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Η υγεία ως ατομικό δικαίωμα και η 
προστασία της δημόσιας υγείας ανα-
γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο 
καταστατικό του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας το 1946,  περιλαμβά-
νονται στην Οικουμενική διακήρυ-
ξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού (άρθρο 24), ενώ σε εθνικό 
επίπεδο, στην προστασία της υγείας, 
αναφέρεται το άρθρο 21 §3  Σ. 

Οι παιδικοί εμβολιασμοί, με βάση 
το πρόγραμμα του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, συνετέλεσαν με-
ταπολεμικά στη μείωση της παιδι-
κής θνησιμότητας και στην εξαφάνι-
ση ασθενειών, όπως η ευλογιά (από 
το 1977), ενώ μέχρι σήμερα συμ-
βάλλουν στην προστασία της υγείας 
του παιδιού, αν σκεφθεί κανείς ότι το 
πρόγραμμα της Unicef για τα παιδιά 
του τρίτου κόσμου, κατευθύνεται, 
κατά προτεραιότητα, στον εμβολια-
σμό τους. 

Ωστόσο, ο εμβολιασμός των παι-
διών φαίνεται να τίθεται υπό αμφι-
σβήτηση ή γενικά υπό περίσκεψη 
από μια ορισμένη μερίδα γονέων ή 
γιατρών1, 2. Ας δούμε όμως τα νομι-
κά ζητήματα που ανακύπτουν. Τα ζη-
τήματα αυτά αναφέρονται καταρχήν 
στην εκπροσώπηση του τέκνου και 
στην παροχή συναίνεσης των γονέ-
ων για τις ιατρικές πράξεις που αφο-
ρούν τον ανήλικο, ζήτημα αμφισβη-

τούμενο ειδικά μετά το διαζύγιο, και, 
δεύτερο, στο ζήτημα του τρόπου της 
άσκησης της γονικής μέριμνας υπό το 
πρίσμα της νομικής φύσης του δικαι-
ώματός τους.

Η συναίνεση του ανηλίκου για 
υποβολή σε ιατρικές πράξεις δεν δί-
νεται από τον ίδιο αλλά από τα πρό-
σωπα που εκπροσωπούν τον ανήλι-
κο, σύμφωνα με τις διατάξεις του οι-
κογενειακού δικαίου. Η εξουσία για 
συναίνεση σε ιατρικές πράξεις ανή-
κει στους ασκούντες τη γονική μέρι-

μνα του ανηλίκου και συγκεκριμέ-
να στους γονείς του (ΑΚ 1510 §1), 
ενώ είναι δυνατό να ανήκει στον ένα 
γονέα, επειδή ο άλλος αδυνατεί να 
ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγ-
ματικούς λόγους ή επειδή είναι ανί-
κανος δικαιοπρακτικά ή περιορισμέ-
να ικανός για δικαιοπραξία (1510 §3 
ΑΚ) ή επειδή εξέπεσε (1537 ΑΚ) ή 
πέθανε ή κηρύχθηκε άφαντος (1538 
ΑΚ), ενώ ενδέχεται η εκπροσώπηση 
του ανηλίκου να ανήκει στον επίτρο-
πο, όταν ο ανήλικος δεν βρίσκεται 
υπό γονική μέριμνα (ΑΚ 1589, 1591 
§1, 1603). 

α.  Η συναίνεση των γονέων στις ια-
τρικές πράξεις υπό το πρίσμα του 
χαρακτήρα  μιας ιατρικής πράξης  
ως συνήθους, επείγουσας ή σοβα-
ρής

Κάθε ιατρική πράξη που επιχειρεί-
ται σε ανήλικο προϋποθέτει την ενη-
μερωμένη συναίνεση και των δύο γο-
νέων. Εάν όμως πρόκειται για συνή-
θεις ιατρικές πράξεις ή επείγουσες, 
τότε αρκεί για τη διενέργεια τους  μό-
νο η συναίνεση του ενός γονέα με 
βάση τη  διάταξη του άρθρου 1516 
§1 περ. 1, που ρυθμίζει το θέμα αυ-
τό, όταν η γονική μέριμνα ασκείται 
από κοινού. Η διάταξη αυτή  ισχύει, 
πιστεύω, και στις περιπτώσεις που η 
επιμέλεια ασκείται μόνο από τον ένα 
γονέα. Με άλλα λόγια, η διάταξη του 
άρθρου 1516 §1 περ. 1 ΑΚ ισχύει όχι 
μόνο όταν οι γονείς ζουν σε γάμο αλ-
λά, πολύ περισσότερο, ισχύει και όταν 
έχουν χωρίσει.  Επομένως, όταν πρό-
κειται για διαζευγμένους και, παρόλο 
που, κατά την κρατούσα γνώμη στη 
νομολογία3, είναι αναγκαία η κοινή 
συναίνεση –με βάση τη θεωρία του 
«πυρήνα της γονικής μέριμνας–, πι-
στεύω ότι για τις συνήθεις ή επείγου-
σες ιατρικές πράξεις αρκεί η συναίνε-
ση μόνο του ενός γονέα.  Το επιχείρη-
μα της άποψης αυτής στηρίζεται στο 
γεγονός ότι είναι δογματικά αντιφατι-
κό να μπορεί να εκπροσωπήσει το τέ-
κνο σε μια ιατρική πράξη μόνο ο ένας 
γονέας, όταν ζουν αρμονικά και να μη 
είναι δυνατή η μονομερής εκπροσώ-
πηση του τέκνου, όταν ζουν χωριστά 
και έχει ο ένας την επιμέλεια. Η άπο-
ψη αυτή βρίσκει εξάλλου νομοθετικό 
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έρεισμα και στο άρθρο 12 §2 στοιχ. β 
του ΚΙΔ, ο οποίος  προβλέπει σωστά 
τη δυνατότητα της εκπροσώπησης 
του τέκνου μόνο από το γονέα που 
ασκεί τη γονική μέριμνα.

Ωστόσο, ο νόμος δεν ορίζει ποιες 
ιατρικές πράξεις  είναι τρέχουσες και 
ποιες επείγουσες αλλά είναι ζήτημα 
πραγματικό που θα κριθεί από τον 
δικαστή. Περιπτώσεις ιατρικών πρά-
ξεων που έχουν συνήθη χαρακτή-
ρα, είναι η επίσκεψη στο γιατρό για 
την απλή εξέταση του βρέφους, κατά 
τα στάδια της βρεφικής ηλικίας, και 
στις περιπτώσεις αυτές θα ενέτασσα 
και τον εμβολιασμό στη βρεφική ηλι-
κία, εφόσον πρόκειται για τον εμβο-
λιασμό σύμφωνα με το Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμού4. 

Οι ιατρικές πράξεις, για τις οποίες 

αποφασίζουν από κοινού και οι δύο 
γονείς μετά το διαζύγιο, σύμφωνα 
με τη «θεωρία του πυρήνα»,  ισχύ-
ει, επομένως, μόνο εξαιρετικά σε πε-
ριπτώσεις σοβαρής ασθένειας του τέ-
κνου, λόγω της επικινδυνότητάς της, 
όπως είναι η λευχαιμία, ο παιδικός 
καρκίνος, η μεταμόσχευση νεφρού ή 
άλλων οργάνων, η καρδιοπάθεια κ.ά. 

β.  Η συναίνεση των γονέων υπό το 
πρίσμα της νομικής φύσης του δι-
καιώματος  της γονικής μέριμνας 

 Η γονική μέριμνα ως δικαίωμα των 
γονέων, είναι ένα προσωποπαγές δι-
καίωμα που έχει το νομικό χαρακτή-
ρα ενός λειτουργικού δικαιώματος. 
Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα των 
γονέων δεν είναι ένα κλασσικό –ατο-
μικιστικό– δικαίωμα αλλά εμπεριέχει 
ταυτόχρονα και την υποχρέωση των 

γονέων να ασκούν πράξεις επιμέλει-
ας και γονικής μέριμνας. Ο χαρακτη-
ρισμός του δικαιώματος ως λειτουρ-
γικού διατυπώνεται ρητά στον Αστικό 
Κώδικα (άρθρο 1510 §1 ΑΚ). Αυτό 
προκύπτει επίσης και από το άρθρο 
1511 ΑΚ, που προασπίζει το συμφέ-
ρον του τέκνου, ανεξάρτητα από τις 
αντιλήψεις των γονέων. Επομένως, οι 
γονείς κατά την  άσκηση της γονικής 
μέριμνας οφείλουν να αποβλέπουν 
στο συμφέρον του τέκνου και να μη 
προβάλλουν στο παιδί αντιλήψεις 
και προκαταλήψεις δικές τους. Την 
ακυρότητα της συναίνεσης του γο-
νέα λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη 
ή την κακή άσκηση της γονικής μέρι-
μνας έχουν δεχθεί ήδη αλλοδαπά δι-
καστήρια (Γερμανία, Αγγλία) στο θέ-
μα της παροχής συναίνεσης του γο-
νέα στην περιτομή του τέκνου5.

Α. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Με την υπ’ αριθμ. 3767/14.11.2014 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών χορηγήθηκε σε ένα ζευγάρι 
άδεια να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθε-
της μητέρας. 

Έτσι, στις 9.6.2015 γεννήθηκε η κόρη 
του αιτούντος ζεύγους με τη χρήση της 

μεθόδου της παρένθετης μητρότητας. Να 
σημειωθεί ότι για τη γέννηση του παιδιού 
γονιμοποιήθηκαν τα ωάρια της αιτούσας 
με το σπέρμα του αιτούντος και στη συνέ-
χεια τα γονιμοποιημένα ωάρια μεταφέρ-
θηκαν στο σώμα της παρένθετης μητέρας. 

Κατόπιν τούτου οι αιτούντες ζήτησαν, 
προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγ-
γραφα, να καταχωρήσει η Ληξίαρχος 
του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής τη γέν-
νηση του παιδιού τους στα οικεία βιβλία 
γεννήσεων, όπως επίσης και να λάβουν 
αντίγραφα της ληξιαρχικής πράξης γέν-
νησής του. Ωστόσο, η ως άνω Ληξίαρ-
χος, αφού έλαβε σχετική γνωμοδότηση 
από τη νομική υπηρεσία του Δήμου, αρ-
νήθηκε με έγγραφό της να καταχωρήσει 
τη γέννηση του παιδιού στα βιβλία γεν-
νήσεων του Ληξιαρχείου, με το αιτιολο-

γικό ότι αντίθετα με το νόμο πρώτα με-
ταφέρθηκαν τα γονιμοποιημένα ωάρια 
στο σώμα της κυοφόρου και εν συνε-
χεία εκδόθηκε η πιο πάνω αναφερόμενη 
απόφαση. Οδηγήθηκε δε στο συμπέρα-
σμα αυτό διότι το τέκνο γεννήθηκε στις 
9.6.2015 ενώ η απόφαση εκδόθηκε στις 
14.11.2014 κάτι που σημαίνει ότι η κύη-
ση διήρκησε 37,2 εβδομάδες.

Κατόπιν τούτου οι αιτούντες προσέφυ-
γαν στο αρμόδιο δικαστήριο.

Β. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Το δικαστήριο έκρινε ως μη νόμιμη την 

άρνηση της Ληξιάρχου καθώς καταρχάς 
η Ληξίαρχος δεν έχει αρμοδιότητα να 
ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο και να εξε-
τάσει αν τηρήθηκαν οι όροι του άρθρου 
1458 ΑΚ και του παραγόμενου απ’ αυτό 
τεκμηρίου.

1. Αφορμή υπήρξε μια δημοσίευση σε έγκριτη ιατρική επιθεώρηση (The Lancet) το 1998 που προσπαθούσε να συνδέσει το εμβόλιο (το τριπλούν) με τον 
αυτισμό. Λίγα χρόνια αργότερα, μετά από δικαστική διαμάχη,  αποδείχτηκε ότι τα στοιχεία του ερευνητή δεν ήταν ακριβή  και το 2010 η έρευνα  αποσύρθη-
κε από το περιοδικό.

2. Μετά τον πρόσφατο θάνατο στην Ελλάδα βρέφους πενήντα ημερών από κοκίτη, που δεν ήταν εμβολιασμένο,  το ζήτημα έγινε επίκαιρο και στις εφημε-
ρίδες εμφανίστηκαν χαρακτηρισμοί για τους γονείς «ως επικίνδυνοι για τα παιδιά τους» ή «ως επαναστάτες χωρίς αιτία» ΤΑ ΝΕΑ, 28-30 /10/2016.

3. ΑΠ 1005/2006 ΕλλΔνη 2006.1531· ΑΠ 1321/1992 Αρμ 1994.340· ΕφΑθ 1151/2008 ΕλλΔνη 2008.824· ΕφΑθ 4287/2005 ΕλλΔνη 2006.201.
4.  Στα συνήθη εμβόλια που προτείνονται από το εθνικό πρόγραμμα υγείας είναι  και το τριπλούν  (για ερυθρά, ιλαρά και παρωτίτιδα), το αναφερόμενο 

ως ΜMR,  που αποτέλεσε και την πέτρα του σκανδάλου για το μη εμβολιασμό των παιδιών, επειδή εσφαλμένα κατηγορήθηκε για αυτισμό.
5. LG Koln Urteil v. 7.5.2012 FamRZ  2012.1421 με παρατ. Spickhoff.

ΕιρΑμαρουσ 711/2015

Μη νόμιμη η άρνηση ληξιάρχου να 
καταχωρήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης 

παιδιού από παρένθετη μητέρα λόγω 
μη τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 

1458 ΑΚ

Παρουσίαση:
Καλλιόπη Θ. Κηπουρίδου,  

Δ.Ν., Δικηγόρος
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Εκτός αυτού όμως, το Δικαστήριο δι-
έλαβε ότι η αιτούσα κατέθεσε την αίτη-
ση για την έκδοση δικαστικής απόφασης 
για τη χρήση της μεθόδου της παρένθε-
της μητρότητας στις 14.5.2014. Επί της 
συγκεκριμένης αίτησης εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. 3019/2014 μη οριστική απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
η οποία διέταζε την επανάληψη της διαδι-
κασίας προκειμένου να προσκομιστούν 
δύο έγγραφα που ήταν  απαραίτητα για 
την έκδοση της άδειας: η ιατρική βεβαίω-
ση για την καταλληλότητα της παρένθε-
της μητέρας για κυοφορία και ένα έγγρα-
φο που να αποδεικνύει ότι η παρένθετη 
μητέρα κατοικεί στην Ελλάδα. 

Εν συνεχεία, η αιτούσα επανέφε-
ρε την πιο πάνω αίτηση στις 26.6.2014 
επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
3767/14.11.2014 απόφαση. Επίσης, το 
Δικαστήριο δέχτηκε, επικαλούμενο ανα-
λογική εφαρμογή του άρθρου 255 ΑΚ, 
ότι συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας που 
οδήγησαν στην πραγματοποίηση της εμ-
βρυομεταφοράς εκείνη την ημέρα και 
πριν την έκδοση της δικαστικής απόφα-
σης. Οι λόγοι ανωτέρας βίας συνίσταντο 
στο γεγονός ότι αφενός τα γονιμοποιημέ-
να ωάρια είχαν ήδη αποψυχθεί και αφε-
τέρου εκείνη την ημέρα υπήρχε καταλλη-
λότητα του ενδομητρίου της παρένθετης 
μητέρας. Συνεπώς, αν δεν τελούνταν τό-
τε η εμβρυομεταφορά διακινδύνευε τό-
σο η υγεία της παρένθετης μητέρας από 
την παράταση διέγερσης του ενδομητρί-
ου της, όσο και η επιτυχία της κύησης.

Βάσει των ανωτέρω το Δικαστήριο δι-
έταξε την πιο πάνω αρμόδια Ληξίαρχο 
να προβεί στην καταχώρηση στα βιβλία 
γεννήσεων του Ληξιαρχείου του Δήμου 
Αμαρουσίου της γέννησης του παιδιού 
ως φυσικού τέκνου των αιτούντων, να 
συντάξει τη σχετική πράξη γέννησής του 
και να χορηγήσει στους γονείς τα αιτηθέ-
ντα από αυτούς αντίγραφα.

Γ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ άλ-

λων, πραγματεύεται κι ένα ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον ζήτημα: το κατά πόσο μπορεί να 
δικαιολογηθεί η μεταφορά γονιμοποιη-

μένων ωαρίων στο σώμα της παρένθετης 
μητέρας πριν από την έκδοση της σχετι-
κής δικαστικής απόφασης χωρίς το παι-
δί που θα γεννηθεί να θεωρείται φυσικό 
τέκνο της κυοφορούσας, αλλά των προ-
σώπων που επιθυμούν τη γέννησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 1458 ΑΚ, η με-
ταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων 
στο σώμα της γυναίκας που προσφέρεται 
να κυοφορήσει για λογαριασμό εκείνης 
που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, επιτρέ-
πεται, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, 
εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση. 
Μάλιστα, εξειδικεύεται ρητά ότι η από-
φαση αυτή πρέπει να εκδοθεί πριν από 
τη μεταφορά των γονιμοποιημένων ωα-
ρίων. Εφόσον συντρέχουν όλοι οι όροι 
του άρθρου 1458 ΑΚ (άρα και η προη-
γούμενη έκδοση της δικαστικής από-
φασης), τότε ιδρύεται η συγγένεια του 
παιδιού με τη μητέρα που το επιθυμεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 1464 ΑΚ, ενώ πα-
τέρας του παιδιού θεωρείται ο σύζυγός 
της. Αντίθετα αν η μεταφορά των ωαρίων 
γίνει πριν να εκδοθεί η σχετική δικαστική 
απόφαση, ισχύει ο κανόνας του άρθρου 
1463 εδ. α' AK που σημαίνει ότι μητέρα 
είναι η γυναίκα που το γέννησε, δηλαδή 
η κυοφόρος, και πατέρας ο σύζυγός της. 

Στην πιο πάνω απόφαση το Δικαστήριο 
δέχτηκε ότι η αιτούσα εμποδίστηκε από 
λόγους ανωτέρας βίας να εκδόσει την 
αναγκαία δικαστική απόφαση πριν από 
τη μεταφορά των γονιμοποιημένων ωα-
ρίων στο σώμα της κυοφόρου. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν εί-
ναι η πρώτη φορά που Δικαστήριο θε-
ωρεί δικαιολογημένη τη μεταφορά γονι-
μοποιημένων ωαρίων στο σώμα της πα-
ρένθετης μητέρας πριν από την έκδοση 
της σχετικής δικαστικής απόφασης που 
απαιτεί ο νόμος, κρίνοντας ότι συντρέ-
χουν εξαιρετικές περιστάσεις. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί η ΜονΠρΘεσ 
27035/20031, με την οποία χορηγήθηκε 
άδεια για χρήση της μεθόδου της παρέν-
θετης μητρότητας μετά τη μεταφορά των 
γονιμοποιημένων ωαρίων. Σ’ αυτή την 
απόφαση, προκειμένου να αιτιολογη-
θεί η μη συμμόρφωση της αιτούσας με 
τη ρητή διάταξη του άρθρου 1458 ΑΚ, το 

Δικαστήριο επικαλέστηκε την αναλογική 
εφαρμογή του άρθρου 255 ΑΚ που προ-
βλέπει την αναστολή της παραγραφής 
για όσο χρόνο η δικαιούχος εμποδίστηκε 
από λόγους ανωτέρας βίας. Το Δικαστή-
ριο τότε έκρινε ότι λόγοι ανωτέρας βίας 
αποτελούσαν τα περιορισμένα ηλικιακά/
χρονικά όρια της αιτούσας αλλά και της 
αδερφής της-κυοφόρου (40 και 41 ετών 
αντίστοιχα). 

Μελετώντας κανείς αυτές τις δικαστι-
κές αποφάσεις καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι τα Δικαστήρια επιδιώκουν να 
συνδέουν νομικά το παιδί με τη γυναίκα 
που επιθυμεί την απόκτησή του2. Δεν θα 
πρέπει να παραβλέπεται άλλωστε, ότι κε-
ντρικό γνώμονα των νόμων που ρυθμί-
ζουν την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Ανα-
παραγωγή αποτελεί η διασφάλιση του 
συμφέροντος του παιδιού που θα γεννη-
θεί. Γι’ αυτό το λόγο και παρατηρείται η 
τάση τα Δικαστήρια, επικαλούμενα λό-
γους ανωτέρας βίας, να παρέχουν την εκ 
του νόμου άδεια παρά το γεγονός ότι η 
μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων 
έχει προηγηθεί αυτής. 

1. Αρμ, 2004, σελ. 225 επ., βλ. και Γ. Μαυρομμάτης, «Παρατηρήσεις σε ΜονΠρΘεσ 27035/2003», Αρμ, 2004, σελ. 228, ο οποίος επισημαίνει ότι: 
«Οι σκέψεις της απόφασης αυτής –προφανώς ερμήνευσε διασταλτικά την άνω 1458 ΑΚ– είναι εναρμονισμένες προς το πνεύμα του σχετικά νέου νόμου 
3089/2002: εκπλήρωση διακαούς πόθου των άτεκνων ζευγαριών να αποκτήσουν τέκνα, έστω και εκ της πλαγίας οδού».

2. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, Τομ. ΙΙ, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 49, υποσ. 12.
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Νομοσχέδιο για την εκούσια ευ-
θανασία 

Νομοσχέδιο για την εκούσια ευθανασία –σχέ-
διο νόμου "για τον αξιοπρεπή θάνατο", όπως 
αναφέρεται– κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο της 
Νότιας Αυατραλίας στις αρχές Νοεμβρίου 2016.

Το νέο νομοσχέδιο, όπως εισήχθη από τον 
φιλελεύθερο βουλευτή Duncan McFetridge 
ύστερα από την απόρριψη του προηγούμενου 
και την τροποποίησή του, αποτελούσε την 15η 
προσπάθεια νομιμοποίησης της εκούσιας ευθα-
νασίας.

Στοιχείο που ενίσχυε τις προσδοκίες των φιλε-
λευθέρων για ψήφιση του νομοσχεδίου αποτε-
λούσε η υποστήριξη του εργατικού κόμματος, ο 
βουλευτής του οποίου Jon Gee σε έναν παθια-
σμένο λόγο του υπέρ την εκούσιας ευθανασίας 
κάλεσε και τους υπόλοιπους βουλευτές του 
Κοινοβουλίου να ψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Μεταξύ άλλων είπε, ότι το νομοσχέδιο έχει 
ως βάση την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό, ότι 
η Βουλή δεν πρέπει να απαγορεύσει στους αν-
θρώπους που υποφέρουν από ανίατη ασθένεια 
να έχουν το δικαίωμα στον αξιοπρεπή θάνατο 
και ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απάνθρωπο. Ακό-
μη, υποστήριξε, ότι αν και είναι υπέρμαχος του 
δικαιώματος στη ζωή, αναγνωρίζει ότι οι άν-
θρωποι έχουν το δικαίωμα σε μια ποιοτική ζωή 
απαλλαγμένη από πόνο και ταλαιπωρία και αν 
το επιθυμούν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
επιλογής. Ο βουλευτής παραδέχτηκε ότι στη 
διαμόρφωση των απόψεων του συνέβαλε η 
χρόνια ασθένεια του πατέρα του από καρκίνο.

Το νομοσχέδιο τέθηκε τελικά προς συζήτηση 

στο Κοινοβούλιο την 17η Νοεμβρίου, και απορ-
ρίφθηκε με 24 ψήφους κατά και 23 υπέρ. 

Πηγή: The Australian, 22.11.2016

ΕΛΒΕΤΙΑ: Σημαντική αύξηση της υποβοηθού-
μενης αυτοκτονίας 

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της κυβέρνη-
σης για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην 
Ελβετία αποκαλύπτουν μια αύξηση της τάξης 
του 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Οι περισσότεροι θάνατοι μέσω υποβοηθούμε-
νης αυτοκτονίας αφορούσαν ασθενείς τελικού 
σταδίου. Σύμφωνα με την Swiss.info, μια ειδη-
σεογραφική υπηρεσία της κυβέρνησης, το 2014 
υπήρξαν 742 περιπτώσεις υποβοηθούμενης 
αυτοκτονίας, που αντιπροσώπευαν το 1,2% του 
συνόλου των θανάτων στην Ελβετία εκείνο το 
έτος. Το 42% των περιπτώσεων υποβοηθούμε-
νης αυτοκτονίας ήταν λόγω καρκίνου, το 14% 
λόγω νευροεκφυλιστικών διαταραχών, το 11% 
λόγω καρδιαγγειακών ασθενειών και το 10% 
λόγω μυοσκελετικών παθήσεων.

Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται 
στην Ελβετία από το 1940, αλλά έχει ανοδική 
πορεία τα τελευταία χρόνια. Είναι νόμιμη εφό-
σον οι ασθενείς τελέσουν την πράξη μόνοι τους 
και εφόσον όσοι τους βοηθήσουν δεν έχουν 
συμφέρον στο θάνατό τους.  

Πηγή: BioEdge, 6.12.2016 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Νέοι κανονισμοί για τις συ-
γκαταθέσεις 

Το Βασιλικό Κολλέγιο των Χειρουργών (ΒΚΧ) 
έχει προειδοποιήσει τα μέλη του για μια δρα-
ματική αύξηση του αριθμού των αποζημιώσε-

ων σε αστικές δίκες εάν δεν γίνουν αλλαγές στη 
διαδικασία παροχής συγκατάθεσης πριν τη χει-
ρουργική επέμβαση. 

Το ΒΚΧ δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες οδη-
γίες για τους χειρουργούς, καθοδηγώντας τους 
να προσφέρουν πλήρη ενημέρωση στους ασθε-
νείς για όλους τους κινδύνους που θα μπορούσε 
να θεωρηθούν «σημαντικοί». Επισημαίνεται ότι 
οι γιατροί δεν πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για 
το ποιες πληροφορίες πιθανόν θέλει ή χρειάζεται 
ένας ασθενής. Ο ασθενής είναι αυτός που θα απο-
φασίσει ποιοι κίνδυνοι είναι ουσιαστικής σημασίας.

Πηγή: BioEdge, 15.11.2016 

Ιταλία: Δικαστική απόφαση ότι δίδυμα από 
παρένθετη μητέρα δεν είναι αδέλφια

Δίδυμα αγόρια που απέκτησε ένα ομοφυλό-
φιλο ζευγάρι μέσω παρένθετης μητρότητας, 
δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να θεωρούνται 
αδέλφια, σύμφωνα με Ιταλικό Δικαστήριο.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν στην Καλιφόρνια, 
όπου η παρένθετη μητρότητα είναι νόμιμη. Επι-
στρέφοντας μαζί με τους Ιταλούς γονείς τους 
στην Ιταλία, το Ληξιαρχείο του Μιλάνου αρνή-
θηκε να χορηγήσει πιστοποιητικά γέννησης των 
παιδιών καθώς και την Ιταλική εθνικότητα. Αρ-
νήθηκε επίσης να αναγνωρίσει τα δικαιώματα 
των δυο γονέων, όχι μόνο γιατί η μέθοδος της 
παρένθετης μητρότητα δεν είναι νόμιμη στην 
Ιταλία, αλλά και γιατί επιπλέον απαγορεύεται 
σε ομόφυλα ζευγάρια να αποκτήσουν τέκνα.

Εντούτοις το ζευγάρι, θεωρώντας ότι τα παιδιά 
είναι νόμιμα τέκνα του, αποφάσισε να κάνει μή-
νυση στο Ληξιαρχείο.

Πηγή: BioNews 16.01.2017
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