πρόκειται ουσιαστικά για
ένα (µαχητό) τεκµήριο αιτιότητας ως προς την ενδιάµεση πάντοτε ζηµία.
70

Βλ. Φουντεδάκη «Το πρόβληµα του αιτιώδους συνδέσµου..», ό.π. σελ. 1234 επ.
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Η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας ή πιθανότητας επιβίωσης ή θεραπείας δεν είναι
απλώς η εφαρµογή της γενικής θεωρίας της απώλειας ευκαιρίας του γαλλικού δικαίου
στην ιατρική ευθύνη. Αυτές οι δύο θεωρίες αν και συγγενείς διαφέρουν λειτουργικά.
Συγκεκριµένα, η γενική θεωρία της απώλειας ευκαιρίας είναι µια µέθοδος υπολογισµού
της έκτασης της ζηµίας στις περιπτώσεις όπου η άµεση ζηµία είναι δεδοµένη και
παραµένει αµφίβολη η έκταση της µε βάση τις συνέπειές της στο µέλλον. Κάµπτεται µε
τον τρόπο αυτό ο κανόνας της ολικής αποζηµίωσης (Alles-oder-Nichts Prinzip) και
επιδικάζεται στον ζηµειωθέντα το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του
ύψους της συνολικής ζηµίας επί το ποσοστό κατά το οποίο ο ζηµειωθείς λόγω της
παρεµβολής του ζηµιογόνου γεγονότος στερήθηκε της πιθανότητας αποφυγής της. 71
Αντίθετα, ειδικά στην ιατρική ευθύνη η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας επιβίωσης ή
θεραπείας χρησιµεύει στη θεµελίωση της ύπαρξης ορισµένης ζηµίας, της ενδιάµεσης.
Η θεωρία αυτή στην δεύτερη από τις ως άνω µορφές της έχει δεχθεί οξεία κριτική
κυρίως επί τη βάσει ότι συνιστά µια εντελώς τεχνητή κατασκευή, ένα σόφισµα,
προκειµένου να υπερκερασθούν οι δυσκολίες απόδειξης του αιτιώδους συνδέσµου.72 Η
ενδιάµεση ζηµία που βρίσκεται στον πυρήνα της θεωρίας της απώλειας ευκαιρίας είναι
ένα νοητό µέγεθος, µη υπαρκτό και σε κάθε περίπτωση µη αυτοτελές. Για την κατάρριψη
της θεώρησής του ως αυτοτελούς αρκεί ο έλεγχός του µε την εξής σκέψη: Αν η τελική
ζηµία (θάνατος – βλάβη της υγείας) δεν επέλθει, τότε σίγουρα δεν µπορεί να αξιωθεί η
αποκατάσταση της ενδιάµεσης ζηµίας. Αν αξιωνόταν η αποκατάστασή της και στην
περίπτωση µη επέλευσης της τελικής ζηµίας, θα γινόταν δεκτή η ευθύνη του ιατρού και
µόνο για τη διακινδύνευση της υγείας του ασθενούς. Η ευθύνη όµως από διακινδύνευση
δεν µπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ιατρικής ευθύνης που διέπεται από την αρχή
της υπαιτιότητας.
Οι υπέρµαχοι της υπό εξέταση θεωρίας υποστηρίζουν ότι είναι δυνατό να
αξιοποιηθεί αυτή σε δύο επίπεδα, αφενός ως µια λύση για τον αιτιώδη σύνδεσµο,
αφετέρου δύναται να λειτουργήσει στο στάδιο της εξέτασης της ζηµίας. Με µια
71

Βλ. Τσίρο, ό.π. σελ. 65 και Τσίρο ∆., ∆ικαίωµα ενηµέρωσης του ασθενούς ακόµη και για εξαιρετικούς
κινδύνους, σε Κριτική Επιθεώρηση 2001, σελ. 279
72
Κριτική έχει ασκηθεί µε την ίδια επιχειρηµατολογία και σε έννοµες τάξεις όπως η βελγική όπου ισχύει ο
Ναπολεόντειος Κώδικας και η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας. Σηµαντική είναι η απόφαση 01.04.2004 του
Βελγικού ΑΠ όπου εγκαταλείπεται η ανωτέρω θεωρία. Βλ. Fr. Dellobe, Ch. Delvaux, « La perte de chance
de survie ou de guérison, un préjudice imaginaire?», Droit Médical, Larcier 2005, CUP, Volume 79,
pp.267-300.
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προσεκτικότερη ωστόσο προσέγγιση καταδεικνύεται ότι η θεωρία αυτή πάσχει και στις
δύο περιπτώσεις από έλλειψη δογµατικού κάποτε δε και λογικού θεµελίου. Συχνά δε
συγχέονται στα πλαίσιά της οι έννοιες του αιτιώδους συνδέσµου και της ζηµίας.
Αναλυτικότερα, η θεµελίωση, δια της κατασκευής αυτής, του αιτιώδους
συνδέσµου µεταξύ ιατρικού σφάλµατος και τελικής ζηµίας προϋποθέτει µια εντελώς
διαφορετική θεώρηση της έννοιας του αιτιώδους συνδέσµου. Εφόσον πρόκειται για µια
κατασκευή µερικής ουσιαστικά αιτιότητας που συνδέει τις πιθανότητες ευνοϊκής
εξέλιξης που στερήθηκε ο ασθενής µε τις πιθανότητες να προκάλεσε το ιατρικό σφάλµα
και την τελική ζηµία, δέχεται την υποκατάσταση του αναγκαίου όρου από ένα απλώς ή
έστω και ιδιαίτερα πιθανό. Το ιατρικό σφάλµα ωστόσο πρέπει να είναι αναγκαίος όρος
της τελικής ζηµίας, να µην µπορεί δηλαδή να θεωρηθεί ελλείπον χωρίς να
συναπολείπεται και το συγκεκριµένο αποτέλεσµα. ∆εν αρκεί - τουλάχιστον στο δικό µας
δικαιικό σύστηµα που προϋποθέτει ένα αυστηρό αιτιώδη σύνδεσµο- να είναι το σφάλµα
απλώς πιθανός όρος επέλευσης της ζηµίας.
Αλλά και αν θεωρηθεί ότι η θεωρία της απώλειας ευκαιρίας επιβίωσης ή
θεραπείας λειτουργεί για τον προσδιορισµό της έννοιας της ζηµίας, ανάγοντας την απλή
πιθανότητα ευνοϊκής εξέλιξης σε αυτοτελή και αποκαταστατέα ζηµία, υπάρχει
σύγκρουση µε τα ισχύοντα στην ηµεδαπή έννοµη τάξη. Το α. 298 ΑΚ θετικά ορίζει ως
διαφυγόν κέρδος που χρήζει αποκατάστασης µόνο το µετά βεβαιότητος προσδοκώµενο.
Τέλος, εντοπίζεται το εξής λογικό σφάλµα στην υπό συζήτηση κατασκευή: Κατ’
αποτέλεσµα στη θέση της τελικής ζηµίας, του θανάτου ή της βλάβης της υγείας του
ασθενούς, υπεισέρχεται η ενδιάµεση – µερική ζηµία, η απλή απώλεια πιθανοτήτων
ευνοϊκής εξέλιξης. Η δεύτερη ωστόσο (ενδιάµεση) ζηµία δεν είναι παρά η αντίστροφη
όψη της θετικής ζηµίας, η µη θεραπεία, η µη αποφυγή του θανάτου ή της βλάβης της
υγείας µε αποτέλεσµα να καταλήγουµε σε άτοπο.
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4.4. «Sic utere tuo ut alienum non.»

Της Ελπίδας Τσαβδάρη, Ασκουµένης ∆ικηγόρου

I. Εισαγωγή: Η αναφορά στον «εχθρό» και ο σύγχρονος συσχετισµός του Ποινικού
∆ικαίου

Η συνυποδήλωση της εννοίας του πολέµου (µε την κλασσική έννοια του όρου) µε
εκείνη του εχθρού (εξωτερικού) είναι µάλλον ένα σχήµα, το οποίο καταρχάς δεν
«ξενίζει» τον µελετητή του ∆ικαίου και το οποίο απαντά στις προβλέψεις τόσο του
συνταγµατικού όσο και του ποινικού νοµοθέτη (στο πλαίσιο βεβαίως της εσωτερικής
εννόµου τάξεως) 73 . Συνεχίζοντας δε την αναζήτηση µνείας του όρου «εχθρός»
παρατηρούµε, ότι υφίστανται περαιτέρω στην κλασσική διδασκαλία του Ποινικού
∆ικαίου αναφορές σε έναν δράστη-«εχθρό», ο οποίος διαταράσσει τη σταθερή θέση και
λειτουργία του εννόµου αγαθού. Αναλυτικά.
Συνειδητές (άλλοτε όµως και χωρίς συνείδηση) επιλογές του δράστη,
αξιολογούνται από το σε απόλυτη εφαρµογή και προβλεπόµενη ισχύ επιβολής δικαιϊκό
σύστηµα ως εχθρικές, όταν οι τελευταίες επιδεικνύουν χαρακτήρα αδικοπραγίας (αδίκου
πράξεως) και διαρρηγνύουν τους κοινωνικούς όρους της ζωής

74

. Τούτη η

73

Βλ. τις διατάξεις των άρθρων 48 Σ, 140, 143 και 144 ΠΚ.
Πρβλ. τη διατύπωση του Νικολάου Χωραφά στο Ποινικόν ∆ίκαιο, 1978, 9 η έκδοση, σελ. 325 στην
ανάπτυξή του εν αναφορά της εννοίας της απόπειρας, όσο όµως και σε πλείστες άλλες διατυπώσεις σε
αναπτύξεις, γνωµοδοτήσεις, άρθρα κλπ, που κάνουν λόγο επί παραδείγµατι για την ύπαρξη ενός
«πολεµικού» νοµοθετήµατος στους κόλπους µιας ειρηνικής έννοµης τάξης (ακριβής διατύπωση από
74
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προµνηµονευθείσα έννοια της «εχθρότητας» στην αµιγή της µορφή καταδηλώνει µία
µόλις πρωτόλεια, ad definitum υπαρκτή και διαγνώσιµη στον κοινωνικό ιστό, σύγκρουση
µε την έννοια της ειρήνης˙ µία σύγκρουση, εν τούτοις, µεταξύ της εννοίας της ειρήνηςειρηνεύσεως των εννόµων αγαθών και µίας «αντιπάλου» εννοίας, η οποία, αν και την
κυριαρχία- παντοδυναµία της τελευταίας µέµφεται, σε τίποτε (και καθόλου) ακόµη δεν
θέτει εν αµφιβόλω τον συντεταγµένο και οργανωµένο τρόπο κοινωνικής αντιδράσεως
απέναντι στο έγκληµα.
Τη φαινοµενική τούτη αδυναµία του παραδοσιακού εξωτερικού εχθρού και/ή
εχθρού του εννόµου αγαθού να καταλύσει/ουν εκ των ένδον την υπάρχουσα δικαιϊκή
τάξη και το ρυθµιστικό, κανονιστικό πλαίσιο µεταξύ δεδοµένων κοινωνών του ∆ικαίου,
υπερκέρασε – ή τουλάχιστον έτσι διατείνονται οι υποστηρικτές µίας νεωτερικής
θεωρήσεως, σε µερική παράθεση της οποίας θα επιχειρήσουµε να προχωρήσουµε- η
λειτουργία της σύγχρονης εννοίας του εχθρού, το έργο µε άλλους λόγους, το οποίο
πράττει ένας εσωτερικός εχθρός. Πιο ειδικά ο εσωτερικός εχθρός, στο µέτρο που
(επιχειρεί και) βάλλει εναντίον της δηµόσιας ασφαλείας, των υφιστάµενων
κοινωνικών&πολιτικών θεσµών και σύνολης της εννόµου τάξεως- δέον (;) όπως
αντιµετωπίζεται από ένα αντίστοιχο Ποινικό ∆ίκαιο του εχθρού (Feindstrafrecht)75, έργο
ή στόχευση του οποίου καθίσταται η επί ίσοις όροις στο «παιχνίδι του πολέµου», θέση
και δράση τόσο του εχθρού όσο και –κυρίως- της αµυνοµένης πολιτείας, ώστε η
τελευταία

διά

του

Ποινικού

της

∆ικαίου

ουδαµώς

να

υπολείπεται

σε

αποτελεσµατικότητα, µεθοδικότητα και «θέση µάχης» από αντίστοιχες και επικίνδυνες
καταληφθείσες «θέσεις» από τον εχθρό.
Πρόκειται µε άλλους λόγους για µία πρόταση επαναπροσδιορισµού του
συσχετισµού των θεωρήσεων του Ποινικού ∆ικαίου και για µία εισαγωγή (ή µήπως
επανεισαγωγή;76) ενός νέου ποινικού δόγµατος, κατά το κυριότερο σηµείο των οποίων η
πολύτιµη διάδραση- επικοινωνία µεταξύ δράστη και πολιτείας δεν χωρεί. Μόλις και
εφόσον κάποιος διαβεί το µονοπάτι της πορείας και διαδροµής του εσωτερικού εχθρού,
Παπαδαµάκη Α., Η φύση της πλαστογραφίας στο πλαίσιο «παρατραπεζικής» δραστηριότητας: όροι και
όρια στην εφαρµογή του Ν. 1608/1950, Ποιν∆ικ 1/2005, σελ. 73 επ)
75
Jakobs G., Το Ποινικό ∆ίκαιο του πολίτη και το Ποινικό ∆ίκαιο του εχθρού, Ποιν∆ικ 7/2007, σελ.
868επ.
76
βλ. Καντ, Zum ewigen Frieden, Ein philosophisher Entwurf (Herausgegeben von Rudolf Malter),
ανάτυπο 1987, αν και στην εποχή του δύσκολα δύναται να γίνει λόγος για ποινικό δόγµα.
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οι δικαιϊκές πύλες κλείνουν και ο τελευταίος εισέρχεται σε έναν κενό δικαίου- όχι µόνον
ποινικού- χώρο.
Πριν ωστόσο εισέλθουµε σε αναλυτικότερη παράθεση των επιµέρους πτυχών του
Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού, κρίνουµε επιβεβληµένη µία σύντοµη αναφορά στην
έννοια της κρατικής κυριαρχίας και την εξέλιξη αυτής σε συνδυασµό µε τις
συνεπαγόµενες συνέπειες, τις οποίες ο νέος προσδιορισµός της επέφερε.

ΙΙ. Η εξέλιξη της εννοίας της κρατικής κυριαρχίας και ο τρόπος µε τον οποίο
επηρέασε τη θωράκιση του ∆ικαίου

Η έννοια της κυριαρχίας από πολύ νωρίς κατάφερε να εγκολπώσει στο
περιεχόµενό της τους όρους της καταγωγής του σύγχρονου κρατικού µορφώµατος. Το
τελευταίο σε αρκετές περιπτώσεις αντιµετωπίστηκε ως φυσικό άτοµο77, σύµφωνα κυρίως
µε τη σχολή του φυσικού ∆ικαίου 78 . Εν συνεχεία, εκφράστηκε ως quidquid est in
territorio est etiam de territorio. Η αρχή αυτή µάλιστα θέτει υπό την εξουσία του
κράτους τα αντικείµενα που βρίσκονται εντός της εδαφικής επικράτειας του κράτους
καθώς και τα πρόσωπα είτε συνδέονται µε το κράτος µε δεσµό ιθαγένειας είτε όχι79.
Τα προεκτεθέντα σε αδρές γραµµές περιγράφουν το περιεχόµενο της εννοίας της
κρατικής κυριαρχίας, όπως τούτο ίσχυσε µέχρι στιγµής και αποκρυσταλλώθηκε τόσο στο
πραγµατιστικό πλαίσιο των διεθνών σχέσεων µεταξύ κρατών όσο προσθέτως στο
κανονιστικό, αξιολογικό corpus του ∆ικαίου (εσωτερικού και διεθνούς). Το ερώτηµα, το
οποίο συνεπώς και ευλόγως εγείρεται είναι το ακόλουθο: Τροποιήθηκαν σε τέτοιο βαθµό
οι παρούσες συνθήκες και κυρίως το περιεχόµενο της εννοίας της κρατικής κυριαρχίας
από την ύπαρξη ενός εσωτερικού εχθρού, ώστε να γεννάται η ανάγκη διαχωρισµού σε
κατηγορίες µεταξύ των πολιτών ενός κράτους (µε τις παράπλευρες συνέπειες
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Brierly J. L., Le Fondement du Caractère Obligatoire du Droit International, 23 RCADI 467 (1928 –III),
σ. 491.
78
Gidel G., Droits et Devoirs des Nations, Théorie Classique des Droits Fondamentaux des Etats, 10
RCADI 541 (1925 -V), σσ. 550- 561.
79
Στο σηµείο τούτο και εν αναφορά του «εντός της εδαφικής επικράτειας του κράτους», αξίζει απλώς να
επισηµανθεί προς περαιτέρω διερεύνηση στο πλαίσιο της ελληνικής νοµοθεσίας η διάταξη του άρθρου 8
Π.Κ. περί της αρχής της «παγκόσµιας δικαιοσύνης» όµως και διεθνώς, όπου διεξάγεται έντονη συζήτηση
εν σχέσει πιθανής δωσιδικίας και αρµοδιότητας ∆ικαστηρίων (ή εν πάση περιπτώσει δικαιοδοτικών
οργάνων), τα οποία «φιλοδοξούν» να εκδικάζουν περιπτώσεις τροµοκρατών, εγκληµατιών πολέµου κ.ο.κ.
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[Κollateralschaden80] ο οποίος τούτος διαχωρισµός συνεπάγεται) χάριν προστασίας του
τελευταίου; Και αν πράγµατι µετεβλήθησαν οι συνθήκες, οδηγείται εξ αυτού και µόνον
του γεγονότος σε µεταβολή προσθέτως το ίδιο το ∆ίκαιο;
Η νοµιµοποιηµένη θέση, που έλαβε η έννοια της κρατικής κυριαρχίας, γνώρισε
και συνεχίζει να γνωρίζει σηµαντικές µεταβολές, οι οποίες πράγµατι νοηµατοδοτούν από
την αρχή και σχεδόν εκ βάθρων το περιεχόµενό της. Ο κίνδυνος απώλειας της κρατικής
ταυτότητας, κυρίως όµως «καταστροφής» της εννόµου τάξεως οδήγησαν στη σύλληψη
υπάρξεως µίας πολιτείας, η οποία δύναται- αν δεν επιβάλλεται- να λειτουργεί µε
ταυτόχρονους όρους πολέµου και ειρήνης. Ειδικότερα, η αλληλοδιάδραση µεταξύ των
κρατών, η συναφής αδυναµία να περιφρουρήσουν την κρατική τους αυτοδυναµία µε
µοναδικό γνώµονα τα κυριαρχικά τους συµφέροντα και η διευκόλυνση κινήσεως,
µεταφοράς και εγκαταστάσεως στο εσωτερικό των κρατών πιθανών εχθρών, όλα τούτα
περιέβαλαν τις παραδοχές της κλασσικής διδασκαλίας- θεωρίας περί της εννοίας της
κρατικής

κυριαρχίας

µε

σκεπτικισµό

και

διάθεση

αναθεωρήσεως

και

επαναπροσδιορισµού της. Όπως είναι εύλογο, την ανάγκη τούτη αναπροσδιορισµού της
κρατικής κυριαρχίας ακολούθησε προσθέτως το ποινικό ∆ίκαιο, ώστε να προσαρµοστεί
στα νέα κοινωνικά δεδοµένα, µε αποτέλεσµα αφενός να προταθεί από µερίδα
θεωρητικών η προστατευτική των εννόµων αγαθών λειτουργία [χάριν µεγιστοποιήσεως
της προστασίας], αφετέρου να παραταθεί η πρόκριση της εγγυητικής λειτουργίας του
ποινικού ∆ικαίου81.
Ουδείς, συνεπώς, δύναται να απαρνηθεί όχι µόνον και απλώς τη «µετάλλαξη» της
εννοίας της κρατικής κυριαρχίας, αλλά οφείλει έτι περαιτέρω να αναγνωρίσει την
ύπαρξη νέων κρατικών (;) -ή έστω µε κρατική δοµή- µορφωµάτων, τα οποία
ανεδείχθησαν στο διεθνές, πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό (επί παραδείγµατι
τροµοκρατικές ή «απελευθερωτικές» οργανώσεις, µε την βεβαίως πρόδηλη µεταξύ τους
εννοιολογική αντίστιξη). Ακόµη, ωστόσο, και αν ήτο δυνατόν να δεχθούµε την ύπαρξή
τους, ποίος θα συνεβάλλετο µαζί τους; Περισσότερο χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση
80

Χρήση του όρου τούτου βεβαίως σηµειώνεται στο κείµενο του Jakobs, ό.π, σελ. 874 µε διαφορετικό
τρόπο˙ χάριν εντούτοις «ισότητας των όπλων» και δογµατικής καθαρότητας, θα πρέπει να αποδεχθούµε
την αµφίσηµη λειτουργία της (:παράπλευρες συνέπειες εν αναφορά τόσο των πολιτών όσο και των
ατόµων).
81
Γασπαρινάτου Μ., Η διαµόρφωση τςη αντεγκληµατικής πολιτικής στην «Κοινωνία της
∆ιακινδύνευσης»,Ποινικός Λόγος, 4/2006, σελ.1547 όπου και παραποµπές εν σχέσει των δύο
αναφυοµένων «σχολών».
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υπογραφής συµβάσεως ή συνθήκης «ανακωχής» µε τούτες, ποίο θα ήταν το πρόσωπο
εκείνο, το οποίο θα υπέγραφε την εν λόγω δικαιοπραξία- συνθήκη επί παραδείγµατι
ανακωχής82 [πρβλ. τη ρήση «∆ιάλογο µε τροµοκράτες δεν κάνουµε»];

III. O ρόλος της εκτελεστικής εξουσίας στα σύγχρονα αντιπροσωπυτικά
πολιτεύµατα και πώς η εξέλιξή του επιδρά στο Ποινικό ∆ίκαιο του εχθρού

Η διάκριση των εξουσιών, αναλυόµενη στις δύο απαρτίζουσες αυτήν συνιστώσες
της (αφενός στην καθ’ ύλην διάκρισή τους-νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική-,
αφετέρου στην άσκηση καθεµίας από διαφορετικό όργανο) και στην αµιγή της µορφή
αποτυπώνεται σε όλα τα συντάγµατα της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας.
Ο αυστηρός χαρακτήρας της εν τούτοις δεν αποκλείει τις αλληλεξαρτήσεις των
οργάνων κάθε συντεταγµένης εξουσίας (πολλές φορές µάλιστα τις προωθεί [checks and
balances]), ώστε γίνεται λόγος για σχετική ή χαλαρή διάκριση των εξουσιών. Την
έλλειψη τούτη των διακριτών ορίων-πιο ειδικά της εκτελεστικής εξουσίας- µέµφεται ο
Jakobs στην πρότασή του προς εισαγωγή και εφαρµογή του ως άνω αναφερθέντος
Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού, αποδίδοντας στην πραγµατική έλλειψη σαφούς
οριοθετήσεως, ως περιγράφηκε αδρώς µόνον, µορφή και καθεστώς πολέµου («…η οποία
ελλείψει διακριτής εκτελεστικής εξουσίας δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως απονέµουσα
δικαιοσύνη, αλλά ως έχουσα µορφή πολέµου….»83).
Πριν ωστόσο προσπαθήσουµε να εντάξουµε στη λογική του Ποινικού ∆ικαίου
του εχθρού την έννοια της διακρίσεως των εξουσιών και ειδικότερα της εκτελεστικής
εξουσίας, δέον καταδειχθεί η σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος,
η µελέτη της εφαρµογής του οποίου στην πράξη, προσανατολίζεται περισσότερο στη
θεσµική

αλληλεξάρτηση

παρά

στη

λειτουργική

ανεξαρτησία

των

εξουσιών.

Αναλυτικότερα, έµφαση πλέον προσδίδεται από τη θεωρία «όχι τόσο στην τυπική
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Βλ εισήγηση Μαγκλιβέρα Κ., Η εφαρµογή των κανόνων του Ανθρωπιστικού ∆ικαίου στον «πόλεµο»
κατά της τροµοκρατίας, στο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης ∆ικαιωµάτων
του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής ∆ράσης µε θέµα «Από το ∆ίκαιο του Πολέµου στο Ανθρωπιστικό
∆ίκαιο», υπό δηµοσίευση.
83
Jakobs G., ό.π., σελ. 874 (έµφαση δική µας).

76

κατανοµή των εξουσιών κατά το σύνταγµα, αλλά στον τρόπο άσκησής τους και,
εποµένως, στο µεταβαλλόµενο πολιτικό σύστηµα»84.
Εκκινώντας από τη τελευταία διαπίστωση µένει να διακριβωθεί, εάν οι πολιτικές
µεταβολές, απορρέουσες από το περιεχόµενο και τη σχέση των συντεταγµένων εξουσιών,
όπως τούτες διαµορφώθηκαν ιστορικά, συνιστούν ικανό πλην όµως εξίσου αναγκαίο όρο
για την απόδοση στην έννοια της εκτελεστικής εξουσίας διαστάσεως πολέµου. Πράγµατι,
«µία

εκτελεστική εξουσία

ισχυρή, δραστήρια, δηµιουργική αποτελεί τεχνική

αναγκαιότητα του σύγχρονου κοινοβουλευτισµού, το δε πολιτικό προβάδισµα της
εκτελεστικής εξουσίας χρησιµεύει ως βάση για την οµαλή λειτουργία του
κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος» 85 . Τι συµβαίνει όµως σε περίπτωση «ανώµαλης»
λειτουγίας της εκτελεστικής εξουσίας; ∆ύναται η δικαστική εξουσία να «έχει λόγο»;86
Πράγµατι, το Ποινικό ∆ίκαιο του εχθρού προσδίδοντας χαρακτήρα «πολεµικής»
στην έννοια της εκτελεστικής εξουσίας κατ’ ουσίαν οµολογεί την ύπαρξη ποιοτικών
χαρακτηριστικών στη λειτουργία της τελευταίας, ανάλογων των ισχύοντων σε
κατάσταση πολέµου ή κηρύξεως πολιορκίας (µε την παραδεδοµένη και κλασσική έννοια
των όρων «πόλεµος» και «κήρυξη πολιορκίας»), χωρίς ωστόσο να προκαθορίζεται ή
έστω να οριοθετείται η έννοια του σύγχρονου πολέµου87.88 Το Ποινικό ∆ίκαιο του εχθρού
αρκείται και περιορίζεται απλώς στη διάκριση πολιτών- ατόµων, κατά την οποία
πρόσωπο- πολίτης είναι όποιος δεν διαψεύδει την γνωστική ασφάλεια (έννοια, η οποία
θα µας απασχολήσει και ακολούθως) περί εκπληρώσεως των καθηκόντων του, ενώ
άτοµο- εχθρός είναι όποιος από την µε ένταση, διαρκώς και σε σταθερή βάση
αποκλίνουσα δικαιικώς συµπεριφορά του δεν προσδοκάται ότι θα συµπεριφερθεί ως
πρόσωπο. Πέραν του ευλόγου του ερωτήµατος, το οποίο ανακύπτει για το εάν η έννοια
της προσδοκίας, έστω γινόµενη αντιληπτή µε όρους θετικού ∆ικαίου, παρέχει ασφαλές
κριτήριο για τον µόλις αναφερθέντα διαχωρισµό, άραγε αρκεί ένας ή έστω οµάδα
«εχθρών» (µάλιστα συγκεκαλυµµένων), ώστε ο πόλεµος να ξεκινήσει; Και ποίο είναι
εκείνο το πλαίσιο των αρχών, το οποίο θα τον διέπει; Όπως δύναται να αντιληφθεί κανείς,
Μαυριάς Κ., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 2η έκδοση, 2002, σελ.130 (έµφαση δική µας).
Μαυριάς Κ.,ό.π., σελ.424.
86
Αρνητικά απάντησε το Ανώτατο Ακυρωτικό των Η.Π.Α. στις υποθέσεις Hamdi v. Rumsfeld, 1245 Cs
2633 (2004), Rasul v. Bush, 1245 Cs 2686 (2004), Rumsfeld v. Padilla, 1245 Cs 2711 (2004).
87
Για την έννοια ενός σύγχρονου και «ασύµµετρου» πολέµου βλ. Muenkler H., Die neuen Kriege, 2004
και Kaldor M., New and Old Wars, Organized Violence in a Global Era, 1999.
88
Ίσως δύναται κανείς να κάνει λόγο για περίπτωση λήψεως του ζητούµενου.
84
85
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δεν νοείται η ύπαρξη µεν διαφοροποιηµένου πολιτικού σκηνικού, αδιαφοροποίητης
ωστόσο της εννοίας του πολέµου. Η τελευταία δεν συνιστά αδιαπραγµάτευτη αλήθεια
(αυταξία) ούτε αξιώνει εξ ορισµού δύναµη επιβολής ή αυτοδυναµία µεταξύ των εννοιών,
παρά αποτελεί παρακολούθηµα των επικρατουσών (εντός ενός κράτους ή και διεθνώς)
συνθηκών και περιγραφική, παραγωγική, πλήρως σχετική έννοια. Άλλως: Μήπως
υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις στο πρόσωπο των εσωτερικών εχθρών που η έννοµη
τάξη οφείλει να εκπληρώνει89;
Από τα προεκτεθέντα νοµίζουµε ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό (και ταυτοχρόνως
να καταδειχθεί η απουσία αντίστοιχης οµολογίας στην περίπτωση του Ποινικού ∆ικαίου
του εχθρού) το γεγονός ότι, ακόµη και στην περίπτωση των εσωτερικών εχθρών και ενός
υπαρκτού (;) πολέµου, δεν δύναται το κράτος να αίρει κατοχυρωµένα και
αναγνωρισµένα, ως έχοντα καθολική ισχύ δικαιώµατα χωρίς την (προ)ύπαρξη και
πρόβλεψη ενός δικαιικά και µε λεπτοµέρειες ρυθµιζόµενου τρόπου και κώδικα
συµπεριφοράς. Ακόµη και στην περίπτωση του κλασσικού πολέµου, χωρίς να «αιτείται»
η νοµιµότητα της ίδιας της χρήσης βίας, το Jus ad bellum και το Jus in bello90 τίθενται
(κατά το µάλλον ή ήττον) σε ισχύ.

ΙV. Το ζήτηµα της ασφάλειας εξ επόψεως Ποινικού ∆ικαίου
Στην προσέγγιση του νέου ή εν εξελίξει νέου ποινικού δόγµατος, µε ό,τι τούτο
συνεπάγεται, έχουν αφιερωθεί διεθνώς πολλές συγγραφικές απόπειρες, οι οποίες– σχεδόν
όλες- πραγµατεύονται το ακανθώδες και κρίσιµης σπουδαιότητας ζήτηµα-δίπολο: τούτο
της ασφάλειας κατά της ελευθερίας και vice versa. Στο παρόν σηµείο- και εντελώς
ακροθιγώς-, θα επιχειρήσουµε να υποστηρίξουµε το i) άτοπον του ανωτέρω διπόλου και
ii) την ανάγκη συζεύξεως δίπλα στο παρόν σχήµα των εννοιών της ισότητας και
σταθερότητας.
Τα διανύσµατα των εννοιών της ελευθερίας και ασφαλείας δεν είναι κατ’
ανάγκην και εξ ορισµού αντίρροπα91, χωρίς τούτο να σηµαίνει ωστόσο ότι απαιτείται
89

Βλ. προσθέτως τα διατυπωθέντα ερωτήµατα υπό Weinreb L., Αντιδρώντας στην τροµοκρατία,
ΠοινΧρον ΝΖ/2007, σελ. 481 επ., Ιωαννίδης ∆., Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας από την κυβέρνηση
Bush και οι κρατούµενοι στο Guantanamo Bay, Συνήγορος, 43/2004, σελ. 238.
90
Τελείως ενδεικτικώς βλ. Περράκης Στ., Μαρούδα Μ-Ντ., Ένοπλες Συρράξεις και ∆ιεθνές Ανθρωπιστικό
∆ίκαιο, 12 Κείµενα ∆ιεθνούς Πρακτικής, 2001.
91
Hassemer W., Sicherheit durch Strafrecht, StV 6/2006, σελ. 326επ.
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ισόποση κατανοµή µεταξύ των για την «οικοδόµηση» µίας ευνοµούµενης πολιτείας, και
µάλιστα ισόποση κατανοµή εις βάρος της ελευθερίας, ως προσφάτως το περιεχόµενο της
τελευταίας (ενν. ελευθερίας) ένθεν και ένθεν «νοθεύεται» ή έστω επισκιάζεται. Ένα
λειτουργικά και ορθά δοµηµένο πλαίσιο ασφαλείας ερείδεται αν όχι στην πλήρη, στην
ικανή τουλάχιστον εµπέδωση της ελευθερίας και διαχειρίσεώς της. Όµως και αντιθέτως:
ικανή και ανεµπόδιστη ανάπτυξη της ελευθερίας δεν νοείται χωρίς εκείνο το πρωτόλειο,
το minimum της ασφαλείας, το οποίο απαιτείται εν αναφορά της ανθρώπινης
συµπεριφοράς. Η δε ελευθερία (το περιεχόµενό της ορθότερα) καλό είναι να µην
ταυτίζεται µε την ελευθερία παραβατικότητας ή ελευθερία ηθικής ανεντιµότητας92.
Σε συνέχεια των ανωτέρω κρίσιµης σηµασίας θεωρούµε την εξέταση των εννοιών
της σταθερότητας και ισότητας. H εφαρµογή της αρχής της ισότητας αξιώνει την
αντιµετώπιση όλων, οι οποίοι υπόκεινται στη δικαιοδοσία συγκεκριµένου κράτους, ως
ίσους. Πρόκειται για µία κενή περιεχοµένου απαίτηση, όταν η τελευταία εισέρχεται στον
ιδιωτικά προσδιοριζόµενο χώρο λειτουργίας και δράσης κάθε ατόµου. Επί παραδείγµατι,
ενδεχοµένως ο Α πολίτης να µη θεωρεί ότι οφείλει να αποδίδει τον ίδιο σεβασµό στον
καθένα που συναντά στην καθηµερινή διαδροµή προς την εργασία του. Είναι εν τούτοις
εύλογο, αν όχι επιτακτικό, να σκεπτόµαστε ότι η πολιτεία διασφαλίζει και προάγει εκείνη
την κρατική αντιµετώπιση προς τους πολίτες της, ώστε οι τελευταίοι να απολαµβάνουνκαι να αξιώνουν εν ταυτώ- την ισότητα στην µεταχείριση τους. Αναλογικά ισχύουν τα
όσα προαναφέρθηκαν και εν σχέσει της εφαρµογής της εννοίας της σταθερότητας, ώστε
χωρίς τη συµβολή των δύο προναφερθεισών εννοιών δύσκολα να δύναται να γίνει λόγος
για επικράτηση ελευθερίας και ασφαλείας σε δεδοµένο χωρο-χρονικό πλαίσιο.
Από άλλη «οπτική», „Strafrecht ist ein Agent der bürgerlichen Sicherheit, und
Sicherheit ist ein empirisches Konzept“.93 Το Ποινικό ∆ίκαιο είναι ένας πράκτορας της
πολιτειακής ασφάλειας και η ασφάλεια είναι µία εµπειρική έννοια. Πρόκειται για µία
διαπίστωση, η οποία φωτίζει κατά τη γνώµη µας τη διαπλοκή των σχέσεων της
ασφάλειας µε το δόµηµα του Ποινικού ∆ικαίου και το τελευταίο µε τις νατουραλιστικές
ή εµπειρικές έννοιες. Βρισκόµαστε στ’ αλήθεια ενώπιον ενός κανονιστικού
92

Λίβος Ν., Το πρόβληµα της ασφάλειας και η ασφάλεια ως πρόβληµα: Το παράδειγµα του Ποινικού
∆ικαίου, σε ∆ηµοκρατία- Ελευθερία- Ασφάλεια, Τιµητικός τόµος για τον Ι. Μανωλεδάκη, σελ. 190 ιδιαιτ.
Υποσηµ. 14.
93
Hassemer W., ό.π., σελ. 322 (έµφαση δική µας).
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ανεφοδιασµού του Ποινικού ∆ικαίου διά εµπειρικών και νατουραλιστικών εννοιών; Και
σε ποίο εύρος τούτη η στάθµιση δύναται να οδηγήσει σε ενδυνάµωση της προληπτικής
εννοίας (Prävention) ή αντίθετα στην εµπέδωση της ήδη εν ισχύ εννοίας της καταστολής
(Repression);
Φαίνεται καταρχάς το αίτηµα για ασφάλεια να ενδυναµώνεται και κατ’ αυτόν τον
τρόπο ένα «προληπτικό» Ποινικό ∆ίκαιο να λαµβάνει προβάδισµα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο
αποκτά µεγαλύτερη αξία να διαπιστώνει κανείς την επικινδυνότητα ενός πιθανού δράστη,
παρά την ενοχή του. Με άλλους λόγους, µετακινούµαστε σε ένα πρωθύστερο χρονικό
σηµείο βάσει των επιταγών ενός προληπτικού Ποινικού ∆ικαίου χάριν εξασφαλίσεως
µίας ούτως ή άλλως «εύθραυστης» ασφάλειας. Το Ποινικό ∆ίκαιο έτσι εργαλοποιείται
χάριν ενισχύσεως ή διατηρήσεως της ασφαλείας, επεκτείνει το πεδίο δράσεως του στην
αντιµετώπιση πρόσθετων κατηγοριών εγκληµάτων και επιχειρεί, όπως επικρατήσει
µηδενίζοντας ή έστω ελαχιστοποιώντας πηγές κινδύνων (γενικότερη αναφορά:
Βeherrschung von Risiken). Τούτη η λειτουργική δυναµική καθιστά τα όρια των εννοιών
ενοχής-επικινδυνότητας και κανονιστικού-πραγµατιστικού Ποινικού ∆ικαίου λιγότερο
ευδιάκριτα.

V. Προσπάθεια κριτικής προσεγγίσεως του Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουµε σχεδιαγραµµατικά να επισηµάνουµε
συγκεκριµένα σηµεία στη διδασκαλία περί Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού, τα οποία
εγείρουν περαιτέρω προβληµατισµό. Aναλυτικότερα.
1. Στο corpus και ταυτόχρονα στην πρακτική ενύλωση- εφαρµογή ενός Ποινικού ∆ικαίου
του εχθρού εντάσσεται το ζήτηµα «µίας ήπιας, έστω, απόκρουσης µελλοντικών
κινδύνων» 94 . Η εξουδετέρωση, εν τούτοις, ενός εγκληµατία και η συνακόλουθη
αποτροπή του από µελλοντικές εστίες κινδύνου- άλλως: η αχρήστευσή του - συνιστά
αναγνωρισµένη, αν όχι πάγια αρχή- µία δηλαδή πτυχή της αρχής τούτης, εν αναφορά των
«αβελτίωτων» εγκληµατιών95- της ειδικής προλήψεως και απολαµβάνει ήδη εφαρµογής
διά του κλασσικού Ποινικού ∆ικαίου. ∆ιερωτάται, εποµένως, κανείς ποίο κενό έρχεται

94
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Jakobs G., ό.π., σελ. 869.
Βλ. αντί άλλων Ανδρουλάκης Ν., Ποινικό ∆ίκαιο Γενικό Μέρος, σελ. 46- 48.
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να συµπληρώσει το Ποινικό ∆ίκαιο του εχθρού και σπουδαιότατα ποία αιτία ωθεί σε
έξαρση µίας ήδη παγιωµένης-και πράγµατι εφαρµοσµένης- αρχής. Μήπως οι
«αβελτίωτοι και αµετανόητοι» αυξήθηκαν συν τω χρόνω;
2. Συναφές και συνακόλουθο µε τα ανωτέρω σηµείο της γιακοµπσιανής θεωρήσεως είναι η
σηµείωση ελλείψεως ανάγκης αντιλόγου σε µία αξιόποινη πράξη, όταν ο δράστης δεν
δύναται, είναι –άλλως κατά πιστή µεταφορά της προτάσεως- ανεπαρκής [να
επικοινωνήσει]. Σαφέστατα, εγείρονται ζητήµατα εν αναφορά αδυναµίας επικοινωνίας,
όταν λαµβάνονται υπόψιν έννοιες όπως, σεβασµός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια
( διάταξη άρθ. 2.1Σ), προσήλωση στις παραδεδοµένες αρχές του δικαιικού µας
πολιτισµού, στη στοιχειώδη (εξ επόψεως ∆ικαίου) διάκριση του ανθρώπου από το
πράγµα (διάταξη άρθ. 34ΑΚ)κ.ο.κ. ∆ιαφορετικό είναι εν τούτοις το ζήτηµα «…ότι στα
µέτρα ασφαλείας η επιδίωξη της βελτιώσεως έχει προτεραιότητα, ενώ η εξασφάλιση τότε
µόνο έρχεται στο προσκήνιο ή ανάγεται σε µοναδικό σκοπό των µέτρων ασφαλείας, όταν
η βελτίωση είναι αδύνατη»

96

. Αδυναµία βελτιώσεως συνεπώς υφίσταται και

αναγνωρίζεται. Η ανεπάρκεια, ωστόσο, επικοινωνίας µε τον δράστη αφ’ εαυτή δεν
αναγνωρίζεται διακαιικά. Έστω όµως, και σύµφωνα µε τη διδασκαλία των υποστηρικτών
της, ο αποφασιστικός τρόπος και η παροδικότητα εµφανίσεως των εγκληµατικών
ολισθηµάτων ενός δράστη θεµελιώνουν µίαν άλλου είδους, ιδιότυπη ούτως ειπείν,
µεταχείριση, κατά την οποία δεν χωρά η έννοια της επικοινωνίας˙ και πάλι, η ύπαρξη
ποινής θα απαιτείτο προς εξουδετέρωση και διασφάλιση της κοινωνίας. Η κοινωνία,
δηλαδή, -το κρατικό µόρφωµα ορθότερα- θα κινητοποιηθεί και θα «πλησιάσει» το µέρος
του επικίνδυνου δράστη και κατά τούτο θα εισέλθει σε ένα καθεστώς άτυπης µεν,
άγνωρης µέχρι τούδε, ωστόσο αλληλοδιαδράσεως µε τον τελευταίο. Βεβαίως, προς
απάντηση στην ως άνω έλλειψη επικοινωνίας προτείνεται η καθιέρωση ενός
διαφορετικού είδους εξαναγκασµού, τούτου του µέτρου ασφαλείας της ασφαλιστικής
κρατήσεως [Sicherungsverwahrung- ή κατά τους όρους του ελληνικού Ποινικού ∆ικαίου,
της ποινής αορίστου καθείρξεως]. ∆έον όπως σηµειωθεί, ότι πέραν του γενικόλογου και
αόριστου χαρακτήρα του ως άνω «µέτρου ασφαλείας», δεν διασαφηνίζεται περαιτέρω,
πώς –µε ποίο κριτήριο- ελλείψει παντελούς επικοινωνίας και µάλιστα ανάγκης
επικοινωνίας µε τον κατηγορούµενο, το µέτρο ασφαλείας όχι µόνον προκρίνεται έναντι
96
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της ποινής, αλλά προσθέτως δεν συντελεί στην εδραίωση επικοινωνίας δράστηπολιτείας παρά µόνον παράγει φυσικά αποτελέσµατα.
3. Θεµέλιο της διδασκαλίας περί Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού συνιστά η ύπαρξη
κανονιστικής αλληλουχίας ως προσδιορίζουσα εν τω όντι την κοινωνία και όχι ως αξία
καθ’ εαυτή. Η ύπαρξη δικαιωµάτων των πολιτών µε άλλους λόγους και οι απορρέουσες
από τούτα υποχρεώσεις, που ερείδονται στην πραγµατική ιδιότητα του να είναι κανείς
πρόσωπο [wirkliche Personalität], οφείλει να ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της φυσικής
καταστάσεως και των δεδοµένων συνθηκών µίας κοινωνίας. Τούτη η γνωστική
θωράκιση [kognitive Untermauerung] δύναται να έχει ένα πραγµατικό αντίκρισµα. Όταν
συναφώς και µε την αντίστροφη πια φορά η εν λόγω γνωστική θωράκιση αποδοµείται
και οι προσδοκίες [κοινωνικές] διαψεύδονται από τον γνώµονα ενεργειών του δράστη
[Handlungsmaxime], ο τελευταίος µεταπηδά από µία κατάσταση αναµενόµενης δικαιικής
αντιδράσεως σε εκείνη της καταπολεµήσεως. Από την ανωτέρω υποστηριχθείσα θέση,
τρία σηµεία αβίαστα χρήζουν –κατά τη γνώµη µας- περαιτέρω σκέψεως και αναφοράς.
•

Το µέτρο της διάρκειας και αποφασιστικότητας των διαψευσθεισών προσδοκιών, ως
γνώµονας κατατάξεως του δράστη στην κατηγορία των εχθρών. Επί παραδείγµατι, έστω
ότι ο Α µέτριας οικονοµικής επιφάνειας, µη µέλος συγκεκριµένης οµάδας ή οργανώσεως,
βιοπορίζεται εν τούτοις σε πλαίσιο σοβαρής και πλήρους οικονοµικής παραβατικότητας,
µε την στέρεα και «γεµάτη αποφασιστικότητα» πεποίθηση, ότι η κρατική δοµή πλήττεται
από το «έργο» του βάναυσα. Είναι ο Α «εχθρός» της κοινωνίας κατά το Ποινικό ∆ίκαιο
του εχθρού;

•

Η παράθεση- κατ’αναλογίαν του διαχωρισµού που κάνει ο Καντ- αφενός σε αστική και
φυσική κατάσταση, αφετέρου στην αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη η ισχύς του
κανόνα ∆ικαίου και την εξάλειψη του κινδύνου, σε τί υπολείπεται ώστε να αναχθούµε σε
δογµατικό επίπεδο στην εφαρµογή ενός από τη µία πλευρά κατασταλτικού [εν σχέσει
πολιτών-εγκληµατιών], από την άλλη προληπτικού [εν σχέσει ατόµων-εγκληµατιών]
Ποινικού ∆ικαίου97; Και τέλος,

•

Ερειδόµενη-ως φαίνεται- η έννοια της κανονιστικής αλληλουχίας σε έναν οντολογικό ή
εµπειρικό ιστό, η θεωρητική συζήτηση επανέρχεται στη θεµελιώδους σηµασίας διάκριση
97

Hassemer W., ό.π., σελ. 328, όπου καταγράφει „Die Lehre vom Feindstrafrecht ist der Bastard des
präventiven Strafrechts“.
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σε οντολογικές, οντικές, αξιολογικές έννοιες και κατ’επέκταση σε ένα σκετικιστικό ή
απόλυτο Ποινικό ∆ίκαιο.
Ο ίδιος ο Jakobs αναγνωρίζει τούτη την «ακροβασία» παραθέτοντας την εύλογη
πιθανότητα απορρίψεως της διδασκαλίας του, όταν κάποιος δεχθεί ότι «καθετί που δεν
πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει ακόµη και όταν είναι πιθανό ότι θα υπάρξει».
Ακριβέστερα, η ως άνω διδασκαλία έρχεται σε ευθεία αντιπαραβολή µε τις
συνεπειολογικές αντιλήψεις, θεµέλιο των οποίων εν αναφορά του σκοπού της ηθικής
είναι η ελευθερία.
4.

Tέλος παρατηρούµε, ότι διά της προτάσεως του Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού
επιχειρήθηκε- επιτυχώς ή και λιγότερο, ερευνητέο- να διακριβωθεί η ύπαρξη µίας άλλης
κατηγορίας ατόµων, άλλως εχθρών, η οποία δεν µετέχει του συνόλου των κανόνων, που
αφορούν τον πολίτη. ∆εν υπήρξε ωστόσο η δυνατότητα διακριβώσεως του τρόπου, µε
τον οποίο η συγκεκριµένη κατηγορία δέον αντιµετωπισθεί. Οι µόνες αναφορές στην
επίλυση του προβλήµατος κατά το µέτρο του ουσιαστικού Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού
είναι µία καντιανή αναφορά, κατά την οποία «από τους εχθρούς πρέπει να
προστατευόµαστε» και η εφαρµογή (βεβαίως σε ευρύτερη χρήση από τα ισχύοντα) των
µέτρων ασφαλείας. Συνάγεται εποµένως και κατά λογική ακολουθία και µόνον, ότι
διακυβεύονται πλείονα, σε περίπτωση αναφοράς ενός Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού, στη
δικονοµική του εν τούτοις µορφή. Πράγµατι, το corpus ενός δικονοµικού Ποινικού
∆ικαίου του εχθρού θέτει πολλές από τις αρχές στη βάση της ποινικής διαδικασίας εν
αµφιβόλω ή εν πάση περιπτώσει αξιώνει τον επαναπροσδιορισµό τους, όπως το ζήτηµα
του επιτρεπτού ή µη των βασανιστηρίων, της παραβιάσεως της ιδιωτικής σφαίρας,
συλλογής προσωπικών δεδοµένων, της εν γένει εφαρµογής ειδικών ανακριτικών
µεθόδων˙ 98 διαπίστωση- ορίζουσα το κέντρο βάρους ως δικονοµικό στην προταθείσα
διδασκαλία- η οποία κατά τη γνώµη µας κρίνεται ως βαρύνουσας σηµασίας και πιθανώς
διανοίγει τα πλέον σπουδαία- τονίζουµε εκ νέου, δικονοµικά- «µέτωπα» αναφορικά µε
την προταθείσα γιακοµπσιανή διδασκαλία.

98

Εν αναφορά της εξελίξεως και σύγχρονης οριοθετήσεως των ήδη εν ισχύ, και νεώτερων εν τούτοις,
δικονοµικών αρχών, µε µεγαλύτερη έµφαση στο πλαίσιο της Ε.Ε.βλ. Μ.Καϊάφα- Γκµπάντι, Κοινές
δικονοµικές αρχές ως βάση µιας διακρατικής ποινικής καταστολής, ΠοινΧρ ΝΖ/2007, σελ.673επ.
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VI. Αντί επιλόγου

Κατά τη γνώµη µας τίθεται διά του Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού εκ νέου το
ζήτηµα του πάντοτε διαπραγµατεύσιµου αιτήµατος της νοµιµοποιήσεως της πολιτικής
καθώς και κάθε µορφής εξουσίας. Όταν ο Waldron99 στις περιγραφές του «επέστρεφε»
στα νοµιµοποιητικά σχήµατα της λοκιανής σιωπηρής συγκαταθέσεως100 ή στο καντιανό
υποθετικό συµβόλαιο 101 (δύο θεωρητικές συλλήψεις, µνεία των οποίων γίνεται εν
αναφορά και προς επίρρωση της θεωρήσεως του Ποινικού ∆ικαίου του εχθρού), διά της
επισηµάνσεως-προτροπής του για διασφάλιση της διαφάνειας των θεσµών και
εξονυχιστικού ελέγχου των αρχών, κατ’ ουσίαν διέβλεπε- ή τουλάχιστον πρότεινε ως
θεραπεία- την «επικαιροποίηση» της εφαρµογής των ανωτέρω θεωρητικών συλλήψεων,
ώστε φαινόµενα επιχειρήσεως καταλύσεως της εκάστοτε πολιτικής δοµής (όπως είναι
προσθέτως και επί της παρούσης εκείνα της τροµοκρατίας) να βρίσκουν ισχυρό
«ανάχωµα» εναντίον τους.
Ποία συνεπώς ένδεια, ποίο γνωστικό, ηθικό, δικαιικό ή άλλο έλλειµµα
αναζητούµε στην προταθείσα νέα διδασκαλία του πλέον βάναυσου και ταπεινωτικού
(στο πρόσωπο του δράστη βεβαίως) δικαιικού µέσου, στην πρόταση δηλαδή για ένα νέο
Ποινικό ∆ίκαιο; Η απάντηση στα µάτια µας δεν µπορεί να αποµακρύνεται από τη
θεώρηση µίας στοιχειώδους διακρίσεως µεταξύ αγαθού και ορθού, την οποία φιλοδοξεί
κάθε ηθική ή δικαιική φιλοσοφία σε δεδοµένο χωροχρονικό σηµείο της ιστορίας να
προσεγγίσει και έπειτα υπερακοντίσει, προκρίνοντας το κατά το στίγµα ή άξονά της
περισσότερο επιθυµητό πόλο εις βάρος του αντίστοιχου έτερου (αγαθό εναντίον ορθού ή
άραγε το αντίστροφο;).
Ωφέλιµη στο σηµείο τούτο θεωρούµε την καταγραφή του περιεχοµένου (σε ένα
ευσύνοπτο, «πρώτο» πλαίσιο) των δύο εν λόγω βασικών οµάδων εννοιών: του ορθού και
αγαθού. Η πρώτη οµάδα χαρακτηρίζεται από τον τελε(ο)λογικό της άξονα (σύµφωνα µε
99
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Βλ. αντί άλλων Τζων Λοκ, ∆εύτερη Πραγµατεία περί Κυβερνήσεως, Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια
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µία έτερη εκδοχή: θεωρία του ωφελισµού) µε κυριώτερους εκπροσώπους της τον
Bentham, Mill και σύγχρονους διαδόχους τους, βάσει της οποίας ορθό δύναται να
χαρακτηριστεί οτιδήποτε συµβάλλει, στοχεύει, µεγιστοποιεί ή ακόµη και µόνον
προσεγγίζει την επικράτηση της «λογικής του αγαθού». Ευχερώς και σχεδόν αµέσως
καθίσταται αντιληπτό το «δεκανίκι» [η ύπαρξή του ορθότερα] της εννοίας του αγαθού,
χωρίς την οποία δεν δύναται να γίνει προσθέτως λόγος για την ύπαρξη του ορθού [a
priori και a fortiori]. Προς σαφή οριοθέτηση των δύο εννοιών παραθέτουµε ακόµη τον
δεύτερο βασικό όρο στο ως άνω δίπολο, εκείνον δηλαδή του αγαθού. Η έννοια του
αγαθού συνεφέλκεται µε τις δεοντοκρατικές θεωρήσεις- «προεξάρχουσα» ενύλωση των
οποίων συνιστά η φιλοσοφία του Καντ- κατά τις οποίες µία µε συγκεκριµένο ηθικό
περιεχόµενο επιταγή δέον όπως υλοποιήται ανεξαρτήτως της αντιλήψεώς µας περί
αγαθού ή µη. Βεβαίως η συµβολή προσθέτως της εννοίας του ορθού στις δεοντοκρατικές
θεωρήσεις δεν απουσιάζει εντελώς, σαφέστατα ωστόσο το µέτρο της συµβολής της δεν
είναι τέτοιο, ώστε το αγαθό χωρίς τη στόχευση του ορθού να «κωλύεται» στην
υλοποίηση ή εφαρµογή του. Εν παρόδω δέον όπως σηµειωθεί, ότι διατύπωση της
καντιανής κατηγορικής προσταγής συνιστά και η απαγόρευση του ανθρώπου ως µέσον102
(πρβλ. ακόµη τις πλεόν σύγχρονες αρχές της απαγορεύσεως των βασανιστηρίων,
απαγορεύσεως του υπερµέτρου, της αναλογικότητας), η οποία µέχρι τούδε υπήρξε η
γενναία-σχεδόν αυτονόητη για τις νεώτερες (λιγότερο ή περισσότερο) γενεές- και χωρίς
αµφισβήτηση αξιακή (όσο και στην πρακτική της ενύλωση ωστόσο) συνιστώσα του
δικαιικού µας πολιτισµού.
Στο παρόν σηµείο και σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω κρίνεται άξια αναφοράς η
ύπαρξη- αυστηρής δε- ουδετερότητας, αποκτώσα κανονιστική αξία, ως προς τις ad hoc
και ατοµικές αντιλήψεις περί αγαθού. Πράγµατι, οι αντιλήψεις περί αγαθού ποικίλλουν
και συγκριτικώς αξιολογούνται, ένα όµως αδιαπραγµάτευτο και ανέπαφο κοινό πλαίσιο
για την ενύλωσή του προωθείται, προστατεύεται και κυρίως ως δόµηµα ή έστω
νοησιαρχική επικυριαρχία υφίσταται στο συνειδός των κοινωνών του ∆ικαίου.
Και εδώ κατά τη γνώµη µας έγκειται η «ρίζα του κακού». Με περισσότερη
λεπτοµέρεια: Πώς θα σύρουµε µε βεβαιότητα τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ των
ζητηµάτων, τα οποία άπτονται σύνολης και βαθειάς ηθικής (και όχι µόνον) θεωρήσεως
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και των ζητηµάτων εκείνων που αφορούν αποκλειστικώς (και σε ειδική µόνον µερίδα
πολιτών) και eo facto την ιδέα περί αγαθού (αυτοαναφορικότητα); Αλλιώς: Ποίος
εκείνος ο «ηθικός νόµος» ή έστω τα ανθρώπινα µε την «δικαιική πανοπλία» δικαιώµατα,
τα οποία χαίρουν καθολικής αναγνωρίσεως και πηγαίας καταφυγής µας; Υφίστα(ν)ται;
Και αν πράγµατι η ηθική πρόκειται (ή δέον) να καταστραφεί, αναγκαστικά προϊσταται
της καταστροφής της 103 ; Μήπως- και µε «ανοιχτό» το ανωτέρω «µέτωπο»- το
Feindstrafrecht προτρέχει και προστρέχει παραβιάζοντας ή ακόµη και καταλύοντας όχι
µόνον τη σύνολη ηθική αλλά προσθέτως την κρατική ουδετερότητα;
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν η κρατική ουδετερότητα
διασφαλίζεται µόνον από τις προθέσεις των κυβερνώντων και των νοµοθετών ή και από
τις ηθεληµένες, προβλέψιµες ωστόσο συνέπειες των ενεργειών τους. Πιο ειδικά, θα
εξαρτηθεί από το πλέον σαφές και συγκεκριµένο περιεχόµενο της κρατικής
ουδετερότητας: Αρκείται i) η πολιτεία στο να αντιµάχεται τα «διαφορετικά του αγαθού»
ιδανικά, απέχοντας από οποιαδήποτε παροχή υποστηρίξεως [αρνητική πράξηπαράλειψη], ii) αντιµαχόµενη τις «έτερες» αντιλήψεις περί αγαθού, προβαίνοντας σε
χρήση «εξαιρετικών» ρυθµίσεων (πρβλ. Feindstraferecht) [θετική ενέργεια] ή iii)
µένοντας πιστή στην ετυµολογική και σηµασιολογική καθαρότητα του όρου εξασφαλίζει
στους πολίτες εκείνες τις συνθήκες και δεδοµένα, ώστε ο καθένας να επιλέγει και
ταυτόχρονα να αξιώνει την πραγµάτωση της επιλογής του αναφορικά µε τις αντιλήψεις,
τις οποίες διαµορφώνει και προκρίνει, περί αγαθού;
Όποια θέση και αν κάποιος προσπαθήσει να λάβει, είναι σχεδόν βεβαία η ανάγκη
περί της µη αναιρέσεως της παραδοχής, ότι τόσο η κρατική ουδετερότητα όσο και τα
συνεπαγόµενα από τούτη δικαιώµατα αποκτούν τότε µόνον νόηµα, όταν αναγνωρίζονται
και µεταρσιώνονται δια της πράξεως από τους πολίτες µίας κοινωνίας. Άλλωστε,
συντέµνοντας τη γνωστή καντιανή ρήση: η φιλοσοφία χωρίς την πρακτική της εφαρµογή
είναι ανίσχυρη, η δε πρακτική εφαρµογή χωρίς την φιλοσοφία είναι τυφλή.
Όσοι λοιπόν ενθέρµως «κηρύττουν τον πόλεµο» στους εχθρούς (εσωτερικούς ή
µη) είναι διατεθειµένοι να πληρώνουν υψηλότερους φόρους για να καλυφθούν οι
πολεµικές δαπάνες, να περιοριστούν σπάνιοι πόροι ή να προσαρµοστούν βιοµηχανία και
εµπόριο στις υλικές ανάγκες του πολέµου, και πάνω απ’ όλα, δηµοσίως να
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στρατολογηθούν, ώστε να ενεργοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρώπινο
δυναµικό για τον «πόλεµο»;104 Σε τελική ανάλυση δυνάµεθα να εισέλθουµε σε καθεστώς
πολέµου (ίσως και καθεστώς σολιψισµού), βιώνονοντας τον τελευταίο εµπερικά και
χωρίς τη γνώση του ιδίου του εχθρού;
Και επανερχόµενοι στον δογµατικό και άτεγκτο χώρο του ∆ικαίου: Το ∆ίκαιο
υφίσταται αλλοιώσεις, φαινόµενο που συµπίπτει (χωρίς να πηγάζει) µε τις πολιτειακές
µεταβολές που επέφερε το καθεστώς προστασίας της ασφαλείας (προσωπικής και
κρατικής). Μένει συνεπώς να ερευνηθεί η σχέση της τελευταίας µε το παρόν και ενεργές
∆ίκαιο.
Ό, τι και να ισχύει η γνωστή ρήση του Goethe είναι πάντοτε επίκαιρη και αληθής:
[υπάρχουν ιστορικές στιγµές που] Το ∆ίκαιο είναι σαν µία πάπια: άλλοτε είναι εµφανές
και κολυµπά στην επιφάνεια του νερού, ενώ άλλοτε είναι αφανές και κολυµπά στα βάθη˙
πάντοτε όµως είναι παρόν.
Άραγε οι ιστορικοί του µέλλοντος θα φθάσουν στο σηµείο να αποκαλούν (όπως
αντίστοιχα οι ιστορικοί του ρωµαϊκού ∆ικαίου την εποχή των µετακλασσικών χρόνων
[τέλη 3ου αιώνα µ.Χ. έως 533-534 µ.Χ.]) το ∆ίκαιο της περιόδου, την οποία διανύουµε ως
αφανές και «εκχυδαϊσµένο» (Vulgarrecht), πλην όµως παρόν-στα βάθιά του- ∆ίκαιο;
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5. Νοµολογία

5.1. Περίληψη απόφασης της 09.01.2007 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως της Μεγάλης του Γένους Σχολή κατά της
Τουρκίας,

Της Ευγενίας Κυριακάκη, Ασκουµένης ∆ικηγόρου
I. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Προηγήθηκε προσφυγή µε αριθµό 34478/07 ασκηθείσα από τη Μεγάλη του
Γένους Σχολή κατά της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας στις 25 Νοεµβρίου 1996, η οποία
αποτελεί ίδρυµα υπαγόµενο στο τουρκικό δίκαιο, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, δυνάµει του παλαιού άρθρου 25 της ΕΣ∆Α.
Το προσφεύγον ίδρυµα υποστήριζε ειδικότερα ότι η νοµοθεσία που διέπει το
νοµικό καθεστώς των ιδρυµάτων καθώς και η ερµηνεία αυτής από τα τουρκικά
δικαστήρια παραβίασαν το δικαίωµά του για σεβασµό της περιουσίας βάσει του άρθρου
1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ενώ επιπλέον ότι υπέστη διάκριση διακριτική
µεταχείριση µε την έννοια του άρθρου 14 της ΕΣ∆Α.
Η εν λόγω προσφυγή διαβιβάστηκε στο ∆ικαστήριο την 1η Νοεµβρίου 1998 και
δη στο τρίτο τµήµα αυτού. Εν τέλει, το ∆ικαστήριο -µε απόφασή του στις 8 Ιουλίου
2004- κήρυξε την προσφυγή παραδεκτή.
Στη συνέχεια, κατατέθηκαν έγγραφες παρατηρήσεις σχετικά µε την ουσία της
υπόθεσης από τα µέρη.
Ακολούθησε ανάθεση της υπόθεσης στο ∆εύτερο Τµήµα του ∆ικαστηρίου,
ύστερα από ανασχηµατισµό αυτού. Στις 20 Σεπτεµβρίου 2005 διεξήχθη δηµοσία στο
Μέγαρο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο µία ακροαµατική διαδικασία
στην οποία παρέστησαν τα µέρη δια των αντιπροσώπων, συµβούλων και πληρεξουσίων
τους.
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Την 1 η Απριλίου 2006, το ∆ικαστήριο τροποποίησε εκ νέου τη σύνθεσή των
τµηµάτων του. Η οικεία προσφυγή, ωστόσο, παρέµεινε στην αρµοδιότητα του παλαιού
δεύτερου Τµήµατος.

II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η διαφορά προέκυψε µεταξύ της Μεγάλης του Γένους Σχολής που αποτελεί
ίδρυµα υπαγόµενο στο τουρκικό δίκαιο και της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Αντικείµενο
του πρώτου είναι η εκπαίδευση στο ελληνικό λύκειο του Φαναρίου στην
Κωνσταντινούπολη. Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς αυτού, πρέπει να σηµειωθεί ότι
διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης όσον αφορά στην προστασία των
ιδρυµάτων που διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών για τις θρησκευτικές µειονότητες.
Το ίδρυµα αυτό ιδρύθηκε επί Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και απέκτησε νοµική
προσωπικότητα µετά την ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας, οπότε και διεπόταν πλέον από το
Ν. 2762 της 13 ης Ιουνίου 1935, βάσει του οποίου απέκτησε νοµική προσωπικότητα, ενώ
το επόµενο έτος (1936) υπέβαλε δήλωση για τους σκοπούς και την ακίνητη περιουσία
του (άρθρο 44 του Ν. 2762).

Α. Κτήση ακίνητης περιουσίας

Στις 10/10/1952 το ίδρυµα απέκτησε µε δωρεά την κυριότητα τµήµατος ενός
ακινήτου στην Κωνσταντινούπολη. Η κτήση αυτή στηριζόταν σε µία βεβαίωση της 3ης
Οκτωβρίου 1952 δοθείσα από το νοµάρχη Κωνσταντινούπολης µε την οποία
αναγνωριζόταν η νοµική προσωπικότητα του ιδρύµατος καθώς και η ικανότητά του να
αποκτά ακίνητη περιουσία. Στη συνέχεια, η εν λόγω ακίνητη περιουσία ενεγράφη στο
κτηµατολόγιο και κατεβλήθησαν οι αναλογούντες σε αυτή φόροι και τέλη. Ακολούθησε
κτήση συγκυριότητας άλλου τµήµατος του ως άνω ακινήτου, εγγραφή των σχετικών
τίτλων στο κτηµατολόγιο και πληρωµή των τελών και των φόρων.
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Β. Ακύρωση των τίτλων κυριότητας
Στις 15/7/1992, το Τουρκικό ∆ηµόσιο Ταµείο υπέβαλε αίτηση στο Πολυµελές
Πρωτοδικείο του Beyoğlu (Κωνσταντινούπολη) αιτούµενο την ακύρωση των δύο ως άνω
τίτλων κυριότητας και την εγγραφή στο όνοµα των παλαιών ιδιοκτητών των ιδιοκτησιών
αυτών. Σύµφωνα µε το Ταµείο, το Ίδρυµα δεν έχει την ικανότητα να αποκτά ακίνητη
περιουσία και η ∆ήλωση την οποία είχε συντάξει το 1936 δεν περιελάµβανε το επίδικο
ακίνητο, και άρα εξ αιτίας του χαρακτήρα αυτού του εγγράφου ως αφιερωτηρίου κατά τη
νοµολογία του Yarğıtay (τουρκικού Αρείου Πάγου, στο εξής ΤουρΑΠ), το Ίδρυµα δεν
εδικαιούτο να αποκτήσει την κυριότητα άλλων ακινήτων πέραν των περιλαµβανοµένων
στη ∆ήλωση.
Το Πρωτοδικείο, στις 19/12/1994 διόρισε πραγµατογνώµονα του οποίου το
πόρισµα συνέπιπτε µε τις αιτιάσεις της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας.
Το Ίδρυµα αντέκρουσε ότι η ∆ήλωση δεν αποτελεί ιδρυτικό έγγραφο και ότι
παρόµοια ιδρύµατα έχουν την ικανότητα να αποκτούν ακίνητη περιουσία δυνάµει του
νόµου για το Κτηµατολόγιο.
Στις 7/3/1996, το Πολυµελές Πρωτοδικείο αποφάσισε την ακύρωση των τίτλων
κυριότητας και την καταχώρισή τους στο όνοµα των παλαιών κατόχων. Ακολούθησε
αίτηση αναίρεσης και διόρθωσης της απόφασης, οι οποίες απορρίφθηκαν από τον
ΤουρΑΠ, ενώ στις 16/10/2000 το Ίδρυµα κατέθεσε αίτηση ενώπιον της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ιδρυµάτων για τροποποίηση της ∆ήλωσης του 1936, η οποία απορρίφθηκε
µε το αιτιολογικό της διασάλευσης της δηµόσιας τάξης.

III. ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Α. Επί της ένστασης της Τουρκικής Κυβέρνησης

Προβάλλεται η ένσταση της µη εξάντλησης των ενδίκων µέσων εσωτερικού µε
την έννοια του άρθρου 35 παρ. 1 της ΕΣ∆Α. Θα µπορούσε, δηλαδή, να ζητηθεί η
επανεγγραφή των τίτλων κυριότητας στο όνοµα του Ιδρύµατος ή θα µπορούσε να
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ασκήσει αγωγή για αδικαιολόγητο πλουτισµό. Το ∆ικαστήριο απορρίπτει την ένσταση
ως απαράδεκτη, δυνάµει του άρθρου 55 του Κανονισµού. Σύµφωνα µε το εν λόγω
άρθρο, η ένσταση απαραδέκτου πρέπει να προβάλλεται στις έγγραφες ή προφορικές
παρατηρήσεις του εναγοµένου επί του παραδεκτού της προσφυγής, κάτι το οποίο
παρέλειψε να πράξει η Τουρκική Κυβέρνηση. Επιπλέον, το ∆ικαστήριο ανέφερε ότι είχε
ήδη εξετάσει την ένσταση περί της µη εξάντλησης των εθνικών ενδίκων µέσων και την
είχε απορρίψει µε την απόφαση της 8ης Απριλίου 2004.

Β. Η προβαλλόµενη παραβίαση του άρθρου 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
«Παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του.
Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειµή δια λόγους δηµοσίας ωφέλειας και
υπό τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου.

Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωµα παντός Κράτους όπως
θέση εν ισχύι Νόµους ους ήθελε κρίνει αναγκαίους προς ρύθµισιν της χρήσεως αγαθών
συµφώνως προς το δηµόσιον συµφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων
εισφορών ή προστίµων».

Γ] Θέσεις των διαδίκων.

•

Το προσφεύγον ίδρυµα

- Η επιβληθείσα απαγόρευση κτήσης ακίνητης περιουσίας και η λόγω αυτής ακύρωση
των τίτλων κυριότητας στερείται νοµικής βάσης. Και αυτό, διότι η απαγόρευση δεν
ερείδεται σε κάποιο νοµοθετικό κείµενο, αλλά σε νοµολογία του ΤουρΑΠ.

•

Η Τουρκική Κυβέρνηση

- Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το δεν ανήκε στο Ίδρυµα η περιουσία µε την έννοια του
άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου, διότι δεν είχε την ακίνητη αυτή περιουσία ab initio.
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- Επικουρικώς, η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ακόµη κι αν υπήρξε επέµβαση στο
προστατευόµενο από το άρθρο 1 δικαίωµα, αυτή αποτελεί απλώς ένα περιορισµό στην
ικανότητα κτήσης κυριότητας επί ακινήτων από πλευράς Ιδρύµατος.

- Τονίζει, επιπλέον, ότι τα ιδρύµατα δικαιούνται να αποκτήσουν ακίνητα µόνο στα όρια
του Καταστατικού τους. Και µάλιστα, εν προκειµένω, η ∆ήλωση του 1936 αποτέλεσε
ακριβώς αυτό το Καταστατικό για το Ίδρυµα. Για να µπορέσουν να αποκτήσουν κι άλλη
περιουσία θα πρέπει να το προβλέψουν ρητώς. Εποµένως, η κτήση της επίδικης ακίνητης
περιουσίας από πλευράς Ιδρύµατος συνιστούσε πράξη που υπερέβαινε τη νοµική
ικανότητά του και αποστολή των τουρκικών δικαστηρίων ήταν η διαφύλαξη του
δηµόσιου συµφέροντος δια της ακυρώσεως των τίτλων κυριότητας.

IV. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το ∆ικαστήριο πρέπει να εξακριβώσει αν το Ίδρυµα είχε στην κυριότητά του περιουσία,
η οποία να προστατεύεται από το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.

1. Επί της ύπαρξης επέµβασης

Το άρθρο 1 ενέχει και θετικές υποχρεώσεις λήψης µέτρων από πλευράς του
Κράτους για την προστασία του δικαιώµατος στην περιουσία (Broniowski κατά
Πολωνίας). Σε υποθέσεις αφορώσες την παραβίαση της εν λόγω διάταξης, το ∆ικαστήριο
πρέπει να εξακριβώσει αν τηρήθηκε µία δίκαιη ισορροπία µεταξύ των απαιτήσεων του
γενικού συµφέροντος της κοινότητας και των επιταγών της προστασίας των θεµελιωδών
δικαιωµάτων του ανθρώπου και αν στο συγκεκριµένο άτοµο (ή ίδρυµα) επιβλήθηκε ένα
δυσανάλογο και υπερβολικό βάρος (Sporrong et Lönnroth κατά Σουηδίας). Προκειµένου,
λοιπόν, να εξετάσει το ∆ικαστήριο τη συµµόρφωση ή µη στην οικεία διάταξη, θα πρέπει
να προβεί σε σφαιρική εξέταση των συµφερόντων των µερών και µάλιστα υπό το πρίσµα
ττης προστασίας δικαιωµάτων που είναι συγκεκριµένα και πραγµατικά.
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Έτσι, λοιπόν, το Ίδρυµα από την εγγραφή του ακινήτου του στο Beyoğlu το 1952
και ως την αρεοπαγιτική απόφαση της 17η Απριλίου 1996, απολάµβανε ως κύριος την
περιουσία του αυτή, ενώ επιπλέον κατέβαλλε τους αναλογούντες φόρους και τέλη προς
το Τουρκικό ∆ηµόσιο. Συµπεραίνει, κατά τον τρόπο αυτό, το ∆ικαστήριο ότι πρόκειται
για απόλαυση περιουσίας συγκεκριµένης και πραγµατικής. Τέλος, η ακύρωση των
τίτλων κυριότητας αποτέλεσε επέµβαση στο δικαίωµα στην ιδιοκτησία.

2. Επί του σεβασµού της αρχής της νοµιµότητας

Κατά το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, η όποια επέµβαση της
δηµόσιας αρχής πρέπει να είναι νόµιµη, πράγµα που παραπέµπει σε κανόνες εσωτερικού
δικαίου που να είναι επαρκώς προσβάσιµοι, σαφείς και προβλέψιµοι. Στη συγκεκριµένη
υπόθεση, το ∆ικαστήριο θα εφαρµόσει τα προαναφερθέντα κριτήρια για να κρίνει την
ποιότητα της νοµικής βάσης που επικαλείται η Κυβέρνηση. Επιπροσθέτως, παρατηρεί
ότι τα κράτη έχουν την ευχέρεια να ρυθµίζουν το καθεστώς κτήσης ακίνητης περιουσίας
από νοµικά πρόσωπα. Το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι το Πρωτοδικείο βασίστηκε στο
πόρισµα της πραγµατογνωµοσύνης για να κρίνει αν οι εν λόγω κτήσεις στερούνταν
νοµικής βάσης. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό, εξέλειπε η νοµική βάση αφού δυναµει της
νοµολογίας του ΤουρΑΠ τα ιδρύµατα θρησκευτικών µειονοτήτων που δεν είχαν
αναφέρει στο Καταστατικό τους την ικανότητά τους να αποκτούν ακίνητη περιουσία, δεν
µπορούσαν να την αποκτήσουν µε οποιοδήποτε τρόπο.
Το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι ο ν. 2762 δεν περιελάµβανε σχετική απαγόρευση
και ότι καµµία δηµόσια αρχή δεν αντιτάχθηκε στην κτήση αυτή. Επιπλέον, επισηµαίνει
ότι ο προαναφερθείς περιορισµός προέρχεται από την ερµηνευτική προσέγγιση του
νόµου από τον ΤουρΑΠ. Εξ άλλου η εν λόγω κτήση επικυρώθηκε από το νοµάρχη
Κωνσταντινούπολης µε σχετική βεβαίωσή του βάσει του νόµου για το κτηµατολόγιο. Ως
εκ τούτου η ακύρωση τίτλων κυριότητας ύστερα από δεκαέξι και είκοσι δύο χρόνια από
την απόκτησή τους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός προβλέψιµο από το προσφεύγον
ίδρυµα. Υπό το φως των ανωτέρω, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει παραβίαση του
άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
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3. Άρθρο 41 της ΕΣ∆Α

«Εάν το ∆ικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παραβίαση της Σύµβασης ή των Πρωτοκόλλων της
και εάν το εσωτερικό δίκαιο του Υψηλού Συµβαλλόµενου Μέρους επιτρέπει την ατελή µόνο
επανόρθωση των συνεπειών της παραβίασης αυτής, το ∆ικαστήριο επιδικάζει στο
ζηµιωθέντα διάδικο, εφόσον συντρέχει λόγος, µία δίκαιη ικανοποίηση.»

•

Ζηµία

Το Ίδρυµα ζητεί χρηµατική αποκατάσταση της ζηµίας της τάξεως των
65.695.000.000 τουρκικών λιρών, η οποία προήλθε από την ακύρωση των τίτλων
κυριότητας το 1996 και από τη µη απόλαυση της περιουσίας του από τότε, ποσό που
προκύπτει από ορισµένες εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης τις οποίες επικαλείται το
Ίδρυµα και αµφισβητεί η Κυβέρνηση.
Το ∆ικαστήριο αναφέρει ότι «µια απόφαση που διαπιστώνει µια παραβίαση
επισύρει για το εναγόµενο Κράτος τη νοµική υποχρέωση να θέσει τέρµα στην παραβίαση
και να αποσβέσει τις συνέπειές της κατά τρόπο ώστε να αποκαταστήσει στο µέτρο του
δυνατού τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάστασή τους... Τα Συµβαλλόµενα Κράτηδιάδικοι σε µία υπόθεση είναι καταρχήν ελεύθερα να επιλέξουν τα µέσα που θα
χρησιµοποιήσουν για να συµµορφωθούν προς µία απόφαση που διαπιστώνει παραβίαση…
Αν η φύση της παραβίασης επιτρέπει µία restitutio in integrum (πλήρη αποκατάσταση), το
εναγόµενο κράτος είναι υπεύθυνο να την υλοποιήσει, δεδοµένου ότι το ∆ικαστήριο δεν έχει
ούτε την αρµοδιότητα ούτε την πρακτική δυνατότητα να την ολοκληρώσει το ίδιο. Αν
αντιθέτως το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει ή επιτρέπει ατελώς µόνον την απόσβεση των
συνεπειών της παραβίασης, το άρθρο 41 εξουσιοδοτεί το ∆ικαστήριο να παραχωρήσει,
εφόσον συντρέχει λόγος, στο ζηµιωθέν µέρος την ικανοποίηση που του φαίνεται
κατάλληλη».
Σύµφωνα µε την εκτίµηση του ∆ικαστηρίου, επανεγγραφή της επίδικης
περιουσίας στο όνοµα του Ιδρύµατος στο κτηµατολόγιο θα την τοποθετούσε σε µια -όσο
το δυνατόν- παρόµοια κατάσταση µε εκείνη στην οποία θα βρισκόταν αν δεν είχε
παραβιασθεί το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α. Η επανεγγραφή αυτή
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πρέπει να πραγµατοποιηθεί από το Τουρκικό Κράτος εντός τριών µηνών από την
τελεσιδικία της παρούσας απόφασης, ειδεµή θα υποχρεωθεί να καταβάλει για υλική
ζηµία ποσό ίσο µε τη σηµερινή αξία των ακινήτων, ήτοι 890.000 ευρώ.

•

Έξοδα και δικαστική δαπάνη

Το ∆ικαστήριο αναφέρει ότι η σχετική επιδίκαση γίνεται υπό τον όρο της
απόδειξης της αναγκαιότητας, της πραγµατικότητας και του εύλογου χαρακτήρα τους. Εν
προκειµένω, κρίνει ότι η αιτούµενη αµοιβή είναι υπερβολική (740.996,29 ευρώ) και
επιδικάζει στους προσφεύγοντες 20.000 ευρώ.
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5.2. Περίληψη απόφασης της 20.03.2007 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως Tysiac κατά Πολωνίας,

Της Εύης Μαθιού, φοιτήτριας Νοµικής Σχολής Αθηνών

I. Στοιχεία και βάση της προσφυγής
Η προσφυγή υπ’ αριθµόν 5410/03 ασκήθηκε από την Πολωνή υπήκοο Alicja
Tysiac κατά της Πολωνίας. Η προσφεύγουσα επικαλέστηκε παραβίαση των άρθρων 8
(σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων),
13 ( δικαίωµα στην πραγµατική προσφυγή), 14 (απαγόρευση διακρίσεων) της ΕΣ∆Α
ισχυριζόµενη ότι της στερήθηκε το δικαίωµα στην άµβλωση για θεραπευτικούς λόγους
µε αποτέλεσµα την βαριά επιδείνωση της κατάστασης της όρασής της.

II. Πραγµατικά περιστατικά
Η προσφεύγουσα Alicja Tysiac είχε σοβαρά προβλήµατα όρασης καθώς έπασχε
από υψηλού βαθµού µυωπία (περίπου 20 βαθµούς σε κάθε µάτι). Το Φεβρουάριο του
2000 διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος για τρίτη φορά και φοβούµενη ότι ο τοκετός θα
επιβάρυνε την ήδη ασθενή όρασή της επισκέφτηκε τρείς οφθαλµιάτρους, οι οποίοι της
είπαν ότι διατρέχει σοβαρό κίνδυνο η όραση της εφόσον συνεχίσει την κύηση. Ωστόσο
και οι τρείς αρνήθηκαν να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη διακοπή της
κύησης. Τον Απρίλιο του 2000 και ούσα στο δεύτερο µήνα της κύησης ζήτησε να της
παρασχεθεί δυνατότητα άµβλωσης για θεραπευτικούς λόγους (access to abortion on
therapeutic grounds) και προς αυτό το σκοπό εξετάστηκε από το διευθυντή της
γυναικολογικής κλινικής του δηµόσιου νοσοκοµείου της Βαρσοβίας, ο οποίος όµως
απέρριψε το αίτηµά της. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η Πολωνία έχει µια
αυστηρότερη, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες νοµοθεσία περί
αµβλώσεων, δεδοµένου ότι

τις επιτρέπει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και

συγκεκριµένα όταν η εγκυµοσύνη απειλεί τη ζωή της γυναίκας, είναι προϊόν βιασµού ή
τέλος αν υπάρχει πιθανότητα γενετικών ανωµαλιών του βρέφους.
Η προσφεύγουσα γέννησε αλλά η κατάσταση της όρασης της επιδεινώθηκε (λόγω
αιµορραγίας του αµφιβληστροειδούς) µε αποτέλεσµα σήµερα να είναι σχεδόν τυφλή. Η
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µήνυση που άσκησε κατά του αρµοδίου γιατρού δεν τη δικαίωσε αφού το πολωνικό
δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της απορριπτικής
απόφασης του γιατρού και της τελικής σχεδόν τύφλωσης της προσφεύγουσας.

ΙΙΙ. Απόφαση

Το Ε∆∆Α εξετάζοντας το ζήτηµα διαπίστωσε ότι από τη στιγµή που η πολωνική
έννοµη τάξη αναγνωρίζει ήδη από το 1993 το δικαίωµα στην άµβλωση τότε αυτό
εντάσσεται στο πεδίο προστασίας του άρθρου 8 της ΕΣ∆Α. Και αυτό γιατί η νοµοθεσία
σχετικά µε την άµβλωση αγγίζει τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής της εγκύου που είναι
στενά συνδεδεµένη µε το έµβρυο. Προς εξασφάλιση εποµένως αυτού του δικαιώµατος
το πολωνικό κράτος υποχρεούται αφενός να διαθέτει έναν αξιόπιστο µηχανισµό ελέγχου
των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί η έγκυος, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα
άµβλωσης για θεραπευτικούς λόγους και αφετέρου να προβλέπει µια διαδικασία
αποτελεσµατικής επίλυσης πιθανής διαφωνίας µεταξύ ιατρού-εγκύου ως προς την
αναγκαιότητα της άµβλωσης.
Ως εκ τούτου το Ε∆∆Α διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣ∆Α απ’ τη
στιγµή που το πολωνικό κράτος δεν προβαίνει σε θετικές πράξεις εξασφάλισης της
προστασίας της σωµατικής ακεραιότητας των µελλουσών µητέρων.
Αν και απέφυγε να πάρει σαφή θέση πάνω στο ευαίσθητο ζήτηµα των
αµβλώσεων (και πιο συγκεκριµένα εάν και σε ποιό βαθµό η ΕΣ∆Α κατοχυρώνει το
δικαίωµα µιας γυναίκας στην άµβλωση), διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 8 κρίνοντας
ότι το εν λόγω ζήτηµα αφορά στην ιδιωτική σφαίρα της εγκύου, δεδοµένης της άρρηκτης
σύνδεσής της µε το έµβρυο τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο και στο µετέπειτα
στάδιο της ανατροφής του.

•

Το Ε∆∆Α δεν διαπίστωσε παραβίαση των άρθρων 3, 13, 14.

•

Καταδίκασε την Πολωνία σε καταβολή 39.000 ευρώ (25.000 αποζηµίωση και 14.000 για
τα έξοδα) προς την Alicja Tysiac.
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•

Το Ε∆∆Α δεν µπορεί να αναγκάσει την Πολωνία να τροποποιήσει το αυστηρό
νοµοθετικό της πλαίσιο γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν έξω απ τη φύση και το πεδίο
αρµοδιοτήτων του.

Στις 19/06/2007 ο Πολωνός Πρωθυπουργός Jaroslaw Kaczynski ανακοίνωσε ότι
η Πολωνία προτίθεται να εφεσιβάλει την εν λόγω απόφαση (20/03/2007) δηλώνοντας
χαρακτηριστικά: «Αν δεν καταθέσουµε έφεση θα πρέπει να χαλαρώσουµε τον ισχύοντα
νόµο κατά της άµβλωσης και αυτό σίγουρα δε θα είναι καλό».
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5.3. Περίληψη απόφασης της 20.03.2007 του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων επί της υποθέσεως Αποστολίδη και λοιποί κατά Τουρκίας,

Της Μαρίας Νηφάκου, τελειοφοίτου Νοµικής Σχολής Αθηνών

Τα κάτωθι περιγραφόµενα ενδιαφέρει η από του τετάρτου Τµήµατος του
∆ικαστηρίου του Στρασβούργου in corporo διαχείριση ~οριστικότητάς της ελκοµένης
από της συνθήκης του άρθρου 73 του Κανονισµού του~ της προσφυγής αριθµού 45 628
/1999, ως τούτη στόχευσε την ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, και δράσεις αρχών της άδηλα
φέρουσες προθέσεις της ζωηρά κάποτε προδίδουσες τις προοιµιακές οµολογίες του
Συµβουλίου της Ευρώπης, και της δοµούσας a fortiori αυτές Σύµβασής του, εξ ης
άλλωστε και το διάπλεγµα του ad hoc ελέγχου. ∆ιακύβευµα εν προκειµένω επισκοπικά
σκιαγραφόµενο, η κατάφαση της αγνόησης της διάταξης του άρθρου 1 του Πρώτου
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της τελευταίας, ως όµως ακόµη και σύγχρονα, η απεύθυνση
της µοµφής παράβλεψης πυλώνων του άρθρου 6 του κυρίου σώµατός της, του άρθρου
επίσης 14, ως πάντως εγγύησης παρακολουθηµατικά ενεργοποιουµένης.

Ι. Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΙΚΙΑΣ ~ΤΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ID EST ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

Η Αικατερίνη Αποστολίδη, προαποβιώσασα του πέρατος της διαδικασίας η ιδία,
και οι Αιµιλία Γκούση, ∆έσποινα Φρανγκάνη, Ιορδάνης Αποστολίδης, και Ιορδάνης
Ιορδάνου Αποστολίδη, Έλληνες άπαντες υπήκοοι, κάτοικοι της Ελλάδας, και ανιψιοί της
Ελένης Καρασουλούογλου, τεθνεώσης ήδη το έτος 1984 της ιδίας ατέκνου, υπηκόου της
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, και συζύγου Βασιλείου Καρασουλούογλου, επέτυχαν,
εγκύψαντος ως υπό την legem hereditatis αρµοδίου του Ειρηνοδικείου της Πόλης, την
απόδοση ιδιότητάς τους ως κληρονόµων της Ελένης, τον προσπορισµό τέτοιου
κληρονοµητηρίου, και την εγγραφή τους ως κυρίων διαµερίσµατος τούτης, της συνοικίας
του Beyoğlu. Και έτερο όµως στοιχείο, ζώντος του Βασιλείου φερόµενο ως της
κυριότητάς του, ένα οικόπεδο, της συνοικίας του Şişli, είχε ελλοχεύσει την διάχυση
αγκυλώσεων. Τούτου in factum την υφαρπαγή, και ανώδυνα κατόπιν του θανάτου του
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υποληφθέντος του Βασιλείου ακλήρου, είχε υποδείξει η Γενική ∆ιεύθυνση των
Ιδρυµάτων, και το Sultan Beyazit Han Veli Hazretleri Vakfi ως δικαιοδόχο, το έτος 1991,
ελάχιστα άλλωστε κατόπιν αρνουµένη η ιδία, και υπό αίτηση των προσφευγόντων
µεταφοράς του τίτλου του οικοπέδου, την ίδρυση οποτεδήποτε συγγενείας αυτών µετά
του Βασιλείου. Την ανάκληση έπειτα του κληρονοµητηρίου επεθύµησε ο Θεόδωρος
Ασηµιάδης, προσάγων την συνδροµή συγγενείας της µητέρας του µετά της Ελένης, όµως
καταλείψας, ως σύντοµα αποθανών ο ίδιος, ως δυνάµει αιτούντες τους υιούς του,
υπηκόους της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, και την σύζυγό του, Ελληνίδα αντίθετα
υπήκοο. Στάσεις έκτοτε παρελκύσεων υπηγόρευσαν η χρεία της µετάφρασης άλλοτε
εγγράφων, της βεβαίωσης κατόπιν άλλων, ή της παρεµβολής εκθέσεων αναφορών
εµπειρογνωµόνων, και ερευνών, πρωτογενώς, και προσθέτων, η διαπίστωση αντιφάσεων,
η απρόσφορος ακόλουθα κλήση της Γενικής ∆ιεύθυνσης των Ιδρυµάτων, ή η παρέµβαση
του τουρκικού ∆ηµοσίου ως συµπληρωµατικά αιτούντος.

Α. Το ∆ιάταγµα του Συµβουλίου των Υπουργών του Ετους 1964, και η εκεί
∆ιάδραση ∆ικαιοπροστασίας και Αµοιβαιότητας.

Μία όµως των εµβολών θα απασχολήσει όλως διακριτά ~η αποδοχή ως σκοπίµου,
αναγκαίου άλλωστε υπό την εναργή της από της διάταξης του άρθρου 35 του τουρκικού
Αστικού Κώδικα τύπωσή της, της εκτίµησης της συγχρόνου in concreto συρροής ή µη
δεσµού διάδρασης των διαθέσεων Τούρκων και Ελλήνων λειτουργών, ως τούτη έπραξε
το Υπουργείο της ∆ικαιοσύνης, κρίναντος του αντιστοίχου των Οικονοµικών, αναρµόδια
το πρώτον αναλαβόντος του τελευταίου, εαυτόν ακατάλληλον προς απόκριση,
παρελθόντος πάντως απράκτου ήδη εννεαµήνου περαιτέρω βράδυνσης.
∆ιαπίστωση

πράγµατι

του

Υπουργείου

της

∆ικαιοσύνης

εισέφερε

προβλεφθέντα διατάγµατος του Συµβουλίου των Υπουργών του έτους 1964

τα
105

,

αναστείλαντος την ελευθερία Έλληνος υπηκόου ελληνικής καταγωγής προς κίνηση
οιασδήποτε πράξης πορισµού in factum εµπραγµάτου δικαιώµατος, χάριν αντιµέτρου
105

Η επιλογή της µη ένδυσης τούτου του οιουδήποτε νοµίµου τύπου σηµειώνεται παρενθετικά, εφόσον η
αναφορά της εκφεύγει του σώµατος της απόφασης, όµως και κατάλληλα ευνοεί την κατανόηση ολικά της
ratio της ~το διάταγµα πράγµατι 6 /3801 του έτους 1964 ουδέποτε εδηµοσιεύθη από της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης, πρόσφορα απαλλασσόµενο έστω απιθάνου ελέγχου της συνταγµατικότητάς του, διαφυλάττον
την µυστικότητά του.
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έναντι ως τέτοιας περιγραφείσας δράσης της ελληνικής Πολιτείας ολικού αντίστοιχα από
εµπραγµάτου κτήσης αποκλεισµού Τούρκου υπηκόου. Έτερα πάντως ακυρωτικά
διατάγµατα του έτους 1988 ανεκάλεσαν την εφαρµογή του ως άνω, και πρόσφορα
µερίµνησαν την άρση µερικά των ενεργειών του, φέροντα την θεραπεία της ex tunc
εγγραφής ως κυρίων των in universum τουλάχιστον των ετών εκείνων διαδόχων, έστω
ετερόχρονα αποδίδοντα προς τους τελευταίους την ελπίδα της απόλαυσης των από
κληρονοµίας δικαιωµάτων τους 106 . Παραδοχή, όµως, διόρθωσης της ως διακριτικής
εγκληθείσης ελληνικής δικαιοταξίας δεν υπήρξε. Το Υπουργείο αντίθετα των
Οικονοµικών σηµείωσε την διάκριση την υφαίνουσα οικείες διατάξεις νόµων των ετών
1924, και 1938, µερικά, το έτος 1990, και έναντι των αναληφθεισών sine qua non
δεσµεύσεων διακοινοτικά ελευθέρας δικαιοπρακτικής ανάπτυξης υπηκόων των εταίρων,
δυσµένειας άλλωστε σχετικά του ∆ικαστηρίου του Λουξεµβούργου, προσαρµοσθεισών,
οι οποίες έλκουν την από υπηκόων τρίτων κρατών κτήση στοιχείων παραµεθορίων
εδαφών της επικρατείας, µη ως τέτοιων αποφευγόντων των υπηκόων της ∆ηµοκρατίας
της Τουρκίας την εµβέλεια της πρόληψης, από αδείας τέτοιας του Υπουργείου της
Αµύνης ~επιλογή ελλόγου ratio, την οποία δοµεί το ευάλωτον της ασφαλείας των
περιοχών τούτων ως ακριτικών107, και διατηρουµένου πάντως του causa mortis πορισµού
εµπραγµάτου δικαιώµατος πέραν της κανονιστικότητας του περιγράµµατός της.
Η αντίδικος ακόλουθα των προσφευγόντων επιλογικά παρέθεσε την de jure ως
άνω και από πολιτειακής συναίνεσης εξάρτηση της από Τούρκων υπηκόων εµπραγµάτου
διαχείρισης στοιχείων συγκροτούντων πλέον του ηµίσεως της ελληνικής επικρατείας,
την θετική πρόσθετα και a fortiori γνώση του de facto ολικά και οπουδήποτε ως
διαδόχων ειδικών ή καθολικών αποκλεισµού τους, την οποία δεν θεµελιοί έτερος de lege
lata περιορισµός, όµως µαρτυρεί η πληροφόρηση της διάπλασης ενός υποκαταστατικού
τέτοιον µηχανισµού αποτρέποντος εµπράγµατες συναλλαγές µετά τούτων, ή µετά
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∆ιατάγµατα άλλωστε, την επιφατική θέση των οποίων υπέδειξε η de integro ενεργοποίηση του
Συµβουλίου της Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας του έτους
1963, οπότε η συµφωνία των µερών ~«η Συµφωνία της Ανκάρα»~ είχε inter alia και αυτονόητα προβλέψει
την άρση οιασδήποτε αιτία ιθαγενείας διάκρισης.
107
Έλληνες άλλωστε υπήκοοι, υπήκοοι έπειτα των εταίρων των Ευρωπαϊκών τότε Κοινοτήτων, υπήκοοι
κατόπιν τρίτου κράτους ελληνικής, όµως, καταγωγής, επίσης δεν απαλλάσσονται της αίρεσης της αδείας,
ως πάντως τούτη αποδίδει διάφορη επιτροπή, λειτουργών των Υπουργείων της Αµύνης, και των
Οικονοµικών, των τότε ακόµη Υπουργείων της ∆ηµοσίας Τάξης, και της Γεωργίας, υπό την προεδρία του
νοµάρχου.
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Ελλήνων έστω υπηκόων τουρκικής πάντως καταγωγής, µα Τούρκων υπηκόων ελληνικής
αντίθετα καταγωγής µη κωλυοµένων.

Β. Η υπό Πράξη της Μικτής Επιτροπής της Ανταλλαγής Καθαγίαση της αφεύκτου
Εκκαθάρισης του Οικοπέδου του Şişli.

Μέριµνα ακόλουθα του τουρκικού ∆ηµοσίου, η ζήτηση της αφαίρεσης του
κληρονοµητηρίου των προσφευγόντων. Το καθεστώς άλλωστε και πρόσθετα του
επιδίκου οικοπέδου του Şişli ως ανταλλαξίµου σηµείωνε πράξη το έτος 1932 της Μικτής
Επιτροπής της Ανταλλαγής, ipse facto και κατόπιν του θανάτου των Ελένης και
Βασιλείου καθιδρυθέντος του τουρκικού ∆ηµοσίου διαδόχου τους. Το κληρονοµητήριο
πράγµατι επαύθη, και το ακόλουθα ερωτηθέν Ειρηνοδικείο υπεδέχθη την παράθεση του
τελευταίου, την χρίση του οποίου ως νόµιµα δικαιοδόχου εξήρτησε µόνη η παραδοχή ως
βασίµου της επίκρισης της ελληνικής πολιτείας ως de facto ολικά πλήττουσας την in
concreto οικονοµική ελευθερία Τούρκων υπηκόων, έναντι τούτων επιφυλάσσουσας
µηχανισµό αποτρεπτικών πρακτικών, ως άλλωστε επικουρούντα πλέγµα διατάξεων
µονάχα επιφατικά µαχητά περιοριστικών, εφόσον ο από τουρκικής καταγωγής υπηκόου
της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας πορισµός της αδείας εσκεµµένα δυσχεραίνεται, και ήδη
κύριοι οιασδήποτε αιτίας προτρέπονται την πώληση των κτήσεών τους. Ο όρος της
αµοιβαιότητας, ως η αρχή του δικαίου υπό την ζήτηση της οποίας το άρθρο 35 του
τουρκικού Αστικού Κώδικα έλκει την αδιάφορα της αιτίας της διαδοχή της κυριότητας,
ελεγκτικά απολήγει µη πληρούµενος, και το τουρκικό ∆ηµόσιο, µόνος διαφυλακτέος
κύριος.

Γ. Η IN FINE ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΑΣΗΜΙΑ∆Η ΩΣ ΜΟΝΩΝ ΚΥΡΙΩΝ.

Την εκτίµηση όµως τούτη της θεώρησης του τουρκικού ∆ηµοσίου ως ορθά
εγγραφέντος νοµίµου διαδόχου του οικοπέδου του Şişli ανέπεµψε το Εφετείο, το οποίο
ανέσυρε την ήδη συνεκδικαζοµένη αίτηση του Θεοδώρου Ασηµιάδη, και επεθύµησε την
βεβαίωση της υπηκοότητάς του ως πράγµατι τουρκικής. Η τεκµηρίωση ακόλουθα της
συνδροµής της τελευταίας υπηγόρευσε την από του Ειρηνοδικείου κήρυξη ως
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κληρονόµων των Ελένης και Βασιλείου την σύζυγο, και τους υιούς του Θεοδώρου,
πρόταξη πάντως θνησιγενής ως σύντοµα από του Εφετείου ακυρωθείσα, το οποίο
υπέδειξε το εξαιρέσιµο της συζύγου του τελευταίου, ως Ελληνίδας υπηκόου. Μόνοι οι
υιοί του Θεοδώρου διετήρησαν την ιδιότητα του διαδόχου, και τούτο in fine καθιερώθη
πρωτόδικα, και δευτεροβάθµια. Υπό πρότερη, το έτος 1996, αίτηση του τουρκικού
∆ηµοσίου αφαίρεσης της κυριότητας των προσφευγόντων και από του διαµερίσµατος
του Beyoğlu, και εγγραφής του ιδίου ως δικαιοδόχου, το δικαστήριο του τελευταίου,
κατόπιν πλέον της ακύρωσης του κληρονοµητηρίου των προσφευγόντων, και της
καθίδρυσης των υιών Ασηµιάδη ως µόνων κληρονόµων, δέσµευσε την σηµείωση τούτων
ως κυρίων και του στοιχείου του Beyoğlu.

II. Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ Η

ΑΠΟΛΗΞΗ

ΤΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ .
Α.
Σκέψεις της εγκληθείσης ∆ηµοκρατίας αρνήθηκαν την θεώρηση των επιδίκων
στοιχείων

της

κληρονοµίας

των

Ελένης

και

Βασιλείου

ως

προστατευτέας

«περιουσίας» 108 των απογόνων τους υπό την εναρκτήριο διάταξη του άρθρου 1 του
Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, την κανονιστική µέριµνα της οποίας δεν έλκει µόνη
η ελπίδα του µέλλοντος πορισµού τους. Αποδοχή του Βασιλείου ως κυρίου του
οικοπέδου του Şişli ουδέποτε υπήρξε, φεροµένου πάντοτε του ιδίου ως µονάχα
δικαιούχου, η µη άλλωστε άρνηση της οικογενείας Αποστολίδη ως κληρονόµων της
Ελένης δεν αποδίδει αµάχητα προς τούτους και το οικόπεδο, εφόσον µεταβίβαση του
τελευταίου προς αυτήν δεν υπήρξε. Συνεφαρµογή έπειτα άρθρων, και εφόσον η de lege
lata επιζητουµένη αµοιβαιότητα δεν απαντάται, οµολογεί την βασιµότητα της
διεκδίκησης του τουρκικού ∆ηµοσίου, τεθνεώντος του Βασιλείου ουσία ακλήρου.
Η αντίκρουση των προσφευγόντων σηµείωσε το ratione temporis άτοπον της
επίκλησης του διατάγµατος του έτους 1964, ως ήδη προ της θέσης των αιτήσεών τους
ακυρωθέντος, και την ίαση πάντως της προς κτήση των αγαθών τους αδυναµίας
τουλάχιστον των καθολικών διαδόχων ως ex tunc και από του νεωτέρου διατάγµατος
αποδοθείσα. Τέτοιους όµως ως causa mortis δικαιοδόχους Τούρκους υπηκόους έστω
108

Ως “possession”, ή “bien”.
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τουρκικής καταγωγής ελληνική διάταξη ουδέποτε έχει διακωλύσει. Προσαχθέντα
έγγραφα βεβαιώνουν µόνη την από τούτων αγορά ως µερικά και τοπικά από Ελλήνων
λειτουργών ελεγχοµένη. Τον περιορισµό τούτον των inter vivos πράξεων ως µόνον
συντρέχοντα, και παραδεκτά ερµηνευόµενον υπό το εθνικά ζητούµενον της ασφαλείας,
και άπαντα τούτα υπό παραδοχή εσφαλµένα ως αναγκαία καταδειξίµου της οιασδήποτε
inter se διατιθεµένης προστασίας, όµοια υπερθεµάτισε ο αποσταλθείς της ελληνικής
Πολιτείας, ο οποίος ακόλουθα επετίµησε την γείτονα ∆ηµοκρατία ως in concreto και
περαιτέρω στερουµένη χρηστότητας, και ασφαλείας του δικαίου της, εφόσον οι αρχές
της αυθαίρετα προσέδωσαν προς διαφοροποιηµένα κείµενη διάταξη το πρότερό της
περίγραµµα.

Β.
Την έλξη πάντως της αυτονόµου εµβελείας της διάταξης του Πρώτου Προσθέτου
Πρωτοκόλλου, και την θεώρηση a fortiori αγαθού ως «περιουσίας» υπό τούτη αρµόδια
διαφυλακτέας δεν εξαρτά η σύγχρονη αυθυπαρξία του τελευταίου ως υπό εσωτερική
έποψη επισήµου δικαιώµατος τυπικών προσόντων, έστω εάν και αυτονόητα εχέγγυο
πορισµού κληρονοµίας δεν δίδεται.
Η ασάφεια όµως του καθεστώτος του οικοπέδου του Şişli δέσµευσε αρνητική
σχετικά κρίση του Τµήµατος, το οποίο εξετίµησε την έλλειψη εγγράφου σηµειώνοντος
την Ελένη ως διάδοχο του επιδίκου, και κυρία αυτού, ως αποστερούσα την τελευταία της
κανονιστικής σκέπης του Προσθέτου Πρωτοκόλλου, και εξαρτώσα την αδυναµία της
θεώρησης των απογόνων της ως in concreto προστατευτέων δικαιοδόχων της.
Η νοµότυπη αντίθετα, και χάριν του ήδη αποδοθέντος κληρονοµητηρίου τους,
εγγραφή τούτων ως κυρίων του διαµερίσµατος του Beyoğlu θεµιτά ήλξε διάνοιά τους ως
πράγµατι τέτοιων, και πρόσφορα αχθέντων υπό το Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Η αναίρεση
έπειτα της πολιτειακής τέτοιας οµολόγησής τους έβαλε αποδοθέν status quo, και δεν θα
αποφύγει την διερεύνηση της νοµιµότητάς της, ως αναγκαία εξαρτώσας το παραδεκτό
της ενέργειάς της. Την συνδροµή άλλωστε της νοµιµότητας τούτης, ως ad hoc και πιθανά
συγχωρούσα την τρώση γενικά υπερέχοντος δικαίου, δεν θα εισφέρει αµάχητα η
διαπίστωση µίας όποιας διάταξης ~την κατάφασή της αντίθετα θα εξαρτήσει η αποδοχή
της τελευταίας ως ακριβούς, προβλεψίµου, προσβασίµου, ως κυριότερα αναπτυσσοµένης
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σύµµετρα προς τις επιταγές της Σύµβασης. Η παραδοχή τούτη εκκινεί την πραγµάτευση
των της συνθήκης της αµοιβαιότητας, ως άφευκτα αποφαινοµένης την ανοχή της
απόλαυσης του Προσθέτου Πρωτοκόλλου, ως όµοια και επόµενα προτρέψασας την
παύση του κληρονοµητηρίου.

i.
Η επιζήτηση πράγµατι της αµοιβαιότητας ως συµπεφωνηµένα δεσµεύουσας την
διατήρηση της αποδοχής συνήθους συνθήκης ως ακόµη διακρατικά ενεργού, δυνάµει
άλλωστε επαπειλούσας ένσταση non adimpleti contractus, ως διάταξη του άρθρου 60 της
Σύµβασης της Βιέννης έχει υποδηλωτικά περιγράψει την αρχή, διόλου ενδιαφέρει την
Σύµβαση. Οι θεµέλιες διακηρύξεις του Συµβουλίου θωράκισαν τις ελευθερίες της ως
πυρηνικά ανυποχώρητες, και διέπλασαν αυτές ως συλλογικά εγγυώµενες την απόδοσή
τους109. Pacta υπό την Σύµβαση sunt servanta έστω εάν η αντίστοιχη δικαιοπροστασία
ετέρου µέρους ολικά αγνοεί την τελευταία, εφόσον το προοίµιο τούτης προδιέγραψε ως
διακύβευµά της “ … the achievement of greater unity between its members and that one
of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further
realisation of human rights and fundamental freedoms; … which are the foundation of
justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective
political democracy and on the other by a common understanding and observance of the
human rights upon which they depend; … ” 110 . Την ζήτηση της αµοιβαιότητας έχει
κατάλληλα άρει η επιλογή της αλληλεγγύης, ως αρχής εµφατικά προτάσσουσας την
καθίδρυση µη ετερόφωτα διαχεοµένων δεσµεύσεων. Η in abstracto πάντως εκτίµηση της
έκτασης του ασυµβάτου τούτου της τουρκικής επιµονής παρέλκει, ως κατάδηλα και
τουλάχιστον αποστερήσασας την νοµιµότητα της αχθείσης ενεργείας ~η causa mortis
άλλωστε από Τούρκων υπηκόων κτήση δεν παρελκύθη από ελληνικής διάταξης, η
109

Σκέψεις τέτοιες διεχειρίσθησαν υποπροβληµατική ιρλανδικής προσφυγής, εγκαλέσασας το έτος 1971
την Βρετανία, και πάγια έκτοτε νοµολογούνται ~“ … Unlike international treaties of the classic kind, the
Convention comprises more than mere reciprocal engagements between contracting States. It creates, over
and above a network of mutual, bilateral undertakings, objective obligations which, in the words of the
Preamble, benefit from a “collective enforcement” … ”, case of Ireland v. the United Kingdom, application
no.
5
310
/1971,
18
January
1978,
διάταξη
αριθµού
239
~
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Ireland&sessio
nid=6136219&skin=hudoc-en, όπου το κείµενό της απόφασης.
110
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B4575C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf, όπου το κείµενο της Σύµβασης.

105

προβολή ακόλουθα του de facto παροπλισµού τους δεν κατεδείχθη. Η µερική παράλλαξη
του άρθρου 35 του τουρκικού Αστικού Κώδικα δεν το απήλλαξε των της αµοιβαιότητας
ως µόνης ανεχοµένης τον πορισµό εµπραγµάτου ως καθολικά αποδιδοµένου
δικαιώµατος, υποδεικνύουσας άλλως και in factum την άρνηση της θεµελίωσης
οιασδήποτε ιδιοκτησίας, άµεσα εκκαθαριζοµένου του αντικειµένου της, τα ως έπειτα
ιαντικής πρόθεσης διακηρυχθέντα διατάγµατα του έτους 1988 ουδέποτε ανέπτυξαν την
αποκαταστατική επενέργειά τους.

ii.
Κατάφαση αντίθετα της αιτίασης της µη αµερολήπτου και υπό την διάταξη του
άρθρου 14 της Σύµβασης µη ως τέτοιας συγχωρουµένης εµπαθούς αντίταξης της
οικογενείας Αποστολίδη ως Ελλήνων υπηκόων δεν υπήρξε. Ακόλουθος συλλογισµός του
∆ικαστηρίου του Στρασβούργου απέφυγε την εξέτασή της ως ad hoc µη αναγκαία.

iii.
Η αναδίφηση της από των εσωτερικά αρµοδίων συστηµικής αντίκρισής τους και
η κατάκριση της τελευταίας ως µη και υπό την στοιχειώδη conditio του άρθρου 6 stricto
sensu δίκαιης όµοια δεν επράχθη. Η πρότερη αποδοχή της κυρίας αίτησης µετρίασε την
ιδιοσυστασία της εξαρτωµένης τούτης, της ως τέτοιας µη διακριτά εξεταστέας.
Η παράβλεψη όµως πιθανά έτερης συνθήκης αληθούς ορθοκρισίας, µόνης
περισώζουσας την σύγχρονη επιταγή της εγκαιρότητας της δικαστικής διευθέτησης,
εκείνης της “within a reasonable time” λήξης της δικαιϊκής διαφοράς, δεν απέφυγε
έλεγχό της. Η πράγµατι δυσχερής υποστύλωση των αναγκαίων παραθέσεων, ή η όµοια
σκόπιµη ακρόαση αρµοδίων εµπειρογνωµόνων, ή κατόπιν και κυριότερα λειτουργών της
τουρκικής ∆ιοίκησης, παραδεκτά θα επέσυραν µία κάποια παρέκταση του ελλόγου
χρόνου της εκκρεµοδικίας, η προκείµενα όµως δυσερµήνευτα πολύχρονη πλάτυνση της
τελευταίας δεν ενέσκηψε άφευκτη, η µη άλλωστε απάντηση αντίστοιχα παρελκυστικής
συµπεριφοράς της οικογενείας Αποστολίδη πρόσθετα αποστερεί της δικαστικής
χρονοτριβής οιουδήποτε ερείσµατος.
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III. Η ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ~ΟΙ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΘΕΙΣΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ111, ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΩΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙ∆ΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Η ακύρωση του κληρονοµητηρίου των ανιψιών της Ελένης Καρασουλούογλου
πράγµατι αγνόησε την υπό του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου και το άρθρο 1 τούτου
πρότερη οχύρωση των τελευταίων, η οποία ικανά δυνήθηκε την αντίκρουση της αδίκου
προσβολής ~έστω εάν µόνο το διαµέρισµα του Beyoğlu έτυχε της παραδοχής τούτης,
εφόσον η ελλείπουσα ενάργεια του καθεστώτος του οικοπέδου του Şişli εξήρτησε
αντίθετη οµολογία. Και εάν όµοια η διακριτή εξέταση της in concreto σύµπραξης
ακεραίων των εγγυήσεων των άρθρων 14, και 6 κατά την κυρία του απόρροια, εκρίθη µη
αναγκαία, αποδοχή της παράβλεψης του άρθρου 6 κατά την έτερή του συνιστώσα της µη
εκτροπής ενός ευλήπτου χρόνου αντίθετα υπήρξε. Την επιδίκαση πάντως οιασδήποτε
χρηµατικής ικανοποίησης, ως πρόσθετα και υπό το άρθρο 41 πρόσφορα συντρέχουσας
την άρση των αποτόκων µίας χρονίου δυσθυµίας εφαρµογής αυτονόητα θεµελιακών
διατάξεων, θα έλξει η υποβολή σχετικής ειδικώτερης κοινής υπόδειξης των µερών,
εφόσον τούτα την δυνηθούν ~η σχετική πάντως απόδοση προς ώρας µετετέθη.
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Η πρότερη συλλογιστική του ∆ικαστηρίου, και η ακόλουθα σηµειουµένη κατάληξή της, ενδιαφέρει
αναφορά του ιδίου της 13ης Ιουνίου του περυσινού έτους, ως τούτη ταυτοποίησε την ολικά συναφή
προσφυγή των αδελφών Ιωάννου, και Ευαγγέλου, Φωκά ~η εξέλιξη άλλωστε της τελευταίας θα
απασχολήσει όλως ιδιαίτατα ~ο αρµόδιος της ενωσιακής διεύρυνσης Ευρωπαίος Επίτροπος Όλι Ρεν πλέον
εξήρτησε την πιθανή µέµψη του παράφρονος Νόµου 5 444 του έτους 2006 από της απόληξης της
διαχείρισής της, έστω εάν ο ίδιος είχε επίµονα αρνηθεί την οιαδήποτε και σχετικά τουρκική αγνόηση της
κοινοτικής
δικαιοταξίας
~http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=FOKAS&sess
ionid=6783038&skin=hudoc-cc-en, όπου το κείµενο της δικαστικής σύµπτυξης των πυλώνων της αίτησης
των
αδελφών
Φωκά,
και
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/576/576566/576566el.pdf, όπου η από
της Επιτροπής των Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετική θεώρηση.
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6. Μεταφράσεις

6.1. «Πέρα από τη διπλωµατική αναταραχή
Νταρφούρ, το χρονικό µιας «διφορούµενης γενοκτονίας»
(Από τον Gérard Prunier112, Le Monde Diplomatique, Μάρτιος 2007)

Της Αλίκης Καραβία, τελειοφοίτου Νοµικής Σχολής Αθηνών

Το Σουδάν, το Τσαντ και η Κεντρική Αφρική, αποσταθεροποιηµένα από τη σύγκρουση στο
Νταρφούρ, δεσµεύτηκαν στη διάσκεψη µεταξύ Γαλλίας και αφρικανικών κρατών στις
Κάννες, στις 14 Φεβρουαρίου , να σέβονται την κυριαρχία των γειτόνων τους. Όµως η
διπλωµατική αναταραχή κρύβει ένα πάγωµα της διεθνούς πολιτικής το οποίο οφείλεται στα
“πετρελαϊκά διακυβεύµατα “. Η σφαγή στο Νταρφούρ µετράει ήδη 400.000 θύµατα.

Περίπου δύο εκατοµµύρια άτοµα έχουν φύγει από το Νταρφούρ (νοτιοδυτικά
του Σουδάν) από το 2003, διακόσιες πενήντα χιλιάδες από τον Αύγουστο του 2006(1).
Το γειτονικό Τσαντ έχει αποσταθεροποιηθεί από την εισροή διακοσίων εικοσιπέντε
χιλιάδων προσφύγων. Σε τέσσερα χρόνια, η σύγκρουση µετράει τετρακόσιες χιλιάδες
θύµατα. Οι ανθρωπιστικές οµάδες των Ηνωµένων Εθνών και των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) χρειάστηκε να αλλάξουν περίπου τριάντα φορές την
εγκατάσταση των καταυλισµών τους προκειµένου να ξεφύγουν από τις βιαιότητες. Αυτό
δεν εµπόδισε όµως τη σουδανική αστυνοµία να συλλάβει πολλούς από τους
εργαζόµενους σε αυτούς και να τους κακοποιήσει, στις 19 Ιανουαρίου, στη Nyala.
∆ώδεκα εργαζόµενοι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των
σφαγών και πέντε ακόµη έχουν εξαφανιστεί.
Το

Χαρτούµ

δικαιολογεί

τους

συχνούς

αεροπορικούς

βοµβαρδισµούς

εξοµοιώνοντας τα θύµατα µε τους επαναστάτες που αρνήθηκαν να υπογράψουν την
«ειρήνη» της Abuja (Νιγηρία), στις 5 Μαΐου 2006. Πράγµατι, η σουδανική κυβέρνηση
προσπαθεί κυρίως να εµποδίσει τους µαχητές (Σηµείωση του Μεταφραστή: αντάρτικες
112

Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικής Έρευνας (CNRS,Παρίσι) και διευθυντής του Γαλλικού
Κέντρου Αιθιοπικών Σπουδών ( Addis-Abeba).
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οµάδες οι οποίες προέρχονται κυρίως από τις µη αραβικές φυλές. Οι οµάδες είναι οι εξής:
MLS-AWAN, MLS-MM, MS-Libre choix, G19, FCP, MJE, FRN) να πραγµατοποιήσουν
ένα συνέδριο προορισµένο να ενώσει το κίνηµά τους και να προσπαθήσει να ξαναρχίσει
τις διαπραγµατεύσεις µε την υποστήριξη της «διεθνούς κοινότητας»(3).
Αντιµέτωπος µε αυτό το χρονικό µιας προαναγγελθείσας καταστροφής, ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και η Αφρικανική ‘Ένωση υιοθετούν κυρίως
µέτρα συµβολικά και αναβλητικά. Εδώ και δύο χρόνια, µια διαφρικανική δύναµη εφτά
χιλιάδων πεντακοσίων ανδρών, η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν ( στα
αγγλικά African Union Mission in Sudan ή AMIS) αναπτύσσεται στο Νταρφούρ.
Αποτελούµενη από κληρωτούς οι οποίοι προέρχονται από δέκα περίπου αφρικανικές
χώρες (κυρίως από τη Ρουάντα και τη Νιγηρία), αυτή η δύναµη έχει αποδειχθεί
απολύτως αναποτελεσµατική. Πράγµατι, το δυναµικό της είναι ανεπαρκές: χρειάζονται
τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες άντρες για να καλύψουν τα πεντακόσιες χιλιάδες
τετραγωνικά µέτρα του Νταρφούρ. Άλλωστε, η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο
Σουδάν, υπο-εξοπλισµένη, δεν διαθέτει παρά µια γελοιωδώς περιοριστική εντολή: οι
στρατιώτες δεν έχουν το δικαίωµα να πραγµατοποιούν επιθετικές περιπολίες, οφείλουν
να περιορίζονται σε «διαπραγµατεύσεις» και περιορίζονται, στην πραγµατικότητα, στην
καταγραφή των σφαγών. Τέλος, από τη διεθνή δύναµη λείπει η αποφασιστική πολιτική
βούληση να βάλει τέλος στις σφαγές που η Αφρικανική Ένωση και ο ΟΗΕ αρνούνται
επίµονα να χαρακτηρίσουν ως «γενοκτονία». Οι ίδιοι οι αφρικανοί στρατιώτες,
απογοητευµένοι, δηλώνουν κατ’ ιδίαν: «∆εν χρησιµεύουµε σε τίποτα.»
Η Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν χρηµατοδοτείται σχεδόν εξ
ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (οι ΗΠΑ συνεισφέρουν περιθωριακά). Μπροστά
στην πλήρη απουσία αποτελεσµάτων, τα Ηνωµένα Έθνη αποφάσισαν, στις 31
Αυγούστου 2006, την ανάπτυξη µιας δύναµης επέµβασης. Αλλά αυτή η απόφαση
(νούµερο 1706) δεν άρχισε καν να εφαρµόζεται γιατί η σουδανική κυβέρνηση, της
οποίας η συµφωνία είναι απαραίτητη, αντιτίθεται σε αυτήν. Οι διπλωµάτες διαδέχονται ο
ένας τον άλλο στο Χαρτούµ για να αλλάξουν τη γνώµη του προέδρου Omar Al Bachir, ο
οποίος προβάλλει αναπάντεχες ενστάσεις: κατηγορεί τα Ηνωµένα Έθνη ότι «θέλουν να
καταστήσουν εκ νέου αποικία το Σουδάν», ισχυρίζεται ότι αυτή η δύναµη δεν είναι στην
πραγµατικότητα παρά ένα «άνοιγµα» ώστε οι ∆υτικοί «να σφετεριστούν το πετρέλαιο
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του Σουδάν(4)», επικαλείται την ασθένεια του AIDS «που την διέδωσαν οι διεθνείς
δυνάµεις(5)» και απειλεί να ξεσηκώσει εναντίον των στρατιωτών της ειρήνης «ειδικές
µονάδες που θα πραγµατοποιούν επιθέσεις αυτοκτονίας όπως στο Ιράκ».
Σίγουρα, η αλήθεια έχει µικρή σχέση µε αυτές τις πρωτότυπες «δικαιολογίες».
Στο blog του ο κ. Jon Prok, πρώην ειδικός εκπρόσωπος του Γενικού Γραµµατέα του
ΟΗΕ στο Σουδάν, απελαθείς τον Οκτώβριο του 2006 από το Χαρτούµ επειδή άσκησε
δηµόσια κριτική στο σουδανικό στρατό, αποκαλύπτει την πραγµατικότητα: «Υψηλά
ιστάµενοι της σουδανικής κυβέρνησης µου δήλωσαν περισσότερες από µία φορές ότι
συνέκριναν τους κινδύνους που ενείχε γι’ αυτούς το να υπακούσουν στις ικεσίες του
Συµβουλίου Ασφαλείας µε τους κινδύνους που ενείχε το να αρνηθούν. Το να µην
υπακούσουν ενείχε τον κίνδυνο να έρθουν σε αντιπαράθεση µε τη διεθνή κοινότητα.
Αλλά το να υπακούσουν θα εκπροσωπούσε έναν άλλο κίνδυνο, αυτόν του να δουν να
µεγαλώνει η ισχύς της εσωτερικής αντιπολίτευσης, µε τον κίνδυνο να χάσουν την
εξουσία. Μου είπαν ότι εξέτασαν τους κινδύνους και ότι αποφάσισαν πως οι κίνδυνοι
που θα διέτρεχαν από το γεγονός της υπακοής ήταν πολύ µεγαλύτεροι από εκείνους που
θα διέτρεχαν αρνούµενοι.» Και ο κ. Pronk καταλήγει: « Είχαν δίκιο.»
Το σουδανικό καθεστώς φοβάται πως οι κυανόκρανοι δεν θα δράσουν ως το
κοσµικό κοµµάτι

του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, το οποίο είναι γνωστό ότι

διαθέτει, εδώ και δύο χρόνια, µία λίστα µε ονόµατα εγκληµατιών πολέµου η οποία
καταρτίστηκε από τα Ηνωµένα Έθνη. Παρόλο που αυτή η λίστα δεν δηµοσιοποιήθηκε
ποτέ, εκτιµάται ότι πολλοί ανώτατοι αξιωµατούχοι του Σουδάν και ίσως και ο ίδιος ο
πρόεδρος Al-Bachir περιλαµβάνονται σε αυτήν. Με την έναρξη τέτοιων διώξεων θα
δίνονταν ένα ισχυρό έρεισµα στην πολιτική αντιπολίτευση, µε το φάντασµα του
Slobodan Milosevic να στοιχειώνει ακόµα τους εφιάλτες των ισλαµιστών.
Ωστόσο, αν και η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται την ανάπτυξη µιας δύναµης
του ΟΗΕ, ενθαρρύνει την «διεθνή κοινότητα» να συνεχίζει να χρηµατοδοτεί την
Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν. Ακριβώς επειδή δεν χρησιµεύει σε
τίποτα! Αυτός ο «διακανονισµός» αντανακλά µια συµφωνηµένη υποκρισία, γιατί οι
Ευρωπαίοι

και

οι

Αµερικάνοι,

οι

οποίοι

γνωρίζουν

πολύ

καλά

την

αναποτελεσµατικότητα της αφρικανικής δύναµης, δεν µπαίνουν στον κόπο να της
δώσουν σηµασία. Αυτές οι κινήσεις είναι προορισµένες να δώσουν την εντύπωση της
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διπλωµατικής δράσης. Το Λονδίνο επίσης ανακοίνωσε στις 23 Ιανουαρίου την καταβολή
22 εκατοµµυρίων ευρώ ακόµη στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν ,
ενώ οι βρετανοί διπλωµάτες δηλώνουν κατ’ ιδίαν ότι δεν πρέπει να αναµένεται τίποτα
από την αφρικανική δύναµη όσον αφορά

στην προστασία των πολιτών από τις

εκτελέσεις των janjawid (βλ. « Οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης») στο Νταρφούρ.
Μπροστά σε µία κατάσταση τόσο µπλοκαρισµένη, τα Ηνωµένα Έθνη κατέληξαν
σε µία νέα έννοια: την «υβριδοποίηση». Εφόσον το Χαρτούµ αρνείται µια δύναµη του
ΟΗΕ αλλά δέχεται µία αφρικανική δύναµη, θα µπορούσε πιθανώς να την πείσει κανείς
να δεχτεί µια αφρικανική δύναµη του ΟΗΕ. Για τι ακριβώς θα επρόκειτο; Για την
προσθήκη στην Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης τριακοσίων αξιωµατούχων της
αστυνοµίας και είκοσι υπαλλήλων γραφείου απεσταλµένων από τη Νέα Υόρκη! Στους
διαδρόµους του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης, προσποιούνται ότι συζητούν
σοβαρά για τη δόση ρεαλισµού και τη δυναµική που εµπεριέχει αυτή η «υβριδική
δύναµη». Στις 28 ∆εκεµβρίου 2006, το ισλαµικό καθεστώς δέχθηκε αυτήν την πρόταση,
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν αποτελεί παρά µια πλήρως αναποτελεσµατική κίνηση
και φροντίζοντας ώστε να παραµείνει τέτοια.
Πώς να εξηγήσουµε µία τόσο άνανδρη συµπεριφορά της «διεθνούς κοινότητας»;
Απορρέει καταρχήν από την αµερικανική θέση, µείγµα ψευδούς επιδεξιότητας , διττής
γλώσσας και ανικανότητας άσχηµα κρυµµένης κάτω από σταθερές παροτρύνσεις. Από
την 11η Σεπτεµβρίου 2001, η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι το Χαρτούµ «διορθώθηκε»,
συνεργαζόµενο στον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας. Πράγµατι, οι µυστικές υπηρεσίες
του Σουδάν τελειοποίησαν ένα είδος παράστασης «καλός αστυνοµικός, κακός
αστυνοµικός» κατά την οποία ο κ. Nafi Ali Nafi, πρώην υπουργός εσωτερικών και
σύµβουλος του προέδρου Al-Bachir παίζει τον κακό, ενώ ο αναπληρωτής του , κ. Salah
Abdallah «Gosh», παρουσιάζεται ως ο καλός. Ενώ ο κ. Nafi καταγγέλλεται ως
«εξτρεµιστής», ο «Gosh»-που είναι ωστόσο ένας από τους βασικούς αιτίους της
καταστολής στο Νταρφούρ-προσκαλείται σε ανταλλαγές απόψεων µε την Κεντρική
Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και βλέπει να του αποδίδεται ο ρόλος του συµµάχου στον
πόλεµο κατά της τροµοκρατίας.
Τα αποτελέσµατα αυτής της επικίνδυνης συνεργασίας είναι αναµενόµενα. Οι
επίσηµες δηλώσεις της Ουάσινγκτον παραµένουν σταθερές, αλλά κανένα συγκεκριµένο
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µέτρο δεν τις ακολουθεί, ακόµη και αν οι ίδιοι οι πολιτικοί σύµµαχοι του προέδρου
George W. Bush τον παρακινούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόµη και ο
ρεπουµπλικάνος κυβερνήτης Arnold Schwarzenegger πέτυχε τη θέσπιση ενός νόµου που
υποχρεώνει τους δηµόσιους οργανισµούς της Καλιφόρνια να πουλήσουν τις µετοχές που
κατέχουν στις αµερικανικές ή ξένες εταιρίες που έχουν τη βάση τους στο Σουδάν. Αυτή
η πολιτική της οικονοµικής από –επένδυσης, που είχε ήδη επιτρέψει στους υπέρµαχους
των δικαιωµάτων του ατόµου να αναγκάσουν την καναδική πετρελαϊκή εταιρία Talisman
Energy να εγκαταλείψει τις εργασίες της στο Σουδάν το 2003, δεν έλαβε την υποστήριξη
του Λευκού Οίκου. Το πρώτο θύµα της αµερικανικής διπροσωπίας ήταν ο ίδιος ο ειδικός
απεσταλµένος του προέδρου Μπους , πρώην διευθυντής της Usaid (6) ‘Αντριου Νάτσιος,
ο οποίος, έχοντας εξαντλήσει όλα τα µέσα, κατέληξε να απειλεί τον πρόεδρο Al-Bachir
να εφαρµόσει ένα µυστηριώδες «σχέδιο Β» σε περίπτωση που το «σχέδιο Α» (η
ανάπτυξη δύναµης του ΟΗΕ) αποδεικνυόταν αδύνατο. Αλλά, πιεσµένος από τους
δηµοσιογράφους, ο κ. Νάτσιος απεδείχθη ανίκανος να παράσχει την παραµικρή
πληροφορία πάνω στο σχέδιο…
Η Κίνα, σηµαντικός παράγοντας της σουδανικής γεωπολιτικής, παραµένει και
αυτή αδρανής σχετικά µε το Νταρφούρ για τους δικούς της λόγους. Το Χαρτούµ είναι ο
δεύτερος εµπορικός συνεργάτης της στην µαύρη ήπειρο: οι διµερείς συναλλαγές
αντιπροσώπευαν 2,9 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2006 και το Πεκίνο αγόρασε το 65%
του πετρελαίου στο Σουδάν. Η Κίνα είναι ο πρώτος προµηθευτής όπλων του καθεστώτος
του κ. Al -Bachir. Είναι τα δικά της όπλα που σκοτώνουν στο Νταρφούρ. Κατά την
επίσκεψή του στο Σουδάν, στις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος Hu Jintao αρκέστηκε να
µιλήσει για δουλειές και να επισκεφτεί την τοποθεσία

του νέου υδροηλεκτρικού

φράγµατος της Μερόης (1,8 δισεκατοµµύρια δολάρια) ,χρηµατοδοτούµενο από το
Πεκίνο. Αν και «συνέστησε» στον πρόεδρο Al –Bachir να δεχτεί την ανάπτυξη της
δύναµης του ΟΗΕ, η έλλειψη πειστικότητάς του ήταν τέτοια που ο σουδανός οµόλογός
του µπόρεσε δικαιολογηµένα να δηλώσει ότι «δεν αισθάνθηκε να υποβλήθηκε σε
κανενός είδους πίεση». Στα Ηνωµένα Έθνη, το Πεκίνο απαιτεί µειλίχια «να γίνει
σεβαστή η εθνική κυριαρχία του Σουδάν» παρά την απόφαση 1706.
Πολύ πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα, η Γαλλία κοπιάζει στη σκιά για να
βοηθήσει τους τοπικούς πελάτες της που το σουδανικό καθεστώς απειλεί. Το Παρίσι για
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πολύ καιρό προστάτευε το Χαρτούµ από την «αγγλο-σαξονική» εχθρότητα, αλλά αυτό
δεν µεταφράστηκε σε ευγνωµοσύνη από µέρους του ισλαµιστικού καθεστώτος. Οι
πετρελαϊκές άδειες της Total στα νότια του Σουδάν παραµένουν µπλοκαρισµένες από
δικαστικές λεπτολογίες και οι πολιτοφύλακες του καθεστώτος επιδίδονται, ξεκινώντας
από το Νταρφούρ, στην αποσταθεροποίηση των συµµάχων της Γαλλίας: του προέδρου
του Τσαντ Idriss Déby Itno και του οµολόγου του της Κεντρικής Αφρικής François
Bozizé.
Πράγµατι, παρά τις διαµαρτυρίες του, ο κ. Déby υποστηρίζει το κλεφτοπόλεµο
στο Νταρφούρ, ο οποίος περιλαµβάνει πολυάριθµους µαχητές zaghawas (βλ. « Οι
πρωταγωνιστές της σύγκρουσης»), δηλαδή από τη δική του εθνότητα. Οι γαλλικές
δυνάµεις προσφέρουν µια λογιστική βοήθεια στο στρατό του Τσαντ ο οποίος µάχεται
απέναντι στους επαναστάτες που υποστηρίζονται από το Χαρτούµ και αυτές(οι γαλλικές
δυνάµεις) αναµείχθηκαν στα βόρεια της Κεντροαφρικανικής ∆ηµοκρατίας, το ∆εκέµβριο
του 2006, στους βοµβαρδισµούς και στις χερσαίες µάχες για να διώξουν τους άλλους
επαναστάτες, οι οποίοι και αυτοί υποστηρίζονται από το Χαρτούµ. Όµως, πέρα από αυτή
τη βία των συνόρων, τα πετρελαϊκά διακυβεύµατα είναι πραγµατικά. Ο πρόεδρος του
Τσαντ διατηρεί τεταµένες σχέσεις µε τις αµερικανικές εταιρίες που εκµεταλλεύονται το
µαύρο χρυσό της χώρας του και τις απειλεί µε απέλαση(7). Τον Απρίλιο του 2006, οι
επαναστάτες που έφτασαν µέχρι τα προάστια της Ν’Djamena ήταν εξοπλισµένοι µε
κινέζικα όπλα. Το Πεκίνο προσπαθούσε να ανατρέψει τα καθεστώτα στην κεντρική
Αφρική;
Τα Ηνωµένα Έθνη επικαλούνται µια «εθνοκάθαρση» στο Νταρφούρ, αλλά, όπως
και η Αφρικανική Ένωση , δεν χρησιµοποιούν τον όρο «γενοκτονία». Πολυάριθµα
επιχειρήµατα έχουν προβληθεί για να δικαιολογήσουν αυτήν την επιφύλαξη, κυρίως ο
µύθος σύµφωνα µε τον οποίο θα προκαλούσε « συγκρούσεις ανάµεσα στις φυλές» οι
οποίες, συνδεόµενες µε µια επιδείνωση των κλιµατικών συνθηκών του Sahel , θα
οδηγούσε τους άραβες νοµάδες ποιµένες να συγκρουστούν µε τους µαύρους µη νοµάδες
χωρικούς για τον έλεγχο των βοσκοτόπων .Όπως όλα τα κλισέ, και αυτό περιέχει ένα
µέρος αλήθειας. Ωστόσο, δεν µπορεί να αντιταχθεί απέναντι σε µια σειρά γεγονότων.
Κατ’

αρχάς,

οι

αεροπορικοί

βοµβαρδισµοί

δύσκολα

οφείλονται

σε

παραδοσιακούς νοµάδες βοσκούς. ∆εύτερον, οι πολιτοφύλακες janjawids είναι
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οπλισµένοι, στεγάζονται και εξοπλίζονται από τον τακτικό στρατό, ο οποίος πολεµά
συχνά στο πλάι τους. Τρίτον, από τα µέσα ∆εκεµβρίου, η κύρια αραβική υπο-εθνότητα
στο Νταρφούρ, οι Bagars Rezeigats, δηµιούργησε το δικό της κλεφτοπόλεµο,
επικαλούµενη τη δυστυχία του λαού και τις παραλείψεις των «αραβικών» αρχών του
Χαρτούµ (9). Τέλος, οι πολιτοφύλακες που επιτίθενται συστηµατικά στις µαύρες φυλές
απέχουν πολύ από το να είναι µια απλή στρατιωτική εκδοχή των αράβων νοµάδων
βοσκών. Εκεί συναντούµε υπότροπους εγκληµατίες διαφόρων εθνικών καταγωγών που
απελευθερώθηκαν µε αντάλλαγµα την υπόσχεση µιας πρόσληψης στην πολιτοφυλακή,
λιποτάκτες του κυβερνητικού στρατού που έχει σταθµεύσει στο Νότο και που είναι
ανενεργός από τις συµφωνίες του Ναϊρόµπι το 2005 (10), µέλη µικρών φυλών µε
καµήλες του µακρινού βορρά του Νταρφούρ, όπως οι Jallouls (οι οποίοι είναι και τα
µόνα πραγµατικά θύµατα της κλιµατικής αλλαγής) και ακόµα και µέλη ορισµένων
µικρών µαύρων εθνοτήτων, όπως οι Gimr που ελπίζουν, συµµετέχοντας στη γενοκτονία,
να συγκαταλεχθούν στη µεγάλη «αραβική» οικογένεια η οποία τους φαίνεται ότι
υπόσχεται κοινωνική καταξίωση και οικονοµικά οφέλη.
Όµως γιατί το Χαρτούµ θα ήθελε να εξολοθρεύσει, ή τουλάχιστον να υποτάξει
υποχρεώνοντάς τους να µετανοήσουν, τους µαύρους πληθυσµούς της δυτικής του
επαρχίας; Η αιτία δεν µπορεί να είναι θρησκευτική, εφόσον όλοι στο Νταρφούρ, οι
δολοφόνοι όπως και τα θύµατα, είναι µουσουλµάνοι και σουνίτες.
Στην πραγµατικότητα, ο λόγος είναι φυλετικο-πολιτικός. Οι Άραβες είναι µειονότητα
στο Σουδάν. Και οι ισλαµιστές δεν είναι παρά η τελευταία ιστορική ενσάρκωση της
εθνο-τοπικής τους κυριαρχίας. Άλλωστε, η ειρήνη ανάµεσα στο Βορρά και στο Νότο
κινδυνεύει άµεσα. Στις 9 Ιανουαρίου, ο αντι-πρόεδρος του Σουδάν Salva Kiir Mayardit
απηύθυνε µια αυστηρή προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης επετείου της
συµφωνίας του Ναϊρόµπι προειδοποιώντας τον πρόεδρο Al-Bachir ότι, αν τα πράγµατα
συνεχιζόντουσαν έτσι, η απόσχιση θα ήταν αναπόφευκτη σε τέσσερα χρόνια.
Για την αραβική ελίτ του Χαρτούµ, η κατάσταση είναι επείγουσα. Πρέπει λοιπόν
να ελέγξουν τα σύνορα Βορρά – Νότου , τα οποία τοποθετούν το µεγαλύτερο µέρος
του πετρελαίου στο Νότο, να προετοιµαστούν για την ενδεχόµενη επανέναρξη των
εχθροπραξιών (αγοράζουν όπλα), να διασφαλίσουν σταθερές διεθνείς συµµαχίες ( η Κίνα
είναι ήδη σύµµαχος και γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί και το Ιράν) και να
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διατηρήσουν την κυριαρχία του εδάφους δηµιουργώντας µια υγειονοµική εθνο-τοπική
αλυσίδα: τα βουνά Nouba στο Kordofan

και το Νταρφούρ θα αποτελούσαν µέρος

αυτής(11). Όµως, αν και οι φυλές noubas συνεθλίβησαν στρατιωτικά ανάµεσα στο 1992
και το 2002, το Νταρφούρ εµφανίζεται πολύ πιο απειλητικό. Οι άραβες εξουσιαστές στο
Νταρφούρ θέλουν να αποφύγουν πάση θυσία µία ρήξη, µε την οποία οι Μαύροι της
∆ύσης θα συµµαχούσαν αύριο µε έναν µαύρο Νότο ανεξάρτητο …και πετρελαϊκό!
Συνεπώς, γίνεται στρατηγικό το θέµα ενός Νταρφούρ εξεγερµένου µε
οποιοδήποτε µέσο. Όµως, ο τακτικός στρατός, που µετράει στα στρατεύµατά του µεγάλο
αριθµό µαύρων εθνοτήτων αυτής της περιοχής, δεν είναι αρκετά αξιόπιστος για να
εκτελέσει αυτό το έργο. Γι’ αυτό και στρατολογούν στην πολιτοφυλακή, η οποία στην
πραγµατικότητα συντίθεται σε µεγάλο βαθµό από µειονοτικές οµάδες ή κοινωνικά
υποβαθµισµένους,

αράβες πολιτοφύλακες janjawids. Αυτό επιτρέπει επιπλέον να

αποφευχθεί πάση θυσία οι «αληθινοί Άραβες» του Νταρφούρ, δηλαδή οι διάφορες φυλές
bagaras (από τις οποίες και οι rezeigats), που αντιπροσωπεύουν ανάµεσα στο 22 και το
30% του πληθυσµού της περιοχής, να συµµετέχουν και αυτοί µε τη σειρά τους στη
επανάσταση. Το ίδιο θύµατα της κοινωνικο-τοπικής διάκρισης όσο και οι µαύροι
συµπολίτες τους, οι Bagaras δεν βρίσκονται στο πλευρό των δολοφονικών ελίτ του
Χαρτούµ παρά για τη ψευδαίσθηση µιας αραβικής συνείδησης που είναι πιο πολύ
φαντασίωση παρά πραγµατικότητα.
Συνολικά, η προστασία των πετρελαϊκών πλεονεκτηµάτων πραγµατοποιείται µε
το τίµηµα ενός δολοφονικού συστήµατος. Και αυτό το τίµηµα τώρα ξεπληρώνεται. Σε
αντίθεση µε τη Ρουάντα, όπου οκτακόσιες χιλιάδες άτοµα εξολοθρεύτηκαν σε εκατό
περίπου ηµέρες, η εθνοκάθαρση στο Νταρφούρ διαρκεί τέσσερα χρόνια. Και αυτοί που
τολµούν να πούν «ποτέ πια αυτό» επιδεικνύουν είτε αναισθησία, είτε τερατώδη
υποκρισία. Για ακόµη µια φορά, η σηµασία των πτωµάτων εξαρτάται από το χρώµα του
δέρµατός τους…
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
(1) Βλ. Jean-Louis Peninou, « Κατάθλιψη στο Νταρφούρ», Le Monde diplomatique,
Μάιος 2004.
(2) Μόνο ένα τµήµα των ανταρτών είχε δεχτεί να υπογράψει στην Abuja,αυτό που
διεύθυνε ο κ. Minni Minnawi. Από τότε, τα µέλη του µεταµορφώθηκαν σε βοηθούς της
κυβέρνησης ή εξαφανίστηκαν.
(3) Οι βοµβαρδισµοί συχνά γίνονται σε µέρη όπου οι απεσταλµένοι του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) και της Αφρικανικής Ένωσης µόλις είχαν συναντήσει τους
αντάρτες.
(4) Προς το παρόν δεν υπάρχει καµία απόδειξη παρουσίας πετρελαίου στο Νταρφούρ για
τον απλό λόγο ότι καµία πετρελαϊκή εταιρία δεν έχει κάνει ποτέ εκεί συστηµατικές
έρευνες.
(5) Οι πρόσφατες (δικαιολογηµένες) κατηγορίες παιδοφιλίας εναντίον ορισµένων
ασιατών κυανόκρανων της Αποστολής των Ηνωµένων Εθνών στο Σουδάν που εγγυάται
τη συµφωνία ειρήνης Βορρά-Νότου χρησιµοποιήθηκαν αµέσως από το Χαρτούµ για να
δικαιολογήσει τη θέση του.
(6) United States Agency for International Development (Αµερικανική εταιρία για τη
διεθνή ανάπτυξη).
(7) Βλ. Anne-Claire Poirson, « Που πήγαν τα χρήµατα από τα πετρέλαια του Τσαντ;», Le
Monde diplomatique, Σεπτέµβριος 2005.
(8) Αγνοείται αν υπάρχει πετρέλαιο στην Κεντροαφρικανική δηµοκρατία. Όµως κάτι
τέτοιο είναι γεωλογικά πιθανό, δεδοµένου ότι το λεκανοπέδιο του Τσαντ βρίσκεται
κοντά στα σύνορα της Κεντρικής Αφρικής.
(9) Πράγµατι, οι Άραβες µη νοµάδες της κοιλάδας του Nil (που αυτοαποκαλούνται
awlad al-beled) περιφρονούν τους άραβες νοµάδες ξαδέρφια τους του Νταρφούρ, τους
οποίους θεωρούν ως οπισθοδροµικούς αγρίους.
(10) Η συµφωνία του Nairobi (Kenya),που υπογράφηκε στις 9 Ιανουαρίου 2005 ανάµεσα
στο Χαρτούµ και τον Λαϊκό Στρατό για την Απελευθέρωση του Σουδάν προβλέπει µια
διανοµή της δύναµης και του πετρελαίου. Βλ. « Εύθραυστη και µερική ειρήνη στο
Σουδάν», Le Monde diplomatique, Φεβρουάριος 2005.
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(11) Το Χαρτούµ επιδιώκει να προστατεύσει τους «σκλάβους» του. Είναι ο όρος που
ακόµα χρησιµοποιείται ευρέως για να αναφερθουν στους Μαύρους του Σουδάν. Ακόµη
και στο Χαρτούµ, η καταστροφή των παραγκουπόλεων των µαύρων, η εξορία των
καταληψιών στην έρηµο (αποκαλείται kasha) και η κατάληψη των εδαφών που κατέχουν
προς

όφελος

της

ανάπτυξης

των

αραβικών

ακινήτων

υψηλής

ποιότητας

αντιπροσωπεύουν το «αποδεκτό» αστικό µέρος µέσα στο οποίο η Παγκόσµια Τράπεζα
βλέπει «λειτουργίες ανάπτυξης».

Οι πρωταγωνιστές της σύγκρουσης
1. Οι αντάρτες
Η συµφωνία για την ειρήνη στο Νταρφούρ, που υπογράφηκε στις 5 Μαΐου 2006 στην
Abuja (Νιγηρία), προκάλεσε το ξέσπασµα αντάρτικων κινηµάτων στο Νταρφούρ:
-Κίνηµα για την απελευθέρωση του Σουδάν-Τµήµα Abdel Wahid An-Nour(MLS-AWN).
∆ιοικούµενο

από τον κ. An-Nour, «ιστορικό» ιδρυτή

του Κινήµατος για την

απελευθέρωση του Σουδάν (MLS), διαιρεµένο σήµερα σε τρεις οµάδες, αυτό το τµήµα
είναι το πιο σηµαντικό από αριθµητικής απόψεως. Συντίθεται κυρίως από Fours και
λειτουργεί κυρίως στις πλαγιές του djebel Marra, τον ηφαιστειακό όγκο που βρίσκεται
στο κέντρο του Νταρφούρ. Ο MLS-AWN είναι επίσης γνωστός µε το όνοµα Στρατός για
την απελευθέρωση του Σουδάν ( ALS).
-Κίνηµα για την απελευθέρωση του Σουδάν-Τµήµα Minni Minnawi (MLS-MM).
∆ιοικούµενο από τον κ. Minnawi, αυτό το τµήµα αποχωρίστηκε από τον αρχικό MLS το
Νοέµβριο του 2005, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στην Haskanita. Σχεδόν εξ
ολοκλήρου συντιθέµενο από Zaghawas (η εθνότητα του κ. Minnawi), είναι το µόνο
τµήµα που δέχτηκε να υπογράψει τη συµφωνία για την ειρήνη στην Abuja. Στη συνέχεια
αυτής της συµφωνίας και της ανόδου στην εξουσία του αρχηγού του στη θέση
προεδρικού συµβούλου για το Νταρφούρ, ο MLS-MM έγινε ένας πολιτικός και ακόµη
και στρατιωτικός βοηθός της κυβέρνησης του Χαρτούµ. Αυτή η µεταβολή σήµαινε και
την εγκατάλειψή του από ένα µεγάλο µέρος των µαχητών του. Ο MLS-MM είναι επίσης
γνωστός µε το όνοµα Στρατός για την απελευθέρωση του Σουδάν ( ALS)-ΜΜ
-Κίνηµα για την απελευθέρωση του Σουδάν-Τµήµα Al-Ikhtyar Al-Hur (MLS-Libre
choix). Συντιθέµενο κυρίως από αντιπροσώπους µικρών µαύρων φυλών του Νταρφούρ
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(Tunjurs, Daijus) αυτό το τµήµα διευθύνεται από τον κ. Abderrahmane Moussa, πρώην
εκπρόσωπο του MLS-AWN στις διαπραγµατεύσεις της Abuja. Αυτό το τόσο µικρό
τµήµα προσχώρησε στη συµφωνία για την ειρήνη όχι επειδή πίστευε σε αυτήν, αλλά
επειδή οι πληθυσµοί αυτών των µικρών εθνοτήτων, εξαιρετικά ζηµιωµένοι από τον
πόλεµο, δεν είχαν πρόσβαση στους καταυλισµούς των µετατοπισµένων πληθυσµών και
οι αρχηγοί tunjurs ήλπιζαν να επωφεληθούν από τους «ασφαλείς διαδρόµους για την
ανθρωπιστική βοήθεια» που προβλεπόντουσαν από τη συµφωνία. Ο κ. Moussa
διορίστηκε υπουργός του Κράτους, όµως οι φυλές δεν επωφελήθηκαν από τη βοήθεια
που ήλπιζαν.
-Οµάδα των 19 (G19). Αυτή η οµάδα αποτελείται από δεκαεννέα ταγµατάρχες και τους
άνδρες τους, οι οποίοι επέλεξαν να µείνουν έξω από όλα αυτά τα τµήµατα. Όµως οι
G19 στηρίζει στην πραγµατικότητα τον FRN (βλ. «Νταρφούρ, το χρονικό µιας
“διφορούµενης γενοκτονίας”»).
-Λαϊκές µαχητικές δυνάµεις (FCP). Αυτό το κίνηµα εµφανίστηκε το Νοέµβριο του 2006
και είναι το πρώτο που δεν είναι «αφρικανικό». Συντιθέµενο από µέλη της αραβικής
φυλής των Rezeigats, δρα στα νότια του Νταρφούρ, στην περιοχή που βρίσκεται
ανάµεσα στο Kutum και τη Nyala.
-Κίνηµα για τη δικαιοσύνη και την ισότητα (MJE). Πρόκειται για ένα κίνηµα πολύ
διφορούµενο, γιατί συνδέεται στενά µε το σκέλος tourabie των Μουσουλµάνων
Αδερφών. ∆ιευθυνόµενο από τον κ. Khalil Ibrahim, είναι αποκλειστικά zaghawa. Το
παιχνίδι του είναι περίπλοκο, κυρίως σε σχέση µε το καθεστώς στο Τσαντ του προέδρου
Idriss Déby Itno (ο MJE πολέµησε είτε κατά είτε µαζί µε τον κ. Déby, ανάλογα µε τις
συνθήκες). Πλούσιο από τα χρήµατα των Μουσουλµάνων Αδερφών, ασκεί µια επιρροή
από κοινού

µε τις πραγµατικές στρατιωτικές του δυνάµεις στο σύνολο του

κλεφτοπολέµου, και κυρίως πέτυχε να καταστρέψει οικονοµικά τον FRN (βλ.παρακάτω).
-∆υνάµεις για την εθνική λύτρωση (FRN). Κατευθυνόµενη από τον πρώην κυβερνήτη
Ahmed Ibrahim Diraige (εθνότητα four)και από τον διανοούµενο Sharif Harur (zaghawa),
ο FRN είναι µια «οργάνωση οµπρέλα» που ενώνει όλους τους πολεµιστές των διαφόρων
τµηµάτων που αρνούνται την ειρήνη της Abuja , συµπεριλαµβανοµένων και πολλών
µαχητών του MLS-AWAN, ενοχληµένους από τις αναβολές του αρχηγού τους και
προσκολληµένους στον ταγµατάρχη Ahmed Abdel-Chafiq. Τον Ιούλιο του 2006, ο FRN
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επιτέθηκε στις κυβερνητικές θέσεις στο Βόρειο Kordofan (γειτονικό του Νταρφούρ) ,
προσφέροντας στο καθεστώς του Σουδάν το πρόσχηµα για να στείλει πολλές χιλιάδες
στρατιωτών σε ενίσχυση.

2. Οι «janjawids»
Οι « janjawids» είναι πολιτοφύλακες προερχόµενοι από τις «αραβικές» φυλές. Το όνοµά
τους σηµαίνει

κατά προσέγγιση «έφιπποι οπλισµένοι µε καλάσνικοφ». ∆εν έχουν

«κίνηµα» ή οργανωµένες µονάδες. Πρόκειται είτε για σπείρες, είτε για βοηθούς
προσαρτηµένους σε µονάδες του τακτικού σουδανικού στρατού.

3. Ο πρόεδρος του Τσαντ Idriss Déby Into
Χώρα συνορεύουσα µε το Σουδάν, το Τσαντ είδε να καταφτάνουν περισσότεροι από
διακόσιες χιλιάδες πρόσφυγες από το Νταρφούρ από την έναρξη της σύγκρουσης. Η
N’Djamena κατηγορεί το Χαρτούµ ότι υποστηρίζει τον αντάρτικο στρατό µε τον οποίο
αυτή είναι αντιµέτωπη εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Αντίστροφα, το Χαρτούµ κατηγορεί
τη N’Djamena ότι βοηθάει τους αντιφρονούντες του Σουδάν. Αυτές οι εντάσεις είναι
νέες, γιατί ο πρόεδρος του Τσαντ, ό ίδιος zaghawa, είχε χρησιµεύσει ως ενδιάµεσος του
προέδρου Omar Al-Bachir το 2003 ώστε να επιτευχθεί µια κατάπαυση του πυρός µε τον
ALS. Αυτή η ανακωχή δεν είχε µέλλον. Το 1990, ο στρατιωτικός αρχηγός του ALS
Abdallah Abakkar είχε συνεισφέρει στο να φέρει τον κ.Déby στην ηγεσία του Τσαντ.

‘Ένα διχασµένο Σουδάν
Ιανουάριος 1956. Ανεξαρτησία του Σουδάν. ∆ιακήρυξη της δηµοκρατίας. Πέντε µήνες
πριν, µια επανάσταση των σουδανικών στρατευµάτων είχε λάβει χώρα.
Νοέµβριος 1958. Ο στρατός καταλαµβάνει την εξουσία.
Οκτώβριος 1964. Τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας, ως συνέπεια µιας λαϊκής
επανάστασης. Νέα κοινοβουλευτική εµπειρία.
1969. Πραξικόπηµα του κ. Gaafar Al-Nemeiry.
1972. Συµφωνίες της Addis-Abeba ( Αιθιοπία), οι οποίες βάζουν τέλος στον εµφύλιο
πόλεµο στα νότια του Σουδάν.
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1983. Εγκαθίδρυση της σαρία. Ανάκαµψη της σουδανικής επανάστασης και δηµιουργία
του Λαϊκού στρατού για την απελευθέρωση του Σουδάν (APLS).
Μάρτιος-Απρίλιος 1985. Μία λαϊκή επανάσταση και ένα πραξικόπηµα βάζουν τέλος
στη δικτατορία του κ. Al-Nemeiry.
30 Ιουνίου 1989. Πραξικόπηµα του στρατηγού Omar Al-Bachir, ο οποίος υποστηρίζεται
από τους ισλαµιστές.
Νοέµβριος 1997. Οι ΗΠΑ κηρύσσουν εµπάργκο εναντίον του Σουδάν.
Φεβρουάριος- Μάρτιος 2003. Βίαιες µάχες στο Νταρφούρ ανάµεσα στους
πολιτοφύλακες της κυβέρνησης και τους επαναστάτες.
Σεπτέµβριος 2004. Το Συµβούλιο Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)
απειλεί τη σουδανική κυβέρνηση µε πετρελαϊκές κυρώσεις.
9 Ιανουαρίου 2005. Υπογραφή συµφωνίας ειρήνης ανάµεσα στο APLS και τη
σουδανική κυβέρνηση.
1η Αυγούστου 2005. Θάνατος σε δυστύχηµα του John Garang, ηγέτη του APLS, ο
οποίος είχε γίνει αντιπρόεδρος του Σουδάν τον Ιούλιο.
5 Μαΐου 2006. Το Χαρτούµ και το Κίνηµα για την απελευθέρωση του Σουδάν (ΜLS)
υπογράφουν µια συµφωνία, η οποία απορρίπτεται από δύο άλλα µειοψηφούντα τµήµατα
του Νταρφούρ. Οι µάχες συνεχίζονται.
28 ∆εκεµβρίου 2006. Το Σουδάν δέχεται, µε δυσκολία, την ανάπτυξη µιας δύναµης
διαµεσολάβησης του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης στο Νταρφούρ.
14 Φεβρουαρίου 2007. Στη διάσκεψη Γαλλία- Αφρική στις Κάννες, το Σουδάν
αντιτίθεται στην ανάπτυξη της δύναµης κυανόκρανων.
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6.2. «∆οκιµές φαρµάκων του βορρά σε φτωχούς του νότου»
(Από την Sonia Shah, Le Monde Diplomatique, Μάιος 2007)

Της Νανάς Κηπουρίδου, τελειοφοίτου Νοµικής Σχολής Αθηνών
Για τις κλινικές δοκιµές, απαραίτητες πριν την διάθεση στην αγορά των νέων φαρµάκων,
τα φαρµακευτικά εργαστήρια στρέφονται πλέον προς το νότο. Εκεί βρίσκουν ασθενείς
πολυάριθµους και πιο πειθήνιους, όπως και λιγότερο αυστηρούς φραγµούς ηθικούς και
νοµοθετικούς απ’ ότι στις πλούσιες χώρες. Αν, ελλείπουσας εναλλακτικής επιλογής, οι
συµµετέχοντες µπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις δοκιµές, τότε η νέα αυτή µορφή
σωµατικής εκµετάλλευσης προκαλεί µια ανησυχητική µετατόπιση κινδύνων…χωρίς
ουσιαστικό αντίλογο.

Ποτέ οι κατασκευαστές φαρµάκων δεν επέδειξαν τόση προσοχή στους άπορους
του πλανήτη. Στη Ν. Αφρική, όχι µακριά από τα γκέτο του προαστίου του Cap, τα
αστραφτερά

εργαστήρια

της

Boehringer

Ingelheim

ξεχωρίζουν

στο

τοπίο.

Στην Ινδία, στο πεντακάθαρο κτίριο της Novartis ανηγερµένο πλησίον των
παραγκουπόλεων της Βοµβάης, ερευνητές µοχθούν προκειµένου να παρασκευάσουν νέα
φάρµακα. Οι ανταγωνιστές τους Pfizer, GlaxoSmithKline (GSK) και AstraZeneca έχουν
όλοι τους δηµιουργήσει σηµαντικά κέντρα κλινικών ερευνών στη χώρα αυτή. Θα
θεραπεύσουν τις παθήσεις των ενδεών ασθενών που σχηµατίζουν ουρές στις νέες τους
κλινικές; Στην πραγµατικότητα, εγκαθίστανται στις αναπτυσσόµενες χώρες µε σκοπό να
διεξάγουν πειράµατα. Το 2006, περισσότερα από τα µισά των θεραπευτικών τεστ της
GSK έλαβαν χώρα εκτός των δυτικών αγορών, µε προτίµηση στις χώρες «χαµηλού
κόστους» (Βουλγαρία, Ζάµπια, Βραζιλία, Ινδία…). Στο εξής αναφερόµαστε σε δεκάδες
χιλιάδες «µετατοπισµένες» κλινικές έρευνες113.
Στόχος των εργαστηρίων παραµένει η παρασκευή προιόντων προορισµένων για
την πελατεία των πλούσιων δυτικών χωρών, µε προβλήµατα υγείας που σχετίζονται µε
τη γήρανση, µε καρδιαγγειακές παθήσεις, αρθρίτιδα, υπέρταση και οστεοπόρωση. Με
δέκα ιατρικές συνταγές να αναλογούν σε κάθε κάτοικο ανά χρόνο κατά µέσο όρο, οι
113

Βλ Jean-Philippe Chippaux, “L’Afrique,cobaye de Big Pharma”, Le Monde diplomatique, Ιούνιος 2005
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Ηνωµένες Πολιτείες συνιστούν τη µεγαλύτερη φαρµακευτική αγορά του κόσµου - ο
προϋπολογισµός αυξάνεται 15% κάθε χρόνο· ο αριθµός των νέων φαρµάκων που
εισήχθησαν στην αγορά µεταξύ 1970 και 1990 έχει τριπλασιαστεί. Η κατάσταση αυτή
αποδίδεται σε µεγάλο βαθµό στην ολοένα και πιο ευνοϊκή νοµοθεσία για την βιοµηχανία.
Από το 1984, η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων (Food and Drug AdministrationFDA) επεξέτεινε τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας σε όλα τα νέα φάρµακα· το 1992, δέχτηκε
να επιταχύνει την εξέταση των αιτήσεων έγκρισης των καινούριων προϊόντων, ως
αντάλλαγµα προς µια οικονοµική συνδροµή των εργαστηρίων. Το 1997, κατέστησε κενό
γράµµα τις απαγορεύσεις των τηλεοπτικών διαφηµίσεων για τα νέα φαρµακευτικά
προϊόντα.

Έλλειψη εθελοντών στις Ηνωµένες Πολιτείες
Αν και οι δυτικοί αποκοµίζουν όφελος από αυτά (τα φάρµακα), είναι λιγότερο
από ποτέ διατεθειµένοι να συµµετάσχουν στις απαραίτητες κλινικές έρευνες για την
παρασκευή τους. Κάθε φάρµακο πρέπει να δοκιµαστεί σε περισσότερους από τέσσερις
χιλιάδες ασθενείς για να εγκριθεί, γεγονός που προϋποθέτει ότι θα πρέπει να υποβληθούν
σε προκαταρκτικές εξετάσεις περισσότερα από εκατό χιλιάδες πρόσωπα114. Γιατί ένας
τόσος µεγάλος αριθµός εξετάσεων; Η απάντηση δίδεται από τις στατιστικές: δεν είναι
απαραίτητο να συγκεντρωθούν πολλοί εθελοντές προκειµένου να αποδειχθεί η
αποτελεσµατικότητα παραδείγµατος χάριν της ινσουλίνης στα άτοµα που πέφτουν σε
διαβητικό κώµα, γιατί τα αποτελέσµατα του προϊόντος είναι εντυπωσιακά. Αντιθέτως,
είναι πολύ πιο δύσκολο να αποδειχθεί η αναγκαιότητα των φαρµάκων για τις
καρδιαγγειακές παθήσεις, την αρθρίτιδα, την υπέρταση και για άλλες χρόνιες παθήσεις
καθώς παρ’ όλες τις καταβληθείσες προσπάθειες από τη βιοµηχανία, τα περισσότερα από
αυτά δεν είναι παρά περιορισµένως αποτελεσµατικά. Ορισµένα λειτουργούν λίγο
καλύτερα από ένα placebo.

Το σύνηθες είναι «να χρειάζεται να παλέψεις για να

ανακαλύψεις τη διαφορά», κατά την έκφραση ενός βετεράνου της κλινικής έρευνας,
µεταξύ ενός ασθενή που έχει υποβληθεί σε θεραπεία και ενός που δεν έχει υποβληθεί.

114

Cf.,π.χ,Stan Bernard, “The drug drought:primary causes,promising solutions”, Pharmaceutical
Executive,7 Νοεµβρίου 2002.
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Οι ανάγκες της βιοµηχανίας σε υποκείµενα πειραµατισµού είναι λοιπόν
σηµαντικές. Παρόλα ταύτα, λιγότερο από το 5% των Αµερικανών δέχεται να λάβει µέρος
σε θεραπευτικές έρευνες. Για να αντιµετωπίσουν αυτό το πρόβληµα, τα εργαστήρια
συχνά τις διεξάγουν συγκρίνοντας την επίδραση του νέου φαρµάκου µε αυτή του placebo.
∆εν προκύπτει έτσι ανάγκη τόσων συµµετεχόντων· απόδειξη του ότι είναι πιο
αποτελεσµατικό να πάρει κανείς ένα νέο φάρµακο από το να µην πάρει τίποτα είναι ό,τι
απαιτεί το FDA. Πλέον οι έρευνες «κατά του placebo» έχουν κατά ορισµό δύο
«κλάδους»: µία οµάδα ακολουθεί τη θεραπεία κατά τη διάρκεια του τεστ και η άλλη,
στην οποία δεν έχει χορηγηθεί καµία δραστική θεραπεία, συµβάλλει µε τη µαρτυρία της.
Μια τέτοια αποστολή έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη στις δυτικές χώρες: από τη µία
πλευρά, είναι πιο δύσκολο να βρεις «αφελείς ασθενείς», µη υποκείµενους σε
οποιαδήποτε µορφή θεραπείας· από την άλλη, η ηθική επιτάσσει να προσφέρεται το
ελάχιστο επίπεδο φροντίδας (standard of care) που είθισται στη χώρα. Στις Ηνωµένες
Πολιτείες, όπου µόνο µία στις πέντε κλινικές έρευνες κατορθώνει να συγκεντρώσει
επαρκή αριθµό προσώπων, κάθε φάση της παρασκευής του φαρµάκου που δεν
ολοκληρώνεται ή καθυστερεί συνιστά µια απώλεια κέρδους πολλών εκατοµµυρίων
δολαρίων…
Οι αρρώστιες των φτωχών χωρών δε συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των
εταιρειών: µόνο µια αγορά των τουλάχιστον 200 εκατοµµυρίων δολαρίων µπορεί να
αρχίσει να ενδιαφέρει τους «στρατηγούς» της φαρµακευτικής βιοµηχανίας. Όµως οι
πληθυσµοί των αναπτυσσόµενων χωρών δεν πάσχουν µόνο από ελονοσία και φυµατίωση.
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), το 80% των θανάτων που έχουν
προκληθεί από χρόνιες και µη µεταδιδόµενες ασθένειες εντοπίζεται στις αναπτυσσόµενες
χώρες. Η Ινδία και η Κίνα συγκεντρώνουν περισσότερο από το 90% των παγκόσµιων
περιπτώσεων διαβήτη τύπου 2. Σε συγκεκριµένες περιοχές της αφρικανικής ηπείρου, ένα
στα πέντε άτοµα είναι διαβητικό και είκοσι χιλιάδες Αφρικανοί πάσχουν από
υπέρταση115.
Τα επακόλουθα του φαινοµένου αυτού εµφανίζονται «εντυπωσιακά και από τώρα
και στο εξής ορατά» στον WHO (Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας). Οι ασθενείς που
115

Η «θρεπτική µετάβαση» έχοντας ως προέλευση της την εξέλιξη συγκεκριµένων ασθενειών
παρουσιάζεται εξαντλητικά από τους Benjamin Caballero και Barry M.Popkin,The nutrition transition.
Diet and disease in the developing world,Academic Press, Londres,2002.
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νοσηλεύονται για αυτές τις παθήσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες βιώνουν µεγαλύτερο
αριθµό επιπλοκών απ’ ότι οι αντίστοιχοι που κατοικούν στις πλούσιες χώρες. Για τους
υπεύθυνους των κλινικών ερευνών, αυτό συνιστά µια ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο, για
να καταδειχθεί η αποτελεσµατικότητα µιας καρδιακής θεραπείας, πρέπει να αποδειχθεί
ότι τα πρόσωπα που παίρνουν το προϊόν βιώνουν λιγότερα «επεισόδια» σε σύγκριση µε
τους άλλους. Τα τεστ είναι δυνατόν έτσι να διεξαχθούν πολύ πιο γρήγορα. Όπως
υπογραµµίζει ο διευθυντής µιας εταιρείας, συνεργαζόµενης µε τη φαρµακευτική
βιοµηχανία, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για τη χρησιµότητα των δοκιµών στις φτωχές
χώρες, «αν δεν έχουµε αρκετά επεισόδια [µε άλλους όρους, καρδιακές κρίσεις ή
θανάτους] δεν µπορούµε ποτέ να ολοκληρώσουµε µια έρευνα».
«Η Ν. Αφρική είναι µια καταπληκτική χώρα [για το AIDS]», µου είπε ένας
άλλος διευθυντής εταιρείας κλινικών ερευνών, γιατί ένας µεγάλος αριθµός προσώπων
µολυσµένων από τον HIV δεν έχει ακόµη υποβληθεί σε θεραπεία µε αντιβιοτικά µέσα.
Οι «αφελείς» ασθενείς -ή διαφορετικά, οι πολύ φτωχοί για να ξεκινήσουν µια θεραπεία
ασθενείς- αποτελούν το απόθεµα πρώτης επιλογής.
Υπό την ονοµασία «οργανισµοί έρευνας υπό σύµβαση» (ή CRO), αρκετές
εταιρείες εξειδικεύονται στην πραγµατοποίηση κλινικών ερευνών στο εξωτερικό για
λογαριασµό των µεγάλων φαρµακευτικών εργαστηρίων. Είναι οι Quintiles,Covance,
Charles River Laboratories, PPD και διαθέτουν γραφεία και ιστότοπους σε ένα µεγάλο
αριθµό αναπτυσσόµενων χωρών. Η Quintiles, για παράδειγµα, δραστηριοποιείται στη
Χιλή, στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στη Βουλγαρία, στην Εσθονία, στη Ρουµανία, στην
Κροατία, στη Λεττονία, στη Ν. Αφρική, στην Ινδία, στη Μαλαισία, στις Φιλιππίνες και
στην Ταϊλάνδη.
Η ταχύτητα είναι ένα πλεονέκτηµα καθοριστικής σηµασίας. Στις δυτικές χώρες, η
συγκέντρωση προσώπων σε αριθµό ικανοποιητικό µπορεί να διαρκέσει εβδοµάδες,ακόµα
και χρόνια. Υπεύθυνη µιας έρευνας για ένα πειραµατικό εµβόλιο, η Quintiles κατάφερε
να συγκεντρώσει, στη Ν.Αφρική, τρεις χιλιάδες ασθενείς σε εννέα µέρες. Για µια άλλη, η
εταιρεία συγκέντρωσε χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ παιδιά σε δώδεκα µέρες. Ενώ, στις
Ηνωµένες Πολιτείες, µεταξύ 40% έως 70% των εθελοντών έχουν την τάση να
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υπεκφεύγουν και κατόπιν να αρνούνται, οι εξειδικευµένες εταιρείες στην Ινδία
διαβεβαιώνουν ότι διατηρούν το 99,5% των εθελοντών116.
Η Covance επαίρεται για τη δυνατότητα της να διεξάγει έρευνες σε είκοσι πέντε
χιλιάδες κέντρα, εγκατεστηµένα σε µια δωδεκάδα χωρών. Ο ειδικευµένος τύπος
βρίσκεται σε ενθουσιώδη αναµονή: «Κάνε σκι εκεί όπου υπάρχει χιόνι, παραινεί η
διαφήµιση µιας εξ’αυτών των CRO, διεξάγετε τις έρευνές σας εκεί όπου υπάρχουν
ασθένειες.»
Για τους υποστηρικτές της, αυτή η κατάσταση ωφελεί όλον τον κόσµο. Τα
κέντρα των τεστ προσφέρουν φροντίδα χωρίς να υπάρχει µέτρο σύγκρισης µε αυτή που
παρέχουν οι τοπικές κλινικές -όπου πρέπει να περιµένεις µέρες ολόκληρες για να
συµβουλευτείς έναν ιατρό αρχάριο και χωρίς µέσα. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει λοιπόν
να θεωρούνται προνοµιούχοι· η χαρά µε την οποία συνωστίζονται στα κέντρα
υποδηλώνει ότι είναι γνώστες του προνοµίου αυτού. Οι κλινικές αποκτούν έτσι
πρόσβαση στις πιο προηγµένες τεχνολογίες και επωφελούνται του µοντέρνου
εξοπλισµού, απαραίτητου για τη διεξαγωγή των δοκιµών. «Αποκτήσαµε εξοπλισµό,
θυµάται ένας ινδός ερευνητής, και δε ζήτησαν ποτέ να τους τον επιστρέψουµε.»
Εξάλλου, αν οι δυτικοί δε θέλουν να µετατραπούν σε πειραµατόζωα,αυτό δε
συνεπάγεται ότι πρόκειται για µια δυσάρεστη διαδικασία για τους άλλους! Όχι µόνο
υπόκεινται σε µια θεραπεία της επιλογής τους, αλλά τυγχάνουν και πληρωµής στα
πλαίσια αποζηµίωσης. Όπως µετατοπίζουµε τα εργοστάσια για να εκµεταλλευτούµε τους
χαµηλούς µισθούς και τους λιγότερο δραστικούς περιβαλλοντικούς φραγµούς,
γιατί,υποστηρίζουν, να µην µεταφέρουµε ένα µέρος των κλινικών ερευνών; «Με
κατηγορούν ότι εκµεταλλεύτηκα την κατάσταση, παραπονιέται ένας ερευνητής
δραστηριοποιούµενος στις φτωχές χώρες. Μα χωρίς αυτές τις δοκιµές, αυτά τα παιδιά θα
ήταν νεκρά»! Για τον κ. Robert Temple, διευθυντή του ιατρικού τµήµατος στο FDA, η
ανάλυση κόστος-συµφέρον είναι αδιαµφισβήτητη: «Οι άνθρωποι έχουν, γενικότερα, όλοι
συµφέρον να συµµετάσχουν. Οι µισοί συµµετέχοντες αισθάνονται ότι τους χορηγείται
ένα δραστικό φάρµακο και ότι τυγχάνουν καλύτερης φροντίδας, επισηµαίνει. Οι άλλοι
µισοί τυγχάνουν απλά καλύτερης φροντίδας.»
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Η ταχύτητα µε την οποία καταστρώνονται οι λίστες και η επάρκεια εθελοντών που τις χαρακτηρίζουν
αξιολογούνται θετικά στους ιστότοπους των CRO.Cf., εξίσου, «Lifting India’s barriers to clinical trials»,
CenterWatch, Αύγουστος 2003.
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Ωστόσο, το να προσφέρεις το ίδιο σου το σώµα στην επιστήµη δεν είναι το ίδιο
πράγµα µε το να «χτυπάς κάρτα» καθηµερινά στο εργοστάσιο. Τίποτα δεν εγγυάται ότι η
κατάσταση του συµµετέχοντος θα βελτιωθεί στο τέλος του πειράµατος. Αυτή η
αβεβαιότητα και ο κίνδυνος των παρενεργειών είναι εξάλλου και η πρωταρχική αιτία των
κλινικών ερευνών.
Ως επακόλουθο, το απαραίτητο προαπαιτούµενο για την ηθική έρευνα στα
ανθρώπινα όντα, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από πλειάδα κειµένων (κυρίως από τον
κώδικα της Νυρεµβέργης,που υιοθετήθηκε το 1947,παράλληλα µε την καταδίκη της
δράσης των ναζί ιατρών, και η διακήρυξη του Ελσίνκι της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας του 1964, τροποποιηµένη το 2004) επιβάλλει τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα να
µπορούν να δώσουν µια συγκατάθεση έλλογη (δηλαδή αφού έχουν ενηµερωθεί σωστά
και έχουν καταλάβει) και εθελοντική. Η απόφαση δεν πρέπει να επηρεάζεται από τα
γενναιόδωρα µέτρα αποζηµίωσης. Η κατάσταση συνοδεύεται όµως από παράδοξα: όταν
οι υποστηρικτές του αγώνα κατά του AIDS ζήτησαν από τους διοργανωτές µιας δοκιµής
πειραµατικών εµβολίων

να διασφαλίσουν την δια βίου θεραπεία για όλους τους

συµµετέχοντες που θα προσβληθούν από τον HIV κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιµής,
οι ερευνητές απάντησαν ότι αυτή η απαίτηση θα παραβίαζε την αρχή της εθελοντικής
συγκατάθεσης-άτοµα απρόσβλητα θα µπορούσαν να παρουσιαστούν εθελοντικά για να
αποκτήσουν πρόσβαση (σε περίπτωση µόλυνσης) µε αυτό το τέχνασµα σε ιατρική
φροντίδα που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ανέλπιστη.
Εντούτοις, η πραγµατικότητα εµφανίζεται, σύµφωνα µε ένα αυξανόµενο αριθµό
µαρτυριών, αρκετά αποµακρυσµένη απ’ αυτήν την απαίτηση. Το ποσοστό παραίτησης
αποτελεί µία από τις ενδείξεις που χρησιµοποιούν οι ειδικοί της βιοηθικής για να
αξιολογήσουν την ποιότητα της συγκατάθεσης: αν ορισµένα πρόσωπα αρνούνται να
συµµετάσχουν ή εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια της δοκιµής, αποδεικνύουν µε τη
συµπεριφορά τους αυτή ότι η συµµετοχή σε τέτοιου είδους δοκιµές είναι καρπός
εθελοντικής απόφασης. Στις δυτικές χώρες, το ποσοστό αυτό συχνά ξεπερνά το
40%.Συγκριτικά,πολλοί κλινικοί ερευνητές που δραστηριοποιούνται στις χώρες υπό
ανάπτυξη δηλώνουν ότι οι υποψήφιοι δεν αρνούνται ποτέ να συµµετάσχουν. Η ταχύτητα
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µε την οποία συγκεντρώνονται τα πρόσωπα αποτελεί ένα ακόµη σηµάδι αυτού του
χάσµατος117.
Σε ορισµένες περιπτώσεις 118 , έως 80% των συµµετεχόντων αγνοούν ότι είναι
ελεύθεροι να εγκαταλείψουν. Αυτό που θα έπρεπε να αποτελούσε µια δοκιµασία
νοµοθετικής συµµόρφωσης λειτουργεί πλέον ως επιχείρηµα για τη διεξαγωγή
επιπρόσθετων δοκιµών. Ένα άρθρο δηµοσιευµένο στο περιοδικό Applied Clinical Trials
υπογραµµίζει ότι οι Ρώσοι συµµετέχοντες «δε χάνουν τα ραντεβού τους, παίρνουν όλα τα
φάρµακα και δεν επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτηµα της συγκατάθεσης τους παρά
πολύ σπάνια. Κάνουν αυτό που τους υπαγορεύουν οι γιατροί. Είναι ασύλληπτο!». Όσον
αφορά την εξειδικευµένη έκδοση Center Watch, σηµειώνει ότι «οι Κινέζοι δεν είναι τόσο
απελευθερωµένοι όσο οι Αµερικάνοι. ∆έχονται πρόθυµα να µετατραπούν σε ανθρώπινα
πειραµατόζωα».
Η ασκούµενη εποπτεία από τους ελεγκτικούς οργανισµούς,ευρωπαϊκούς και
αµερικανικούς,είναι ελάχιστη. Στα µάτια τους, οι δοκιµές που διεξάγονται στο εξωτερικό
έχουν την ίδια εγκυρότητα µε τις εγχώριες· σε κάθε περίπτωση, οι κατασκευαστές δεν
οφείλουν να οµολογήσουν αυτές τις εκροές προς το εξωτερικό: η µόνη απαίτηση είναι ο
σεβασµός της διακήρυξης του Ελσίνκι (και των εγχώριων νόµων, αν αυτοί προβλέπουν
µεγαλύτερη προστασία). Αν τα τεστ αποτύχουν (όπως συνήθως συµβαίνει),
εξαφανίζονται χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος.
Οι επιτροπές ηθικής και οι οργανισµοί τοπικής νοµοθεσίας, που θα έπρεπε να
επαγρυπνούν για το σεβασµό των δικαιωµάτων των συµµετεχόντων, σπάνια
ανταποκρίνονται στο ύψος του καθήκοντος τους. Στην Ινδία, για παράδειγµα, αυτοί οι
τεχνοκράτες έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο να ευνοήσουν την ανάπτυξη των κλινικών
δοκιµών, πηγή σηµαντικών εσόδων. Αρκετοί υπεύθυνοι δήλωσαν ότι υπολογίζουν ο
προϋπολογισµός να φτάσει από τα 70 χιλιάδες δολάρια το ένα εκατοµµύριο. Η
νοµοθεσία έγινε ευνοϊκότερη: διάφορες περικοπές (τελωνειακό δίκαιο, φόροι)· εξάλειψη
των διατάξεων που απαιτούσαν οι δοκιµές της τρίτης φάσης να µη διεξάγονται
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Cf. National Bioethics Advisory Commission,Ethical and Policy Issues in International
Research:Clinical Trials in Developing Countries, Απρίλιος 2001.
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Quarraisha Abdool Karim, «Informed consent for HIV testing in a South African hospital:Is it truly
informed and truly voluntary?»,American Journal of Public Health,Washington,DC,1 η Απριλίου 1998,63740·Niels Lynoe, «Obtaining informed consent in Bangladesh»,The New England Journal of
Medicine,Waltham,8 Φεβρουαρίου 2001.
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παράλληλα σε διαφορετικές χώρες· κατάργηση της διάταξης που επέβαλλε η
φαρµακευτική αγωγή να αποτελεί µια «ξεχωριστή αξία» για την Ινδία 119.
Έκτοτε, σύµφωνα µε τους Economic Times, ένα από τα πρώτα οικονοµικά
περιοδικά της χώρας «οι ευκαιρίες είναι εξαιρετικές, οι πολυεθνικές αποχωρούν και οι
ινδικές εταιρείες έτοιµες. Έχουµε την τεχνογνωσία, τα πρόσωπα και διαθέτουµε ένα
πλεονέκτηµα που η Κίνα δεν έχει και ούτε πιθανότατα θα αποκτήσει ποτέ. Κυρίως,
πρόκειται για µια µετατόπιση έναντι της οποίας τα αµερικάνικα εργοστάσια δε
ρισκάρουν να αντιταχθούν»120.
Σχεδόν σε όλους τους τοµείς της πρακτικής ιατρικής και της έρευνας στην Ινδία,
η έλλειψη νοµοθεσίας είναι πασιφανής. Ούτε το ιατρικό επάγγελµα ούτε η εκπαίδευση
διεκδικούν πρωτεία δεοντολογίας: ορισµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κατηγορήθηκαν
ότι προσλαµβάνουν ψευδό-καθηγητές για να παραπλανήσουν τους επιθεωρητές, πωλούν
πιστοποιητικά υποδοχής και χορηγούν τα διπλώµατα τους στον καλύτερο πλειοδότη.
Σχετικά µε την φαρµακευτική αγορά, είναι υπερπλήρης αναποτελεσµατικών ή
επικίνδυνων φαρµάκων και η χώρα δεν αριθµεί παρά εξακόσιους επιθεωρητές
φαρµακευτικών προϊόντων. Επιπλέον, κατά την Chandra Gulhati, ειδικό της
φαρµακευτικής βιοµηχανίας και εκδότρια στην Ινδία του Monthly Index of Medical
Specialties, «µόλις µια εταιρεία πιαστεί επ’αυτοφώρω, καταφέρνει να γλιτώσει µε µια
απλή επίπληξη».
∆εν προκαλεί έκπληξη, υπό αυτές τις συνθήκες, το γεγονός ότι ξέσπασε µια
ολόκληρη σειρά σκανδάλων. Τη δεκαετία του ’70, ένα φάρµακο κατά της ελονοσίας µη
εγκεκριµένο, το quinacrine, διενεµήθη σε δεκάδες χιλιάδες αναλφάβητες γυναίκες. Τις
κατέστησε οριστικά στείρες. Στο µέσο της δεκαετίας του ’80, ένα ενδοφλέβιο
αντισυλληπτικό, που αποσύρθηκε από την αγορά µετά την ανακάλυψη της ανάπτυξης
καρκίνου σε ποντικούς, είχε δοκιµαστεί σε επαρχιώτισσες, που δήλωναν κατόπιν ότι
«δεν προβληµατίστηκαν ποτέ που συµµετείχαν σε µια δοκιµή».
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ερευνητές της δηµόσιας υπηρεσίας διέκοψαν
σκόπιµα την θεραπεία της οποίας επωφελούνταν αναλφάβητες γυναίκες πάσχουσες από
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Όπως διευκρίνισε ο M.Ken Getz,της Center-Watch (η εταιρεία παροχής πληροφοριών για τις κλινικές
δοκιµές), που µου διηγήθηκε ότι στην Ινδία του επεφύλασσαν υποδοχή αρχηγού κράτους. Cf.Narayan
Kulkarni, «The trials leader», Biospectrum(Inde), 10 Ιουνίου 2003.
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10 Μαρτίου 2004,http://economictimes.india-times.com/articleshow/msid-552812,prtpage-1.cms

128

προκαρκινικές βλάβες των αυχενικών σπονδύλων προκειµένου να µελετήσουν την
πρόοδο της ασθένειας. Κατέστη εµφανές αργότερα ότι δεν είχαν ενηµερωθεί ούτε είχαν
δώσει κάποια συγκατάθεση σε αυτόν τον πειραµατισµό που θυµίζει τη διάσηµη θλιβερή
µελέτη Tuskegee121. Το 2001,στην Κεράλα, ένας ερευνητής του πανεπιστηµίου Johns
Hopkins συνελήφθη έτοιµος να δοκιµάσει ένα πειραµατικό αντικαρκινικό φάρµακο σε
καρκινοπαθείς πριν ακόµη αυτό κηρυχθεί µη βλαπτικό στα ζώα. Το 2003, ένα
πειραµατικό αντικαρκινικό φάρµακο χορηγήθηκε σε περισσότερες από τετρακόσιες
γυναίκες που προσπαθούσαν να αυξήσουν την γονιµότητα τους· το προϊόν ήταν τοξικό
για τα έµβρυα. Αν και ο τύπος τα µετέδωσε, κανένα από αυτά τα σκάνδαλα δεν
προκάλεσε

την

ενεργοποίηση

οποιασδήποτε νοµοθετικής

προστασίας

για

τα

ενδιαφερόµενα πρόσωπα.

Να προσφέρονται τα φάρµακα σε αυτούς που τα έχουν δοκιµάσει;
Αυτές οι δοκιµές, που διεξάγονται παραβιάζοντας τους ηθικούς κανόνες, έχουν
επίσης ως αποτέλεσµα την εκ νέου αµφισβήτηση της νοµιµότητας της δυτικής ιατρικής
προς τους πληθυσµούς του τρίτου κόσµου. Θα αναφερθούν δύο µόνο παραδείγµατα, ο
υπουργός υγείας της Ν. Αφρικής χαρακτήρισε τα φάρµακα για την καταπολέµηση του
HIV δηλητήρια· Νιγηριανοί θρησκευτικοί υπεύθυνοι απέρριψαν ένα εµβόλιο
πολιοµυελίτιδας γιατί το θεώρησαν επικίνδυνο. Το φάντασµα της ανάπτυξης αυτών των
κλινικών δοκιµών,που διεξάγονται µυστικά και ανέλεγκτα, στοχεύει στο να προκαλέσει
τέτοιες αντιδράσεις οι οποίες στα πλαίσια της δηµόσιας υγείας έχουν δραµατικές
επιπτώσεις.
Σπάνια επικαλούµενο κατά σαφή τρόπο, το επιχείρηµα που στηρίζει την
πλειονότητα των αποκλίσεων από την ηθική έγκειται στο ότι τα οφέλη για τον πληθυσµό
αξίζουν την ανάληψη κάποιων προσωπικών ρίσκων -ιδίως όταν η ποιότητα της
φροντίδας που παρέχεται στο πλαίσιο των κλινικών δοκιµών είναι συχνά ανώτερη από τη
συνηθισµένη, όταν οι εµπλεκόµενοι ιατροί έχουν πρόσβαση σε προηγµένη τεχνολογία
121

Στο πλαίσιο αυτής της µελέτης για τη σύφιλη, µε την παραίνεση των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας των
Ηνωµένων Πολιτειών, δεκάδες µαύροι άνδρες υποβαθµισµένων περιοχών στερούνταν θεραπείας για
αρκετές δεκαετίες προκειµένου να περιγραφεί η φυσική εξέλιξη της ασθένειας.Το σκάνδαλο οδήγησε στην
εµφάνιση,το 1974,των πρώτων µέτρων προστασίας των ασθενών που συµµετέχουν στις δοκιµές.
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και όταν τα έσοδα από αυτού του είδους τις δραστηριότητες µπορούν να διατεθούν προς
το συµφέρον των ασθενών. ∆υστυχώς, δεν πρέπει να συγχέονται τα πειραµατικά
δεδοµένα και η επιστηµονική πρόοδος, αυτό µπορούν να το οµολογήσουν όλοι όσοι
είδαν πολλά «επαναστατικά» εµβόλια να καταλήγουν εγκαταλελειµµένα σε ερηµωµένες
αποθήκες εµπορευµάτων τροπικών περιοχών.
Ένα µέτρο στοιχειώδους δικαιοσύνης θα επέβαλλε οι συµµετέχοντες να έχουν
πρόσβαση, µε το πέρας των δοκιµών, στα φάρµακα για την έγκριση των οποίων
συνεισέφεραν. Πολύ συχνά, τα νέα ανεπτυγµένα και δοκιµασµένα προϊόντα στους
κατοίκους των φτωχών χωρών δεν αποτελούν αντικείµενο καµίας άδειας εκµετάλλευσης
στις χώρες αυτές,εµπορευµατοποιούνται σε απαγορευτικές τιµές ή δεν διατίθενται προς
χρήση καθώς το προϊόν κρίνεται ακατάλληλο από ιατρικής απόψεως.
Πιο δυναµικές διεκδικήσεις θα µπορούσαν να θέσουν τέλος σε ορισµένες έρευνες.
Όµως, όπως δήλωσε ο βιοηθικός Jonathan Moreno,η πιθανή εγκατάλειψη αυτών των
ερευνών στην αµφισβητούµενη ηθική αποτελεί µέρος του τιµήµατος που πρέπει να
πληρώσουµε αν θέλουµε να αναγνωρίσουµε ότι υφίσταται διαφορά µεταξύ ενός
ποντικού του εργαστηρίου και του ανθρώπινου όντος.

Το «αστείο» της έλλογης συγκατάθεσης
Σχεδόν ένας στους εκατό Ινδούς απολαµβάνει ασφάλεια υγείας. Εκ του γεγονότος
αυτού, η πλειονότητα των κατοίκων πληρώνει προκαταβολικά για την ιατρική της
φροντίδα και οι αναπτυσσόµενοι προσωπικοί δεσµοί µε τον ιατρό αποκτούν ιδιαίτερη
σηµασία. Ο συσχετισµός δυνάµεων µεταξύ ιατρών και ασθενών είναι έτσι πολύ
διαφορετικός από αυτόν που παρατηρούµε στις δυτικές χώρες.
Κατά τον M. Farhad Kapadia, ιατρό-ερευνητή στο νοσοκοµείο Hinduja της
Βοµβάης, µόνο αυτοί «που δεν έχουν απολύτως καµία επιλογή» δέχονται να απαλλαγούν
από την ιατρική γνωµάτευση και να υπαχθούν σε ένα πρωτόκολλο που επιλέχθηκε µε
τυχαίο τρόπο από έναν υπολογιστή-χωρίς να γνωρίζουν σε ποια οµάδα του πειράµατος
θα καταταγούν. Με άλλους όρους, αυτοί που συµµετέχουν στις κλινικές δοκιµές είναι οι
πιο ενδεείς, αυτοί που ανήκουν στην κοινωνική τάξη την πιο αποµακρυσµένη από τη
δυνατότητα πρόσβασης στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας.
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Οι Αµερικανοί υπεύθυνοι της Food and Drug Administration (FDA) εµφανίζονται
παρόλα ταύτα σίγουροι για την ικανότητα των συµµετεχόντων να αυτοπροστατευθούν,
παραχωρώντας ή αποσύροντας τη συγκατάθεση τους. Για τον M.Robert Temple, ιατρικό
διευθυντή της FDA, το να αµφισβητείς την ικανότητα των άπορων ασθενών να δώσουν
τη συγκατάθεση τους συνιστά µια συγκαταβατική στάση. «∆εν πρέπει να τους
µεταχειριζόµαστε σαν να είναι ανίκανοι να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους», µας
εξηγεί. Ο αναλφαβητισµός και η φτώχεια δεν συνιστούν απαραίτητα απροσπέλαστα
εµπόδια: οι επιστηµονικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των ερευνών
είναι πιθανότατα άγνωστες σε αυτά τα πρόσωπα, δεν είναι όµως ακατανόητες.
Ιατρικοί ανθρωπολόγοι έχουν ανακαλύψει ένα µέσο για να επαληθευτεί αν η
συγκατάθεση είναι έλλογη ή όχι. Ερωτώντας µε ερωτηµατολόγιο τριάντα τρεις
Ταϊλανδούς συµµετέχοντες σε δοκιµή εµβολίου κατά το HIV, διαπίστωσαν ότι τριάντα
από αυτούς δεν είχαν ενηµερωθεί σωστά. Αναλόγως, µια µελέτη πάνω σε µια δοκιµή
ενός αντισυλληπτικού που πραγµατοποιήθηκε στην Βραζιλία αποκάλυψε ότι κανείς από
τους συµµετέχοντες δεν είχε ενηµερωθεί επαρκώς. Σε ένα τεστ στην Αϊτή σχετικά µε την
µετάδοση του HIV, 80% των συµµετεχόντων αγνοούσε επακριβώς την θανατηφόρα
κατάληξη122.
«Η έλλογη συγκατάθεση είναι ένα αστείο», φτάνει να δηλώσει ένας ερευνητής
της National Bioethics Advisory Commission. «Πώς ένα άτοµο που δεν έχει ακούσει
ποτέ του για βακτήρια ή ιούς µπορεί να δώσει την έλλογη συγκατάθεση του, ισχυρίζεται
ένας άλλος. Αυτή η ιδέα της συγκατάθεσης του ατόµου…αυτό δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι
κάνουν αυτό που τους υπαγορεύουν να κάνουν».
Από το 2001, θεωρώντας ότι η προστασία που εγγυάται είναι πολύ ενοχλητική, η
FDA τείνει να κρατήσει τις αποστάσεις της από την διακήρυξη του Ελσίνκι. Το 2001,
εναντιώθηκε στην ενσωµάτωση νέων βελτιώσεων που περιόριζαν τις δοκιµές µε placebo
και παραµένει εχθρική απέναντι σε αρκετές διατάξεις της διακήρυξης. Η γενική τάση
επιβεβαιώθηκε το περασµένο καλοκαίρι όταν το Ινστιτούτο Ιατρικής, ένα από τα πρώτα
συµβουλευτικά όργανα των Ηνωµένων Πολιτειών στον επιστηµονικό τοµέα, πρότεινε να
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αρθούν οι de facto απαγορεύσεις που παρεµπόδιζαν τη διεξαγωγή κλινικών δοκιµών σε
κρατούµενους και, µε τον ίδιο αυθορµητισµό, χαρακτήρισε «µύωπες» όλους τους
προασπιστές της έλλογης συγκατάθεσης που εδώ και δεκαετίας αντιτίθενται σε αυτό123.

Τέσσερα στάδια δοκιµών
Ένα νέο φάρµακο δεν µπορεί να επιτραπεί προς πώληση παρά µόνο από τη
στιγµή που έχει υποβληθεί σε µία σειρά θετικών δοκιµών στον άνθρωπο. Αυτές οι
δοκιµές, που αποτελούν απόρροια πολλών βιοχηµικών πειραµάτων και στα ζώα,
κατανέµονται σε πολλά διαδοχικά στάδια.
Στο στάδιο Ι, αρκεί να επαληθευτεί σε ένα περιορισµένο αριθµό υποκειµένων µε
καλή φυσική κατάσταση (ηλικίας είκοσι έως ογδόντα ετών) εάν το ανθρώπινο σώµα
αντέχει την χηµική ουσία και τη σύσταση του φαρµάκου. 30% των δοκιµασµένων
µορίων εξαλείφονται σε αυτό το στάδιο.
Το στάδιο ΙΙ ελέγχει την αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου.Απαιτεί την
συγκέντρωση εκατό έως τριακοσίων ασθενών που εµφανίζουν την πάθηση που
επιδιώκουµε να θεραπεύσουµε. Χωρίζονται µε τυχαίο τρόπο σε δύο οµάδες (ή
«κλάδους»), στη µία οµάδα (οµάδα ελέγχου) χορηγείται ένα placebo ή ένα φάρµακο µε
ήδη γνωστή αποτελεσµατικότητα και στην άλλη οµάδα το πειραµατικό προϊόν. Το
εγχείρηµα καταλήγει συνήθως στο να µη γνωρίζει ούτε ο συµµετέχων ούτε ο ιατρός
ποιος ανήκει σε ποια οµάδα.
Στο στάδιο ΙΙΙ -µόνο το ένα τρίτο των µορίων κατορθώνουν να φτάσουν σε αυτό
το στάδιο- εµπλέκονται χαρακτηριστικά αρκετές εκατοντάδες-ακόµα και χιλιάδεςασθενείς (και ένας σηµαντικός αριθµός ιατρών) και µπορεί να επεκταθεί σε µια διάρκεια
δύο ετών, ακόµη και περισσότερων. Πολυδάπανο, αυτό το στάδιο επιτρέπει να
αξιολογηθούν επακριβώς τα πλεονεκτήµατα και οι παρενέργειες του φαρµάκου.
Καταλήγει, στις περισσότερες από το 70% των περιπτώσεων, σε έγκριση διάθεσης στην
αγορά του φαρµάκου (AMM).
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Αρκετές εταιρείες διεξάγουν µελέτες σταδίου ΙV, αποκαλούµενο «στάδιο
postmarketing», που τους επιτρέπουν, επεξεργαζόµενες τα δεδοµένα, να καθιερωθούν
πιο γρήγορα στην αγορά. Αυτές οι δοκιµές επιτρέπουν επίσης, ιδίως στην περίπτωση των
εµβολίων, τον έλεγχο σε µεγάλη κλίµακα της ύπαρξης δευτερευουσών επιπτώσεων.
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