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Η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος 

στην εναρμόνιση κοινωνιο-ψυχολογικού  
και νομικού φύλου
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Η έννομη τάξη προνοεί, αμέσως 
μετά τη γέννηση ενός ανθρώπου, να 
«μεταφράσει» το βιολογικό του φύ-
λο (sex), όπως και στο βαθμό που 
αυτό είναι ορατό, σε νομικό. Από 
την άλλη, οι μηχανισμοί κοινωνικο-
ποίησης και κανονικοποίησης ανα-
λαμβάνουν να μετατρέψουν το βιο-
λογικό και νομικό αυτό φύλο και σε 
κοινωνικό (gender). Από αυτή την 
άποψη αναγνώριση ταυτότητας φύ-
λου υπάρχει ήδη. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι δεν ακολουθεί την κοινωνιο-
ψυχολογική ταυτότητα κάθε ατόμου, 
ξεχωριστά και εξατομικευμένα, αλ-
λά αποτελεί τυφλό παρακολούθη-
μα των εξωτερικών γεννητικών οργά-
νων. Η τυφλή αυτή και αναγκαστική 
αντιστοίχιση δημιουργεί προβλήμα-
τα σε όλα τα άτομα, καθώς αποτελεί 
έναν στενό «κοινωνικό κορσέ», στον 
οποίο κάθε άτομο πρέπει να χωρέσει 
αφού προσαρμοστεί στις κοινωνικές 
νόρμες. Ιδίως όμως προκαλεί προ-
βλήματα στα μεσοφυλικά (intersex) 
και στα διεμφυλικά (trans) άτομα. 
Στο πλαίσιο αυτό, η δυνατότητα εξα-
τομίκευσης του νομικού φύλου και 
εναρμόνισής του με το ψυχοκοινωνι-
κό είναι ένα ελάχιστο βήμα προς την 
κατεύθυνση της αναγνώρισης ίσης 
ανθρώπινης αξίας σε όλους και ίσης 
ελευθερίας ανάπτυξης της προσω-
πικότητας ανεξαρτήτως (ταυτότητας) 
φύλου. 

1. Βλ 418/2016 ΕιρΑθ, 1572/2016 του ΕιρΑθ, 1479/2016 ΕιρΘεσ, 572/2017 ΕιρΑθ και 604/2017 ΕιρΑθ, 281/2017 ΕιρηνΘεσ.
2. ΕΔΔΑ, A.P., Garçon και Nicot κατά Γαλλία, αριθμοί προσφυγών (Requêtes nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13), απόφαση της 6ης Απριλίου 2017. 

Η νομική διευθέτηση του ζητήμα-
τος πρέπει να σέβεται το νομολογι-
ακό κεκτημένο, εθνικό1 και ευρωπα-
ϊκό2, σύμφωνα με το οποίο η έννομη 
τάξη δεν επιτρέπεται να απαιτεί μόνι-
μες και μη αναστρέψιμες χειρουργι-
κές ή ορμονικές επεμβάσεις που μπο-
ρεί να απολήγουν σε στειρότητα του 
τρανς ατόμου. Προς την κατεύθυνση 
της παροχής ίσων ευκαιριών και στην 
εκπαίδευση και ομαλής ένταξης στην 
μαθητική κοινότητα, η αλλαγή κατα-
χωρισμένου φύλου θα πρέπει να επι-
τρέπεται και σε ανήλικους, έστω και 
με σχετική ιατρική παρακολούθηση. 

Επιπλέον, ο (νέος) νόμος πρέπει να 
σέβεται την οικογενειακή κατάσταση 
του ατόμου και άρα να μην διατα-
ράσσει τη σχέση με τα τέκνα και τον ή 
την σύζυγό του, στο βαθμό που ο τε-
λευταίος συναινεί. Με άλλα λόγια, το 
απαραβίαστο της οικογενειακής ζωής 
(άρθρο 9 παρ 1 εδ. β’ Σ) επιβάλλει τη 
διατήρηση του υφιστάμενου γάμου 
μετά τη φυλομετάβαση και την αλλα-
γή του καταχωρισμένου φύλου του 

προσώπου, με τη συναίνεση και των 
δύο συζύγων, καθώς και τη διατήρη-
ση της νομικής σχέσης των τέκνων με 
τον τρανς γονέα τους, όπως αυτός εί-
ναι πλέον ορατός στην έννομη τάξη 
και στην κοινωνική συμβίωση. Αυτό 
σημαίνει επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η 
αρνητική διακριτική μεταχείριση των 
έγγαμων φυλομεταβατικών ατόμων 
με απαγόρευση αλλαγής του κατα-
χωρισμένου φύλου τους, γιατί αυ-
τό θα παραβίαζε τόσο τη γενική αρ-
χή της ισότητας, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β΄ Σ όσο και την 
ισότητα των φύλων. 

Όλα τα παραπάνω, βέβαια, είναι 
απαραίτητα στο βαθμό που η έννομη 
τάξη συνεχίζει να ενδιαφέρεται ορι-
ζοντίως για το φύλο του κάθε πολίτη 
και να το καταγράφει σε όλα τα δη-
μόσια έγγραφα, σχετίζοντας με αυ-
τό δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το 
optimum, ωστόσο, θα ήταν η απεξάρ-
τηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
από το καταχωρισμένο φύλο καθε-
αυτό και η σύνδεσή τους μόνον με 
εκείνα τα χαρακτηριστικά με τα οποία 
κάθε διάκριση συνάδει. Εξάλλου, αυ-
τό είναι και το σύγχρονο νόημα της 
συνταγματικής αρχής της έμφυλης 
ισότητας: το φύλο δεν μπορεί να θε-
ωρείται ως κρίσιμο χαρακτηριστικό 
καθεαυτό και άνευ ετέρου, εκτός και 
αν πρόκειται για δράσεις επίτευξης 
της πραγματικής ισότητας.

Λίνα Παπαδοπούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής 
Σχολής ΑΠΘ

http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2279885/12%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2252471/13%22]%7D
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:[%2252596/13%22]%7D
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Δικαστικές αποφάσεις: ΕΔΔΑ: Ustinova κατά Ρωσίας  
(αρ. αίτησης 7997/2014)

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Η αιτούσα μετακόμισε στη Ρωσία στις 

αρχές του 2000. Το 2008 γνωρίστηκε και 
άρχισε να συζεί με τον σύζυγό της, A. U., 
ρωσικής υπηκοότητας. Το 2009 η κόρη 
της αιτούσας από προηγούμενο γάμο με-
τακόμισε μαζί τους και εγγράφηκε σε ρω-
σικό δημοτικό σχολείο. Στις 16 Μαρτίου 
2012 το ζευγάρι παντρεύτηκε και στις 23 
Αυγούστου 2012 γεννήθηκε ο γιός τους, 
ο οποίος απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα. 

Στις 31 Μαρτίου 2013 και ενώ η αιτού-
σα επέστρεφε με το τρένο στη Ρωσία από 
την Ουκρανία μαζί με τα δύο της παιδιά, 
η Ρωσική Υπηρεσία Συνοριακού Ελέγ-
χου (Russian Border Control Service) της 
έδωσε έγγραφη ειδοποίηση ενημερώνο-
ντάς την ότι δεν μπορεί να ξαναεισέλθει 
στη Ρωσία βάσει του Νόμου για τις Διαδι-
κασίες Εισόδου και Εξόδου από τη Χώρα 
(Entry and Exit Procedures Act)˙η εν λό-
γω ειδοποίηση δεν διευκρίνιζε, ωστόσο, 
τους λόγους της απαγόρευσης επανόδου 
στη Ρωσία. Τον Απρίλιο του 2013 ο σύ-
ζυγος της αιτούσας κατόρθωσε να πά-
ρει αντίγραφο της διάταξης αποκλεισμού 
(exclusion order), την οποία η Αρχή Προ-
στασίας του Καταναλωτή (CPA) είχε ήδη 
εκδώσει από τις 9 Ιουνίου 2012. Η από-
φαση αυτή ανέφερε ακριβώς τη διάτα-
ξη νόμου που αποτέλεσε το έρεισμά της 
(Entry and Exit Procedures Act (no. 114 
- FZ of 15 August 1996), Sections 25.10, 
27 (7) (7), όχι όμως και κάποιον λόγο ή 
κάποιο γεγονός που να εξηγεί νομικά ή 
πραγματικά τον αποκλεισμό. Μεταγενέ-
στερα αποκαλύφθηκε ότι η βάση για τη 
διάταξη αποκλεισμού ήταν το γεγονός 
ότι, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
της το 2012, η αιτούσα είχε βρεθεί θετι-
κή στον ιό HIV και το νοσοκομείο όπου η 
αιτούσα εξετάσθηκε ειδοποίησε την CPA 
για την κατάστασή της.

Ο σύζυγος της αιτούσας, ως ενάγων 
αλλά και ως εκπρόσωπός της, προσέ-
φυγε στα ρωσικά δικαστήρια προσβάλ-

λοντας τη διάταξη αποκλεισμού, υπο-
στηρίζοντας συγκεκριμένα ότι η CPA δεν 
έλαβε υπόψιν της ούτε τον οικογενειακό 
σύνδεσμο της αιτούσας με τη Ρωσία ούτε 
την κατάσταση της υγείας της. Τα αρμό-
δια ρωσικά δικαστήρια απέρριψαν συνο-
πτικά το αίτημα του: επανέλαβαν αυτολε-
ξεί το κείμενο της διάταξης αποκλεισμού, 
κήρυξαν αυτή την τελευταία νόμιμη και 
υπογράμμισαν ότι η προσβολή της αι-
τούσας με τον ιό HIV "συνιστούσε έναν 
πραγματικό κίνδυνο για τον πληθυσμό 
της Ρωσίας". 

Ο σύζυγος της αιτούσας προσέφυγε 
στο Ακυρωτικό Δικαστήριο επικαλούμε-
νος τη θέση του Ρωσικού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου ότι πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψιν ανθρωπιστικοί λόγοι όταν διακυ-
βεύεται η απομάκρυνση ενός ανθρώπου 
από την οικογένειά του, καθώς και τη νο-
μολογία του ως άνω δικαστηρίου σχετι-
κά με το άρθρο 8 ΕΣΔΑ. Επεσήμανε, επί-
σης, ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος τους 
έχουν τη ρωσική υπηκοότητα, ότι η κόρη 
της αιτούσας φοιτά σε ρωσικό σχολείο 
και ότι ο ιός HIV βρίσκεται σε λανθάνον 
στάδιο στον οργανισμό της αιτούσας. Τε-
λικά, οι αρμόδιες ρωσικές δικαστικές αρ-
χές απέρριψαν με συνοπτικές αποφάσεις 
τους την αίτηση του συζύγου της αιτού-
σας για εξέταση της υπόθεσης από το 
ρωσικό Ακυρωτικό Δικαστήριο. Η αιτού-
σα με την κόρη της επέστρεψαν στην Ου-
κρανία και ο σύζυγος παρέμεινε με τον 
γιό τους στη Ρωσία, χωρίς μάλιστα να 
έχει τη δυνατότητα να την επισκέπτεται.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προ-
κάλεσε σημαντικές εξελίξεις στη ρωσική 
νομική επικαιρότητα. Το ρωσικό Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι νόμοι 
περί μετανάστευσης μπορούν νομίμως 
να θέσουν υπό περιορισμούς την είσο-
δο και διαμονή στη Ρωσία αλλοδαπών, 
των οποίων η κατάσταση της υγείας μπο-
ρεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
και να αποτελέσει απειλή για τη δημόσια 
ασφάλεια. Αναγνώρισε, επίσης, τη σύγ-
χρονη ιατρική άποψη ότι ο ιός HIV δεν 
αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, 
διότι δεν μπορεί να μεταδοθεί απλώς και 
μόνο με την παρουσία ενός οροθετικού 
στη χώρα ούτε μόνο μέσω καθημερινής 
επαφής, αιωρούμενων σωματιδίων, φα-
γητού ή νερού. 

Ο σύζυγος της αιτούσας προσέφυγε 
εκ νέου στα δικαστήρια, όμως το αρμό-

διο ρωσικό δικαστήριο έκρινε ότι ελλεί-
ψει της διασταυρωμένης ενημέρωσης πε-
ρί του αν η αιτούσα λαμβάνει αντιρετροϊ-
κή αγωγή, η ίδια τεκμαίρεται ότι αποτελεί 
απειλή για τον ρωσικό πληθυσμό. Επι-
πλέον, χαρακτήρισε την αιτούσα ως μη 
νομοταγή πολίτη, διότι γέννησε το παι-
δί της στη Ρωσία, αφότου η παρουσία 
της στη Ρωσία είχε κηρυχθεί ανεπιθύμη-
τη. Η έφεση του συζύγου της αιτούσας 
ευδοκίμησε. Πιο συγκεκριμένα , το δευ-
τεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι ο δι-
καστής του προηγούμενου βαθμού δεν 
έλαβε υπόψιν του τη θέση του ρωσικού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου και, ως εκ 
τούτου, κήρυξε τη διάταξη αποκλεισμού 
παράνομη και απευθύνθηκε στην αρμό-
δια CPA για να αποκαταστήσει τις βλάβες 
που προκλήθηκαν στην αιτούσα από την 
παραβίαση των δικαιωμάτων της.

Πράγματι, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Μετανάστευσης εξέδωσε στο όνομα της 
αιτούσας προσωρινή άδεια παραμονής 
στη Ρωσία διάρκειας 3 ετών και επιπρο-
σθέτως, όπως υποστήριξε η ρωσική κυ-
βέρνηση, διετάχθη η αφαίρεση του ονό-
ματος της αιτούσας από τη λίστα των ατό-
μων, στα οποία απαγορευόταν η είσοδος 
στη Ρωσία. Ωστόσο, η αιτούσα ισχυρίζε-
ται ότι έως και τις 16 Αυγούστου 2016 
δεν είχε ενημερωθεί ότι η διάταξη απο-
κλεισμού εισόδου της στη Ρωσία είχε 
ακυρωθεί επίσημα ούτε ότι η βάση δεδο-
μένων της Υπηρεσίας Συνοριακού Ελέγ-
χου είχε ενημερωθεί αναλόγως.

Β. ΠΡΟΣΦΥΓΉ ΣΤΟ ΕΔΔΑ
Η αιτούσα προσέφυγε στο ΕΔΔΑ επι-

καλούμενη το γεγονός ότι η διάταξη 
αποκλεισμού εισόδου στη Ρωσία που εί-
χε εκδοθεί εναντίον της το 2012 είχε ως 
αποτέλεσμα τον αποχωρισμό από την οι-
κογένειά της και, ως εκ τούτου, συνιστά 
παραβίαση του άρθρου 8 ΕΣΔΑ §§ 1 και 2. 

Το Δικαστήριο έκανε καταρχήν τυπι-
κά δεκτή την αίτηση. Στον ισχυρισμό 
της ρωσικής κυβέρνησης ότι η αιτούσα 
δεν εμπίπτει πια στην έννοια του ‘’θύμα-
τος’’ με την έννοια του άρθρου 34 ΕΣ-
ΔΑ, αφού τα δικαιώματά της είχαν απο-
κατασταθεί σε εθνικό επίπεδο απάντησε 
ότι στην προκειμένη περίπτωση τα απο-
τελέσματα της επικαλούμενης παραβία-
σης δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς. 
Απέρριψε, επίσης, την ένσταση της ρω-
σικής κυβέρνησης ότι δεν ήταν η ίδια η 
αιτούσα, αλλά ο σύζυγός της αυτός που 

ΕΔΔΑ: Ustinova κατά Ρωσίας  
(αρ. αίτησης 7997/2014)

Διάταξη αποκλεισμού εισόδου στη χώρα 
λόγω προσβολής από τον HIV - Οικογε-

νειακή επανένωση - Άρθρο 8 ΕΣΔΑ

Παρουσίαση:
Μαρία Μ. Μηλαπίδου,  

ΔρΝ, Δικηγόρος
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προσέφυγε στα εθνικά δικαστήρια προ-
κειμένου να επιτύχει την ακύρωση της 
διάταξης αποκλεισμού της εισόδου στη 
χώρα, θεωρώντας ότι σε κάθε περίπτω-
ση τα εσωτερικά ένδικα μέσα είχαν εξα-
ντληθεί και, άρα, μπορεί το ίδιο να επιλη-
φθεί της υπόθεσης.

Επί της ουσίας, το Δικαστήριο επανέλα-
βε ευθύς εξαρχής ότι κάθε Κράτος έχει το 
δικαίωμα, για θέματα που άπτονται του 
διεθνούς δικαίου και με βάση την ιδιότη-
τά του ως υποκείμενο των υποχρεώσεών 
του που απορρέουν από την αντίστοιχη 
Σύμβαση, να ασκεί έλεγχο στην είσοδο 
και την παραμονή αλλοδαπών στο έδα-
φός του. Σε ό,τι αφορά θέματα μετανά-
στευσης, το άρθρο 8 ΕΣΔΑ δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι επιβάλλει στο Κράτος μία 
γενική υποχρέωση να σέβεται την επι-
λογή των παντρεμένων ζευγαριών σχε-
τικά με τη χώρα που θα διαμείνουν και 
να επιτρέπει την οικογενειακή επανένωση 
(άνευ κριτηρίων) στο έδαφός του. Ωστό-
σο, η απομάκρυνση ενός προσώπου από 
τη χώρα όπου ζει μαζί με μέλη της οικο-
γένειάς του μπορεί να στοιχειοθετήσει πα-
ράβαση του δικαιώματος του προσώπου 
αυτού για τον σεβασμό της οικογενειακής 
του ζωής, όπως αυτό προστατεύεται από 
το άρθρο 8 ΕΣΔΑ. Ιδιαίτερα στις περιπτώ-
σεις που υπάρχουν παιδιά και αυτά επη-
ρεάζονται άμεσα από την απομάκρυνση 
του μέλους της οικογένειάς τους, οι αρ-
μόδιες αρχές έχουν καθήκον να λαμβά-
νουν υπόψη το καλύτερο συμφέρον των 
παιδιών και να αποφασίζουν με γνώμονα 
την αποτελεσματικότητα, την αναλογικό-
τητα και την πρακτικότητα της λύσης που 
θα επιλέξουν να εφαρμόσουν. 

Επιπλέον, το Δικαστήριο επανέλαβε 
ότι η έννοια της "οικογενειακής ζωής" πε-
ριλαμβάνει τις σχέσεις που προκύπτουν 
από έναν νόμιμο και γνήσιο γάμο και ότι 
τα παιδιά που γεννιούνται εκτός σχέσης 
αποτελούν ipso iure μέρος της "οικογε-
νειακής" ένωσης από τη στιγμή της γέν-
νησής τους και από αυτό το ίδιο το γεγο-
νός της γέννησης τους. 

Με βάση τα ανωτέρω, το Δικαστήριο 
έκρινε ότι οι πράξεις και οι αποφάσεις 
των αρμόδιων ρωσικών αρχών είχαν ως 
συνέπεια να διαταραχθεί η οικογενειακή 
ζωή της αιτούσας, καθώς δεν μπορούσε 
μετά την απομάκρυνση της να ζήσει μαζί 
με τον σύζυγο και τον γιό της, και άρα συ-
νιστούν παρέμβαση στο δικαίωμα της για 

το σεβασμό της οικογενειακής της ζωής.

Το Δικαστήριο, στηριζόμενο σε δική 
του νομολογία σε υποθέσεις εναντίον 
της Ρωσίας, υπογράμμισε ότι το νομικό 
πλαίσιο και η νομική πρακτική για την έκ-
δοση διατάξεων αποκλεισμού σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο δεν παρέχει επαρκή 
εχέγγυα προστασίας κατά της αυθαίρετης 
κρατικής παρέμβασης, διότι οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν 
τέτοιες αποφάσεις αποκλεισμού χωρίς να 
τηρείται διαδικασία ακρόασης του αλλο-
δαπού, τον οποίον αυτές αφορούν, και 
χωρίς να αιτιολογούν τις αποφάσεις αυ-
τές ή να παραθέτουν τα συγκεκριμένα γε-
γονότα που καθιστούν ανεπιθύμητη την 
παρουσία του εν λόγω αλλοδαπού στη 
Ρωσία. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτού-
σα δεν πληροφορήθηκε την έναρξη και 
την εξέλιξη των διαδικασιών αποκλει-
σμού της από τη Ρωσία, δεν της δόθηκε 
με κανέναν τρόπο η ευκαιρία να εκφρά-
σει την άποψή της επ’ αυτού, μάλιστα 
πριν εκδοθεί η διάταξη αποκλεισμού, και 
δεν έμαθε ποτέ τα γεγονότα και τους λό-
γους που στήριξαν τη διάταξη αποκλει-
σμού εναντίον της. Αυτοί οι λανθασμένοι 
χειρισμοί εκ μέρους των αρμόδιων ρωσι-
κών αρχών ήταν αποτέλεσμα της αυστη-
ρής προσκόλλησης αυτών των τελευταί-
ων στο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η 
Οδηγία της CPA.

Το Δικαστήριο, συνοψίζοντας το ιστο-
ρικό της υπόθεσης και της κατάστασης 
της υγείας της αιτούσας, υπογράμμισε ότι 
μια απόφαση, η οποία βασίζεται σε μια 
προκαθορισμένη κατηγοριοποίηση μίας 
ολόκληρης ομάδας ευάλωτων ανθρώ-
πων (στην παρούσα υπόθεση, οροθε-
τικών) ως απειλής για τη δημόσια υγεία 
απλώς και μόνο λόγω της κατάστασης 
της υγείας τους, χωρίς περαιτέρω αξιολό-
γηση των ιδιαίτερων καταστάσεων γύρω 
από τη ζωή του κάθε ανθρώπου ξεχωρι-
στά, δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνη 
με τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ.

Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο, απα-
ντώντας στον ισχυρισμό της ρωσικής κυ-
βέρνησης ότι η διάταξη αποκλεισμού εί-
χε γνωστοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου στην αιτούσα, 
έκρινε ότι για να αποδειχθεί η γνωστο-
ποίηση δεν αρκεί να αποδειχθεί η απο-
στολή του μηνύματος, αλλά απαιτείται 
επιπλέον να αποδειχθεί η παραλαβή του, 

και μάλιστα με έγγραφο που φέρει την 
υπογραφή της αιτούσας. Το Δικαστήριο 
κατέληξε ότι η μη γνωστοποίηση στην αι-
τούσα των νομίμων λόγων και των γε-
γονότων που οδήγησαν στην έκδοση της 
διάταξης αποκλεισμού της από τη Ρω-
σία αφενός δημιουργεί πρόσφορο έδα-
φος για αυθαίρετη παρέμβαση στο δικαί-
ωμά της για σεβασμό της οικογενειακής 
της ζωής αφετέρου της στερεί το δικαίω-
μα να διεξάγει τις νόμιμες διαδικασίες με 
αποτελεσματικό τρόπο, καθώς δεν μπο-
ρεί να χτίσει την υπεράσπισή της αφού 
δεν γνωρίζει τις κατηγορίες εναντίον της. 
Υπάρχει, επομένως, ήδη παραβίαση του 
άρθρου 8 ΕΣΔΑ, και άρα δεν χρειάζεται 
να διερευνηθεί περαιτέρω η τυχόν νομι-
μότητα του σκοπού και η αναλογικότητα 
της §2 του ιδίου άρθρου.

Το Δικαστήριο δεν έκρινε σκόπιμο να 
εξετάσει και το άρθρο 14 ΕΣΔΑ σε συν-
δυασμό με το άρθρο 8 ΕΣΔΑ, παρότι 
δέχτηκε τον ισχυρισμό της αιτούσας ότι 
υπήρξε θύμα διάκρισης αναφορικά με 
την κατάσταση της υγείας της. Επιδίκασε 
στην αιτούσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 41 ΕΣΔΑ, το ποσό των 15.000 
ευρώ για ικανοποίηση ηθικής βλάβης, 
καθώς και το ποσό των 500 ευρώ για δι-
καστικά έξοδα.
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ΚΑΝΑΔΑΣ: Απονέμεται αποζημίωση σε θύμα 
αυτοκινητιστικού ατυχήματος για παρένθετη 
μητρότητα 

100.000 δολάρια έχουν δοθεί σε μια Κανα-
δή γυναίκα ως αποζημίωση για να πληρώσει 
για παρένθετη μητέρα. Η πληρωμή αποτέλεσε 
μέρος των $3.83 εκατομμυρίων που απονεμή-
θηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετα-
νικής Κολομβίας στην M.W. με υπόχρεο την 
“Insurance Corporation of British Columbia” 
(ICBC). Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο, 
διότι στον Καναδά η με αμοιβή παρένθετη μη-
τρότητα είναι παράνομη κατά το νόμο. Ωστόσο, 
είναι καθ’ όλα νόμιμο να ταξιδέψει κανείς στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και να βρει εκεί μια παρέν-
θετη μητέρα, τακτική την οποία ακολουθούν 
Καναδές γυναίκες.

Το 2011, η κ. W. η μοναδική επιζήσασα σφο-
δρής σύγκρουσης αυτοκινήτου με μηχανή, υπέ-
στη σοβαρούς τραυματισμούς και υποβλήθηκε 
σε 20 χειρουργικές επεμβάσεις. Πέντε χρόνια 
μετά τη σύγκρουση, η κυρία W. έμεινε έγκυος, 
αλλά δεν μπόρεσε να φέρει εις πέρας την εγκυ-
μοσύνη της λόγω των τραυματισμών στην σπον-
δυλική της στήλη και στα εσωτερικά της όργανα. 
Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι παρόλο που η κ. W. 
είναι γόνιμη, θα ήταν ανασφαλής και πρακτικά 
αδύνατη η επιτυχής εγκυμοσύνη της λόγω της 
ποσότητας ουλώδους ιστού στην κοιλιά της.

Στην απόφασή της η δικαστής Neena Sharma 
δήλωσε: «Θεωρώ ως γεγονός ότι η κα W. θα 
έθετε σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία 
της, σε υπερβολικό βαθμό, αν έπρεπε να φέρει 
ένα μωρό στον κόσμο. Δεν έχω καμία αμφιβο-
λία ότι η καλύτερη επιλογή για την κα W. να 
έχει ένα βιολογικό παιδί θα ήταν να προσλάβει 
παρένθετη μητέρα». H δικαστής Sharma διαπί-
στωσε ότι και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η 
απώλεια της ικανότητας της κας W. να φέρει το 
δικό της παιδί αξίζει αποζημίωσης και πρόσθεσε 
ότι ο διαπρεπής μαιευτήρας-γυναικολόγος Δρ 
Albert Yuzpe «κατέθεσε για το κατά προσέγ-
γιση κόστος που συνεπάγεται η πρόσληψη πα-
ρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυ-
τές οι εκτιμήσεις δεν αμφισβητήθηκαν επιτυχώς 
από την υπεράσπιση... Θεωρώ ως εύλογη απο-
ζημίωση το ποσό των 100.000 δολαρίων για τα 
κόστη παρένθετης μητέρας για δύο εγκυμοσύ-

νες». Το αν η ICBC θα ασκήσει έφεση κατά της 
απόφασης αυτής είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή.

Πηγή: Bionews

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ: Το πρώτο έτος της υποβοη-
θούμενης αυτοκτονίας. Πάνω από 500 συ-
νταγές 

Πάνω από 500 άτομα έχουν συνταγογραφή-
σει φάρμακα που έχουν ως αποτέλεσμα τoν 
τερματισμό της ζωής, ύστερα από τη νομιμοποί-
ηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αυτοκτονίας 
στην Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούνιο, σύμ-
φωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η 
Compassion and Choices.

Η ομάδα υπέρ της ευθανασίας γιορτάζει τη θε-
τική υποδοχή των νόμων μεταξύ των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης και του ευρύτερου 
κοινού, αναγράφοντας σε δελτίο τύπου ότι «η 
εφαρμογή του νόμου υπήρξε τεράστια επιτυχία».

Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης και των μεμονωμέ-
νων επαγγελματιών εξακολουθούν να αντι-
τίθενται στην παροχή ευθανασίας. Ωστόσο, η 
Compassion and Choices αναφέρει ότι περίπου 
500 εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης 
και πάνω από 100 νοσοκομειακές θέσεις έχουν 
υιοθετήσει πολιτικές που «υποστηρίζουν την 
επιλογή των ασθενών και τους γιατρούς που 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία».

Ωστόσο, πολλοί γιατροί έχουν εκφράσει σο-
βαρές επιφυλάξεις σχετικά με το νόμο. Ο Δρ. 
Aaron Kheriaty, διευθυντής του προγράμματος 
ιατρικής δεοντολογίας του UC Irvine, διαμαρτύ-
ρεται ότι ο νόμος δεν επιβάλλει την προηγού-
μενη αξιολόγηση από ψυχίατρο. Υποστηρίζει 
ότι χωρίς αυτήν την αξιολόγηση οι ασθενείς 
παραμένουν χωρίς επαρκή υποστήριξη σε μια 
χρονική στιγμή που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι.  

Πηγή: Bioedge 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡ-
ΧΕΩΝ: Ένα βήμα πιο κοντά 

Η δοκιμή για ορισμένα γονίδια θα μπορούσε 
να εντοπίσει τους άνδρες με δεκαπλάσια αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των όρχεων, 
προτείνει μια νέα μελέτη.

Οι επιστήμονες στο Ινστιτούτο Καρκινολογι-
κής Έρευνας (ICR) του Λονδίνου, ισχυρίζονται 
ότι η ανακάλυψη νέων γονιδίων επικίνδυνων 

για καρκίνο των όρχεων αυξάνει τον αριθμό 
των γνωστών γονιδίων σε 44, τα οποία η ομά-
δα εκτιμά ότι είναι το ένα τρίτο του συνολικού 
κληρονομικού κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου 
των όρχεων.

«Η μελέτη μας σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό 
των παραλλαγών του DNA που συνδέονται με 
τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των 
όρχεων και ενίσχυσε την ικανότητά μας να χρη-
σιμοποιήσουμε τη γενετική για να προβλέψουμε 
την ασθένεια στους υγιείς άνδρες», δήλωσε ο 
επικεφαλής της μελέτης Dr Clare Turnbull της ICR.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια GWAS σε 
δεδομένα από περισσότερους από 30.000 άν-
δρες που ελήφθησαν από τρεις χωριστές μελέ-
τες. Συγκρίθηκαν τα γονιδιώματα των 7319 αν-
δρών με TGCT σε 23.082 χωρίς την ασθένεια και 
αναγνώρισαν 19 νέα γονίδια που σχετίζονται με 
υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου των όρχεων. 

«Εκτός από την αναγνώριση των ανδρών που 
διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου 
των όρχεων, η νέα μας μελέτη εξετάζει επίσης 
τη βιολογία της νόσου, τι είναι αυτό που οδη-
γεί τα κύτταρα να γίνουν καρκινικά», δήλωσε ο 
καθηγητής Paul Workman, διευθύνων σύμβου-
λος της ICR. «Αυτό θα μπορεί να περιορίσει την 
αναζήτηση θεραπευτικών στόχων και να βοη-
θήσει τους ερευνητές να δημιουργήσουν νέες 
θεραπείες για εκείνους τους άνδρες που σταμα-
τούν να ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία».

Σε άλλη μελέτη, ερευνητές του Κέντρου Καρ-
κίνου Moffitt και της Διεθνούς Κοινοπραξίας 
Τεχνικής Κλινικής (TECAC) πραγματοποίησαν 
GWAS σε συνδυασμένα δεδομένα από περισ-
σότερους από 3500 ασθενείς με καρκίνο όρ-
χεων από πέντε προηγούμενες μελέτες. Προσ-
διόρισαν οκτώ νέους γενετικούς δείκτες που 
σχετίζονται με τον καρκίνο των όρχεων.

Ο Δρ Peter Kanetsky του Moffitt Cancer 
Center και ανώτερος ερευνητής στη μελέτη δή-
λωσε: «Τα ευρήματά μας αυξάνουν σημαντικά 
τον αριθμό των γνωστών γονιδίων ευαισθησίας 
που σχετίζονται με το TGCT. Αυτό κινεί το πεδίο 
πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη κατανόηση της 
υποκείμενης γενετικής αρχιτεκτονικής και της 
ανάπτυξης της νόσου».

Και οι δύο μελέτες δημοσιεύθηκαν στο 
Nature Genetics.
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