Η ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015

Συγγραφείς:
Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Μαριάννα Βασιλείου
Δικηγόρος, LLM, Επιστ. Συνεργάτιδα
Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Υπ.Δ. Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ
(Μ. Βρετανία)

Νίκος Δημόπουλος
Δικηγόρος, LLM, Επιστ. Συνεργάτης
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Ιρλανδία)

Καλλιόπη Κηπουρίδου
ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτιδα
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Ελλάδα - Σουηδία)

Μαρία Μηλαπίδου
ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτιδα
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Ελλάδα – Σουηδία)

Αντώνης Τσαλίδης
Δικηγόρος, LLM, Επιστ. Συνεργάτης
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Γερμανία)

Ρωξάνη Φράγκου
ΔΝ, Επιστ. Συνεργάτιδα ΕΕΔΑ και Νομικής
Σχολής ΑΠΘ
(Γαλλία)

Θεοδώρα Χορταρά
Δικηγόρος, LLM, Επιστ. Συνεργάτιδα
Νομικής Σχολής ΑΠΘ
(Ιταλία)

II

Η ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015

III

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ _______________________________________________________ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ______________________ 5
Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ____________ 9
1. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ______________________ 9

1. 1. Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας _______________________________________ 9
1.2. Τροποποιήσεις των αρχικών νομοθετικών ρυθμίσεων __________________ 13
1.3. Κατευθυντήριες οδηγίες __________________________________________ 15
1.4. Εποπτεύουσα Αρχή ______________________________________________ 17
1.4.1. Η δημιουργία ειδικού εποπτικού οργάνου ________________________ 17
1.4.2. Τρόπος ελέγχου των εφαρμογών της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής ___________________________________________________ 18
ΙΙ. Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ _____ 23
Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ _____________________ 23

1. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ _____________________________________________________ 23
1.1. Η διατύπωση όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. __________________________ 23
1.2. Τρόπος πρόβλεψης των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. _________________ 23
1.3. Περιεχόμενο των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. _______________________ 24
2. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ____________________ 25
2.1. Ιατρική ή πραγματική αδυναμία απόκτησης παιδιού __________________ 25
2.2. Πιστοποίηση συνδρομής της αδυναμίας απόκτησης παιδιού με φυσικό
τρόπο___________________________________________________________ 30
2.3. Συνέπειες από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου για τους
γιατρούς και τις Μονάδες Ι.Υ.Α. ______________________________________ 33
2.4. Συνέπειες για το ζευγάρι από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου38
3. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ _________________ 38
3.1. Η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο τέκνο ως όρος εφαρμογής
μεθόδων Ι.Υ.Α. ___________________________________________________ 38
V

Περιεχόμενα
3.2. Η έννοια της «σοβαρής ασθένειας» _______________________________ 40
3.3. Η πιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο τέκνο 41
3.4. Συνέπειες από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου ___________ 42
4. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ / ΣΥΝΤΡΟΦΟ______ 42
4.1. Η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο σύζυγο / σύντροφο ως όρος
εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. __________________________________________ 42
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
ΦΥΛΟΥ ___________________________________________________________________ 43

1. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ _________________ 43
2. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ________________________ 44
2.1. Τα ηλικιακά όρια ______________________________________________ 44
2.2. Ο έλεγχος των ηλικιακών ορίων __________________________________ 49
2.3. Δυνατότητα διεύρυνσης των ηλικιακών ορίων _______________________ 50
2.4. Συνέπειες από τη μη τήρηση των ηλικιακών ορίων ___________________ 50
3. ΥΓΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΣΟΒΑΡΟ ΝΟΣΗΜΑ___________________________________________________ 55
3.1. Η υγεία των υποβοηθούμενων προσώπων ως προϋπόθεση εφαρμογής
μεθόδων Ι.Υ.Α. ___________________________________________________ 55
3.2. Διαδικασία ελέγχου της υγείας των υποβοηθούμενων προσώπων _______ 56
3.3. Ελεγχόμενες ασθένειες _________________________________________ 57
3.4. Εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε περίπτωση διαπίστωσης ασθένειας _______ 59
3.5. Συνέπειες μη ή πλημμελούς τήρησης του νόμου _____________________ 61
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ή
ΖΩΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ __________________________________________________ 63
4.1. Ο έλεγχος της υγείας της γυναίκας ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σωματική
ακεραιότητα ή ζωή της _____________________________________________ 63
5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΕΚΝΟ _______ 65
5.1. Η ενημέρωση των υποβοηθούμενων προσώπων ως αναγκαία προϋπόθεση
για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. ____________________________________ 65
5.2. Περιεχόμενο της ενημέρωσης των υποβοηθούμενων προσώπων ________ 66
VI

Περιεχόμενα
5.3. Έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη νόμιμης ενημέρωσης _____________ 71
5.4. Δικαίωμα άρνησης του γιατρού να προβεί σε Ι.Υ.Α. ___________________ 74
6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΕΚΝΟ ________ 75
6.1. Η συναίνεση των υποβοηθούμενων προσώπων ως αναγκαία προϋπόθεση
για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. ____________________________________ 75
6.2. Διαδικασία χορήγησης της συναίνεσης_____________________________ 76
6.3. Τύπος χορηγούμενης συναίνεσης _________________________________ 78
6.4. Χρόνος χορηγούμενης συναίνεσης ________________________________ 81
6.5. Πότε η συναίνεση χάνει τη νομική της ισχύ _________________________ 82
6.6. Ανάκληση συναίνεσης __________________________________________ 83
6.7. Συνέπειες από τη μη τήρηση των όρων της συναίνεσης ________________ 90
Γ. ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ __________________ 98

1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ __________________________ 98
1.1. Γενική ή ειδική αναφορά στις επιτρεπόμενες μεθόδους _______________ 98
2. ΟΜΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ________________________________________ 100
2.1. Τρόπος επιλογής μεταξύ σπερματέγχυσης και in vitro γονιμοποίησης ___ 100
2.2. Συνέπειες από τη μη τήρηση των κανόνων ως προς τον τρόπο επιλογής
μεταξύ σπερματέγχυσης και in vitro γονιμοποίησης _____________________ 103
3. ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ _______________________________________ 108
3.1. Γενικοί κανόνες ______________________________________________ 108
3.2. Ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο σπέρμα _________________________ 113
3.3. Ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο ωάριο ___________________________ 117
3.4. Ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο γονιμοποιημένο ωάριο _____________ 121
3.5. Συνέπειες της ετερόλογης γονιμοποίησης σε ό,τι αφορά τη σχέση του
παιδιού με τα υποβοηθούμενα πρόσωπα _____________________________ 123
3.6. Συνέπειες από την παραβίαση των όρων διεξαγωγής της ετερόλογης
γονιμοποίησης __________________________________________________ 124
Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ _________________________________________ 126

1. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ __ 126

VII

Περιεχόμενα
1.1. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων που
μπορούν να μεταφερθούν στη γυναίκα _______________________________ 126
1.2. Έλεγχος τήρησης των περιορισμών ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων
γονιμοποιημένων ωαρίων _________________________________________ 132
1.3. Συνέπειες μη τήρησης των περιορισμών ως προς τον αριθμό των
μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων____________________________ 134
1.4. Δυνατότητα επιλεκτικής μείωσης ________________________________ 139
2. ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ _______________________________ 140
2.1. Προϋποθέσεις κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού ______________ 140
2.2. Διαφοροποιήσεις με βάση το είδος του γεννητικού υλικού ____________ 140
2.3. Δήλωση της βούλησης του υποβοηθούμενου ζεύγους _______________ 147
2.4. Συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου ____ 150
3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ _____ 153
4. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ____________________________________ 154
4.1. Μέτρα για τον περιορισμό δημιουργίας πλεονάζοντος γεννητικού υλικού 154
4.2. Ρυθμίσεις σχετικά με την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού
(γονιμοποιημένων ωαρίων) ________________________________________ 155
4.3. Συνέπειες παραβίασης των ρυθμίσεων για την τύχη του πλεονάζοντος
γεννητικού υλικού _______________________________________________ 158
Ε. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ __________________ 161

1. ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ______________________________________ 161
1.1. Προϋποθέσεις εφαρμογής _____________________________________ 161
1.2. Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της προεμφυτευτικής
διάγνωσης ______________________________________________________ 164
1.3. Ποιος διενεργεί την προεμφυτευτική διάγνωση _____________________ 165
1.4. Ενημέρωση υποβοηθούμενων προσώπων _________________________ 166
1.5. Συνέπειες από την παραβίαση των προϋποθέσεων του νόμου _________ 166
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ _________________________________________________ 169
2.1. Η κατ’ αρχήν απαγόρευση της επιλογής του φύλου __________________ 169

VIII

Περιεχόμενα
2.2. Ποιος ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιτρεπτής επιλογής φύλου
_______________________________________________________________ 170
2.3. Σκέψεις ως προς την απαγόρευση της επιλογής φύλου _______________ 170
2.4. Συνέπειες από την παραβίαση των προϋποθέσεων του νόμου _________ 171
3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ _____________________ 176
3.1. Απαγόρευση ενεργειών «βελτίωσης» του γενετικού υλικού ___________ 176
3.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόλυτης απαγόρευσης _ 177
3.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης επέμβασης επί του
γενετικού υλικού_________________________________________________ 178
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ____________________ 183
1. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ___________________________________________ 183

1.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις __________________________________________ 183
1.1.1. Η απαγόρευση της μεταθανάτιας γονιμοποίησης __________________ 183
1.1.2. Η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου ______________ 187
1.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόλυτης απαγόρευσης ___ 187
1.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης μεταθανάτιας
γονιμοποίησης ____________________________________________________ 190
1.3.1. Θέσπιση κυρώσεων _________________________________________ 190
1.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. ________________________________ 190
1.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα ___________ 192
2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ________________________________________________ 194

2.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις __________________________________________ 194
2.1.1. Η απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας ______________________ 194
2.1.2. Διαδικασία προσφυγής σε μέθοδο παρένθετης μητρότητας _________ 197
2.1.3. Καταβολή αποζημίωσης στην κυοφόρο __________________________ 199
2.1.4. Ενημέρωση του παιδιού σχετικά με την γέννησή του από παρένθετη
μητέρα_________________________________________________________ 199
2.2. Προβληματισμοί σχετικά με την ανάγκη νομιμοποίησης της παρένθετης
μητρότητας _______________________________________________________ 200

IX

Περιεχόμενα
2.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης προσφυγής σε
διαδικασία παρένθετης μητρότητας ___________________________________ 204
2.3.1. Θέσπιση κυρώσεων _________________________________________ 204
2.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. ________________________________ 204
2.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα ___________ 206
2.4. Θεμελίωση γονεϊκού δικαιώματος _________________________________ 209
2.5. Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας ________________________________ 214
2.6. Δικαιώματα κοινωνικής μητέρας __________________________________ 214
2.7. Καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού στα Δημόσια Βιβλία ___________ 215
2.8. Ζητήματα της συμφωνίας για την παρένθετη μητρότητα _______________ 216
2.9. Ψυχολογική υποστήριξη της παρένθετης μητέρας _____________________ 218
3. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ _________________________________________________________ 218

3.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις __________________________________________ 218
3.1.1. Η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης________________ 218
3.1.2. Η θεραπευτική κλωνοποίηση __________________________________ 219
3.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης της
κλωνοποίησης _____________________________________________________ 221
3.2.1. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα απόλυτης απαγόρευσης της
αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ____________________________________ 221
3.2.2.

Αμφισβητήσεις

σχετικά

με

τη

σκοπιμότητα

απαγόρευσης

της

θεραπευτικής κλωνοποίησης _______________________________________ 225
3.3. Κυρώσεις σε περίπτωση αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ή απαγορευμένης
θεραπευτικής κλωνοποίησης _________________________________________ 226
3.3.1. Θέσπιση κυρώσεων _________________________________________ 226
3.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. ________________________________ 226
3.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα ___________ 228
ΙV. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
_____________________________________________________________________ 233
1. ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ____________________________________________________ 233

1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ______ 233
X

Περιεχόμενα
1.1.1. Γενικά ____________________________________________________ 233
1.1.2. Πρόσβαση σε ειδικές μορφές Ι.Υ.Α. _____________________________ 235
1.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α. ____________________________________________________ 236
1.3. Κυρώσεις σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες 238
1.3.1. Θέσπιση κυρώσεων _________________________________________ 238
1.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. ________________________________ 238
1.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα ___________ 241
2. ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ _____________________________________________________ 243

2.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ______ 243
2.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α. ____________________________________________________ 246
2.3. Κυρώσεις σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες 247
2.3.1. Θέσπιση κυρώσεων _________________________________________ 247
2.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. ________________________________ 247
2.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα ___________ 249
3. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ____________________________________________________ 251

3.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ______ 251
3.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α. ____________________________________________________ 255
3.3. Κυρώσεις σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια _ 259
3.3.1. Θέσπιση κυρώσεων _________________________________________ 259
3.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. ________________________________ 259
3.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα ___________ 261
4. ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ __________________________________________________________ 263

4.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ______ 263
4.2. Σκέψεις σχετικά με την αναγνώριση δικαιώματος πρόσβασης σε μεθόδους
Ι.Υ.Α. στα τρανσέξουαλ άτομα ________________________________________ 265
4.2.1. Η «καταλληλότητα» των τρανσέξουαλ ατόμων για την ανατροφή των
παιδιών ________________________________________________________ 265
4.2.2. Ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α. ______________ 266
XI

Περιεχόμενα
V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ _______________ 273
1. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ______________________________________ 273

1.1. Σύσταση και εποπτεία ___________________________________________ 273
1.2. Κανόνες λειτουργίας ____________________________________________ 278
1.3. Ελάχιστο προσωπικό ____________________________________________ 284
1.4. Υποχρέωση τήρησης αρχείου – οργάνωση εθνικού αρχείου δοτών _______ 287
1.5. Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων _______________________________ 292
1.6. Κυρώσεις _____________________________________________________ 295
1.6.1. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας
κέντρου φύλαξης γεννητικού υλικού _________________________________ 295
1.6.2. Κυρώσεις σε περίπτωση καταστροφής, αλλοίωσης ή παράνομης χρήσης
του γεννητικού υλικού ____________________________________________ 300
1.7. Τύχη γεννητικού υλικού σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α.
_________________________________________________________________ 305
2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ______________________________ 308

2.1. Προϋποθέσεις δωρεάς γεννητικού υλικού ___________________________ 308
2.1.1.Όροι υγείας ________________________________________________ 308
2.1.2. Αριθμητικός περιορισμός ως προς τα τέκνα που μπορούν να γεννηθούν
από ένα δότη____________________________________________________ 313
2.1.3. Ηλικία δοτών _______________________________________________ 314
2.1.4. Συναίνεση _________________________________________________ 316
2.2. Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ___________________ 320
2.2.1. Έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων του νόμου ως προς την προστασία της
υγείας _________________________________________________________ 320
2.2.2. Έλεγχος τήρησης του ανώτατου ορίου ως προς τον αριθμό παιδιών που
επιτρέπεται να γεννηθούν με γεννητικό υλικό του ίδιου δότη _____________ 321
2.3. Συνέπειες από την παραβίαση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται
για τη δωρεά γεννητικού υλικού ______________________________________ 324
2.3.1. Ύπαρξη συνεπειών __________________________________________ 324
2.3.2. Συνέπειες για τις Μονάδες Ι.Υ.Α. και τις τράπεζες κρυοσυντήρησης ___ 324
XII

Περιεχόμενα
2.3.3. Συνέπειες για την επιστημονική ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α. ή της τράπεζας
κρυοσυντήρηση _________________________________________________ 326
VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ _____________ 329
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ _____ 329

1.1. Η αναφορά στο συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί _______________ 329
1.2. Χώρες όπου ο νόμος αναφέρεται ρητά στο συμφέρον του παιδιού που θα
γεννηθεί _________________________________________________________ 329
1.3. Χώρες όπου στο νόμο δε γίνεται ρητή αναφορά στο συμφέρον του παιδιού
που θα γεννηθεί ___________________________________________________ 339
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.Υ.Α. ______________________________________________ 342
3. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ __________________________________ 346
4. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ__________________________________ 355

4.1. Αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη στα υποβοηθούμενα πρόσωπα_____ 355
4.1.1. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις_____________________________________ 355
4.1.2. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των νομοθετικών ρυθμίσεων ___ 361
4.2. Αποκάλυψη χαρακτηριστικών στοιχείων του δότη ____________________ 365
4.3. Το δικαίωμα του παιδιού να μάθει την ταυτότητα του δότη _____________ 368
4.3.1. Κατοχύρωση του δικαιώματος _________________________________ 368
4.3.2. Περιεχόμενο του δικαιώματος _________________________________ 378
4.3.3. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στην ταυτότητα του
δότη γεννητικού υλικού ___________________________________________ 380
4.3.4. Υποχρέωση ενημέρωσης του παιδιού σχετικά με την γέννησή του μέσω
ετερόλογης γονιμοποίησης _________________________________________ 382
4.4. Ενημέρωση των δοτών γεννητικού υλικού σχετικά με τις έννομες συνέπειες
που μπορεί να έχει η δωρεά _________________________________________ 385
5. ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΓΟΡΑ
ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ _______________________________________________________ 386

5.1. Η γενική απαγόρευση οικονομικού ανταλλάγματος ___________________ 386
5.2. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης ________________ 387
5.3. Αποζημίωση για τη δωρεά γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων _______ 392
XIII

Περιεχόμενα
6. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ _________________________________ 397

6.1. Το περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου______________________________ 397
6.2. Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο και διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου _ 401
6.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης πρόσβασης σε στοιχεία του φακέλου των
υποβοηθούμενων προσώπων ________________________________________ 404
6.4. Εποπτεύουσα Αρχή _____________________________________________ 409
VΙΙ. «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ _____________ 413
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ _______________________________________________ 413
2. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ __________________ 413
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ Ι.Υ.Α. _____________________________ 417
4. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ___________________ 425
5. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ________________________ 429

VIIΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ _____________ 431
1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ________________ 431

1.1. Η θεμελίωση της συγγένειας ______________________________________ 431
1.2. Η πλήρωση των όρων του εγκλήματος της αιμομιξίας __________________ 433
1.3. Το κληρονομικό δικαίωμα του παιδιού έναντι του δότη/δότριας του
γεννητικού υλικού _________________________________________________ 436
2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ _______________ 437

2.1. Η θεμελίωση της συγγένειας ______________________________________ 437
3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ______________________ 440

3.1. Η θεμελίωση της συγγένειας σε ομόφυλα ζευγάρια γυναικών ___________ 440
3.2. Η θεμελίωση της συγγένειας σε ομόφυλα ζευγάρια ανδρών ____________ 442
ΙΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ________________________________________________________ 445
1. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ
Ι.Υ.Α. ____________________________________________________________________ 445

1.1. Μετακίνηση πολιτών σε άλλη χώρα για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. ____ 445
1.2. Βάσεις δημιουργίας προβλημάτων κατά την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε
άλλες χώρες ______________________________________________________ 449
XIV

Περιεχόμενα
1.2.1. Ανωνυμία δοτών γεννητικού υλικού ____________________________ 449
1.2.2. Παρένθετη μητρότητα _______________________________________ 451
1.2.3. Μοναχική γυναίκα __________________________________________ 457
1.2.4. Μοναχικός άνδρας __________________________________________ 461
1.2.5. Ομόφυλα ζευγάρια __________________________________________ 464
2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α. _________ 468

2.1. Χώρες υποδοχής _______________________________________________ 468
2.2. Βάσεις προβλημάτων από την υποδοχή πολιτών άλλων χωρών __________ 468
2.2.1. Ανωνυμία δοτών ____________________________________________ 468
2.2.2. Παρένθετη Μητρότητα _______________________________________ 471
2.2.3. Μοναχική γυναίκα __________________________________________ 473
2.2.4. Μοναχικός άνδρας __________________________________________ 474
2.2.5. Ομόφυλα ζευγάρια __________________________________________ 474
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ______________________________________________________ 477

XV

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΑΚ

Αστικός Κώδικας

άρ.

αριθμός

άρθρ.

άρθρο

Αρμ.

Αρμενόπουλος

αυστρΑΚ

αυστριακός Αστικός Κώδικας

βελγΑΚ

βέλγικος Αστικός Κώδικας

βλ.

βλέπε

γαλλΑΚ

γαλλικός Αστικός Κώδικας

γερμΑΚ

γερμανικός Αστικός Κώδικας

ΔΕΕ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΣΑΠΔ

Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

ΔΣΔΠ

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΔΣΟΚΠΔ

Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα

ΔτΑ

Δικαιώματα του Ανθρώπου

εδ.

εδάφιο

ΕΔΔΑ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΕΒ

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

ΕΚ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εκδ.

Εκδόσεις

ΕΚΠΑ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ελβΑΚ

ελβετικός Αστικός Κώδικας

ΕλλΔνη

Ελληνική Δικαιοσύνη

ενδεικτ.

ενδεικτικά

ΕΝΟΒΕ

Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

επ.

επόμενα

ΕπΕπετΑρμ

Επιστημονική Επετηρίδα Αρμενόπουλος

επιμ.

επιμέλεια

1

Συντομογραφίες
ΕΣΔΑ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕφΑΔ

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

Ι.Υ.Α.

Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

κ.ά.

και άλλα

ΚΔΥ

Κώδικας Δημόσιας Υγείας

κ.λπ.

και λοιπά

κ.ο.κ.

και ούτω καθεξής

ΚΠολΔ

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

ΚριτΕ

Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης

λ.χ.

λόγου χάρη

Μ.Ι.Υ.Α.

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΜονΠρωτΑθηνών

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΜονΠρωτΘεσ

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

ν.

νόμος

ΝοΒ

Νομικό Βήμα

ΟΔΔΑ

Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ό.π.

όπως παραπάνω

παρ.

παράγραφος

ΠΓΔ

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση

ΠΚ

Ποινικός Κώδικας

ΠοινΔικ

Ποινική Δικαιοσύνη

ΠοινΧρον

Ποινικά Χρονικά

ΠΟΥ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

πρβλ.

παράβαλε

π.χ.

παραδείγματος χάριν

σ.

σελίδα

ΣΕΑΚ

Συστηματική Ερμηνεία Αστικού Κώδικα

σημ.

σημείωση

σκ.

σκέψη

τ.

τόμος

Τιμ.Τόμ.

Τιμητικός Τόμος
2

Συντομογραφίες
τόμ.

τόμος

τεύχ.

τεύχος

ΤοΣ

Το Σύνταγμα

ΣΛΕΕ

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπερ

Υπεράσπιση

υποσ.

Υποσημείωση

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ΧΘΔ

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

ΧρΙΔ

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου

AdVermiG

Adoptionsvermittlungsgesetz

AN

Assemblée Nationale

A.T.

Allgemeiner Teil

Aufl.

Auflage

BÄK

Bundesärztekammer

BGH

Bundesgerichtshof

CAHBI

Committee of Experts on Progress in the Biomedical Sciences

CAHR

Commission on Assisted Human Reproduction

CCass

Cour de Cassation

CCNE

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé

CDCJ

European Committee on Legal Co-operation

CECOS

Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains

CJ-FA

Committee of Εxperts on Family Law

CLARA

Comité de soutien pour la Légalisation de la GPA et l'Aide à la Reproduction Assistée

CNAOP

Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

CNIL

Commission nationale de l'informatique et des libertés

CNRS

Centre national de la recherche scientifique

CURAPP

Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie

ESchG

Embryonenschutzgesetz

ESHRE

European Society of Human Reproduction and Embryology

EU

European Union

EuCLR

European Criminal Law Review

FamLaw

Family Law
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Συντομογραφίες
FamRZ

Zeitschrift für das gesamte Familienrecht

FMedG

Fortpflanzungsmedizingesetz

GIA

Genetic Integrity Act

HFEA

Human Fertilisation and Embryology Authority

HFE Act

Human Fertilisation and Embryology Act

Hsgb

Herausgeber

Human Reprod

Human Reproduction

Idem

the same

IFFS

International Federation of Fertility Societies

IFS

Irish Fertility Society

JRC

Joint Research Centre

KritJ

Kritische Justiz

L.

Loi

LLM

Master of Laws

MBΕ

Master of Bioethics

MedLRev

Medical Law Review

n.

number

NJW

Neue Juristische Wochenschrift

NStZ

Neue Zeitschrift zum Strafrecht

p.

page

PACS

Pacte Civil de Solidarité

PGD

Preimplantation Genetic Diagnosis

PräimpG

Präimplantationsdiagnostikgesetz

SMER

National Council on Medical Ethics

SOSFS

Κατευθυντήριες Οδηγίες του National Board of Health and Welfare της Σουηδίας

StGB

Strafgesetzbuch

TAR

Tribunale Amministrativo regionale

v.

versus

vo

volume
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Α. Η συγκριτική αυτή μελέτη συντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμματος
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, με τίτλο: «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in
vitro”, που εγκρίθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του
2013. Άρχισε να υλοποιείται τον Φεβρουάριο 2014 και λήγει τον Οκτώβριο του 2015.
Β. Αφετηρία για την πραγματοποίηση της έρευνας ήταν η διαπίστωση ότι δεκαοκτώ
χρόνια μετά τη Συνθήκη του Οβιέδο, η διαπίστωση ότι δεκαοκτώ χρόνια μετά τη
Συνθήκη του Οβιέδο, όπου τονιζόταν η ανάγκη για συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ
των κρατών «ώστε ολόκληρη η ανθρωπότητα να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων της
Βιολογίας και της Ιατρικής»1, εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ
των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίες
δημιουργούν στην πράξη σοβαρά κοινωνικά προβλήματα:
Πιο συγκεκριμένα:
Σε πολλές χώρες απαγορεύονται εφαρμογές της αναπαραγωγικής τεχνολογίας,
όπως η προεμφυτευτική διάγνωση, ακόμα και σε ζευγάρια που έχουν ιστορικό
γέννησης παιδιού με σοβαρές γενετικές ασθένειες.
Σε πολλές χώρες απαγορεύεται η απόκτηση παιδιού, αν δεν συνδέεται γενετικά
με τον ένα τουλάχιστον γονέα, αποκλείοντας έτσι την απόκτηση παιδιού με
διπλή δωρεά γεννητικού υλικού.
Στις περισσότερες χώρες απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα, ακόμα κι όταν
το γεννητικό υλικό προέρχεται από τους κοινωνικούς γονείς του παιδιού που
πρόκειται να γεννηθεί.
Μοναχικές γυναίκες και άνδρες δεν έχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
τη δυνατότητα να αποκτήσουν γενετικά δικό τους παιδί και το ίδιο ισχύει για τα
ομόφυλα ζευγάρια.
Οι διαφορές του νομικού πλαισίου δημιουργούν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα:

1

Προοίμιο της Σύμβασης του Οβιέδο.
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μη ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών της Ευρώπης στα επιτεύγματα της
αναπαραγωγικής τεχνολογίας,
ανάπτυξη του αναπαραγωγικού τουρισμού, σε ένα πλαίσιο που δεν
συμβιβάζεται με την ανάγκη ασφάλειας στην εκτέλεση των ιατρικών πράξεων,
υποβάθμιση της αξιοπιστίας των δικαιϊκών κανόνων, που παρακάμπτονται με
διάφορα τεχνάσματα από τους πολίτες,
διεύρυνση της ταξικής ανισότητας, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα ζευγάρια
που θέλουν να εφαρμόσουν απαγορευμένες στη χώρα τους μεθόδους είναι
υποχρεωμένα να ταξιδεύσουν σε άλλη χώρα και να καλύψουν με δικά τους
έξοδα την πράξη,
τέλος, άδικη μεταχείριση των παιδιών που γεννιούνται με τις συγκεκριμένες
μεθόδους σε άλλες χώρες, αφού αυτά μένουν συχνά νομικά μετέωρα ή ακόμα
χειρότερα απομακρύνονται από τους γονείς που τα ήθελαν και φιλοξενούνται
από ανάδοχες οικογένειες ή δίνονται σε υιοθεσία.
Επιπλέον οι διαφορές του νομοθετικού πλαισίου δημιουργούν σοβαρές ανισότητες στο
επίπεδο της έρευνας, αλλά και μη ομοιόμορφη αντιμετώπιση των κινδύνων που
συνδέονται με τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας.
Γ. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της ερευνητικής ομάδας ήταν: (1) να αναδείξει τα
προβλήματα που περιγράφηκαν πιο πάνω και τις επιπτώσεις τους στις κοινωνίες και τη
ζωή των ατόμων, (2) να καταγράψει τις διαφορές που υπάρχουν στις νομοθεσίες
επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και τις τάσεις που διαμορφώνονται στη
νομολογία, την επιστημονική συζήτηση και την κοινή γνώμη και (3) να αναζητήσει
προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, οι οποίες να
μπορούν να γίνουν σήμερα ευρύτερα αποδεκτές στον ευρωπαϊκό χώρο.
Με δεδομένο ότι αντικείμενο της έρευνας δεν ήταν η απλή περιγραφή των ισχυουσών
ρυθμίσεων, αλλά η ποιοτική ανάλυση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, η έρευνα
αφορούσε σε ομάδες και όχι στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Πιο συγκεκριμένα,
από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης ερευνήθηκε το δίκαιο της Σουηδίας, από τις χώρες
της Κεντρικής Ευρώπης, τα δίκαια της Γερμανίας και της Γαλλίας, από τις χώρες του
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Νότου τα δίκαια της Ελλάδας και της Ιταλίας, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε επίσης στο
αγγλοσαξονικό δίκαιο και ειδικότερα στα δίκαια της Μεγάλης Βρετανίας και της
Ιρλανδίας.
Δ. Για την εκτέλεση του έργου της, η ερευνητική ομάδα διαμόρφωσε ένα αναλυτικό
ερωτηματολόγιο για την καταγραφή της νομοθεσίας, ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο με
την ίδια βασική δομή, το οποίο απευθυνόταν σε επιστήμονες ειδικούς στα ζητήματα
αυτά και τέλος μια φόρμα για την καταγραφή της νομολογίας.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δοκιμάστηκε αρχικά στην Ελλάδα και στη
συνέχεια, αφού έγιναν οι αναγκαίες διορθώσεις, συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια
και για τις υπόλοιπες έξι χώρες. Πέραν της νομοθεσίας, αξιοποιήθηκαν σχετικές εθνικές
και διεθνείς έρευνες, καθώς και η υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συμπληρώθηκε επίσης το
δεύτερο ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο προσωπικών συνεντεύξεων με 100 περίπου
επιστήμονες, ειδικούς σε ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονταν νομικοί, γιατροί, ψυχολόγοι, βιολόγοι, θεολόγοι, ανθρωπολόγοι
και υπεύθυνοι για τη στρατηγική στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και την εμβρυολογία.
Μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος της International Federation of Fertility Societies (I.F.F.S.) και
ο πρόεδρος της European Society of Human Reproduction and Embryology (E.S.H.R.E.).
Στη συνέχεια, σε ένα διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014,
ακούστηκαν επιπλέον απόψεις ειδικών από όλους τους σχετικούς επιστημονικούς
κλάδους (γιατροί, νομικοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι), ενώ και σε ένα
δεύτερο διεθνές συνέδριο, που οργανώθηκε τον Απρίλιο του 2015 συζητήθηκαν εκ
νέου τα σχετικά ζητήματα με πιο συγκεκριμένο πλέον προσανατολισμό, τη
διαμόρφωση, δηλαδή, μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής στον χώρο αυτό. Στο δεύτερο
αυτό συνέδριο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και τέθηκαν προς συζήτηση και οι
προτάσεις

της

ερευνητικής

ομάδας

στα

επιμέρους

ζητήματα

της

ιατρικά

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συνολικά στα δύο συνέδρια παρουσιάστηκαν 57
εισηγήσεις και σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων.
Με βάση το σύνολο αυτών των πληροφοριών, συντάχθηκαν οι εθνικές εκθέσεις για τη
νομοθεσία καθεμιάς από τις χώρες που ερευνήθηκαν, και στις εκθέσεις αυτές
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στηρίζεται η συγκριτική μελέτη που παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες, η οποία
αποτελείται από εννέα κεφάλαια: (Ι) Νομοθετικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, (ΙΙ) Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε ετερόφυλα ζευγάρια [όροι
πρόσβασης, γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής, επιτρεπτές μορφές, ζητήματα σχετικά
με το γεννητικό υλικό, γενετικοί χειρισμοί], (ΙΙΙ) Ειδικές μορφές υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής [μεταθανάτια γονιμοποίηση, παρένθετη μητρότητα, κλωνοποίηση], (IV)
Υποηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, (V) Ασφάλεια
διεξαγωγής, (VI) Θέματα βιοηθικής, (VII) Οικονομικά μεγέθη, (VIII) Σχέσεις συγγένειας,
(IX) Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου2.

2

Η Συγκριτική Μελέτη και οι εθνικές Εκθέσεις βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr
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Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. 1. Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας
Στις περισσότερες χώρες που ερευνήθηκαν έχει θεσπισθεί ειδική νομοθεσία για τη
ρύθμιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μέσα στη δεκαετία του ’80 αποκτούν
ειδική νομοθεσία τρεις χώρες. Η παλαιότερη συναντάται στη Σουηδία, όπου με την
Insemination Act (1984:1140), η οποία άρχισε να ισχύει από το 1985, διαμορφώθηκε
για πρώτη φορά παγκοσμίως ένα νομοθετικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, το οποίο αποτέλεσε πρότυπο για τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας και
στις λοιπές σκανδιναβικές χώρες. Ακολουθεί η Γερμανία, με το νόμο για την προστασία
του εμβρύου (Embryonenschutzgesetz- ESchG 13/12/1990), με τον οποίο ορίζονται οι
πράξεις που απαγορεύεται να τελεστούν και απειλούνται με ποινικές κυρώσεις, ενώ
την ίδια ακριβώς εποχή αποκτά τον πρώτο της νόμο (την Human Fertilization and
Embryology Act 1990) για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και η Μεγάλη Βρετανία3,
δώδεκα χρόνια μετά τη γέννηση στη χώρα αυτή του πρώτου παιδιού με τη μέθοδο της
εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Στη Γαλλία η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ρυθμίστηκε το 1994, με τους
Νόμους περί Βιοηθικής (Lois de bioétique), ήτοι το νόμο αριθ. 94-653 της 29ης Ιουλίου
1994 σχετικά με το σεβασμό του ανθρωπίνου σώματος και το νόμο αριθ. 94-654 της
29ης Ιουλίου 1994 σχετικά με τη δωρεά και τη χρήση των στοιχείων και των προϊόντων
του ανθρωπίνου σώματος, την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την
προγεννητική διάγνωση. H συζήτηση ωστόσο σχετικά με την ανάγκη οριοθέτησης του
νομοθετικού πλαισίου της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είχε ανοίξει ήδη
από τη δεκαετία του 1980, καθώς το πρώτο «παιδί του σωλήνα» γεννήθηκε στη Γαλλία

3

Στη Μ. Βρετανία ίσχυε βέβαια ήδη από το 1985 η Surrogacy Arrangements Act, με την οποία όμως
απλώς ρυθμιζόταν το θέμα της παρένθετης μητρότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναγόταν σε ποινικό αδίκημα
το “commercial surrogacy”, δηλαδή η σύναψη συμφωνίας παρένθετης μητρότητας με οικονομικό
αντάλλαγμα.
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το 1982, ενώ το 1984 τα Κέντρα Μελέτης και Συντήρησης Ανθρωπίνων Ωαρίων και
Σπέρματος γιόρταζαν ήδη τη δέκατη επέτειο λειτουργίας τους.
Με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση, μόλις το 2002,

θεσπίζει ειδική νομοθεσία η

Ελλάδα (Ν. 3089/2002), ενώ ακόμα αργότερα, το 2004, ψηφίζεται και στην Ιταλία ο Ν.
40/19.2.2004, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Η Ιρλανδία είναι η μόνη χώρα στην οποία μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ειδική
νομοθεσία για τη ρύθμιση ζητημάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Υπήρξαν
βέβαια νομοσχέδια που υποβλήθηκαν και τα οποία φιλοδοξούσαν να ρυθμίσουν την
Ι.Υ.Α., και κυρίως το ζήτημα των παρένθετων μητέρων4, ανακοινώσεις από την
κυβέρνηση ότι θα αναλάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία5 και έντονος δημόσιος
διάλογος. Τελικά, μόλις στις 6 Απριλίου 2015 ψηφίστηκε ο νόμος Children and Family
Relationships Act 20156, που δεν έχει ως κύριο και μοναδικό αντικείμενο του την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ωστόσο ρυθμίζει αρκετά αναλυτικά τα ζητήματα
σχετικά με την ετερόλογη γονιμοποίηση και τη δωρεά γεννητικού υλικού και καθορίζει
την ίδρυση των σχέσεων συγγένειας στις περιπτώσεις αυτές. Προβλέπει επίσης την
ίδρυση ενός εθνικού αρχείου όπου θα καταχωρούνται και θα τηρούνται οι
πληροφορίες σχετικά με τους δότες γεννητικού υλικού και τα παιδιά που γεννιούνται
μετά από ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
NΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Υπάρχει ειδική νομοθεσία

Ισχύει (και) η γενική νομοθεσία για τις ιατρικές
πράξεις

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (1994)

ΝΑΙ

4

Βλ. General Scheme of a Children and Family Relationships Bill, 2014 (http://www.justice.ie/en/JELR/
General%20Scheme%20of%20a%20Children%20and%20Family%20Relationships%20Bill.pdf/Files/General
%20Scheme%20of%20a%20Children%20and%20Family%20Relationships%20Bill.pdf και την εισήγηση του
αρμόδιου Υπουργού http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR14000028.
5

Βλ. ανακοίνωση στον τύπο από το Υπουργείο Υγείας στις 25.2.22015 http://health.gov.ie/blog/pressrelease/govt-to-legislate-for-assisted-human-reproduction-associated-research/
6

Επίσημο κείμενο του νόμου http://www.irishstatutebook.ie/2015/en/act/pub/0009/print.html#part2.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (1990)

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (2002)

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (2015)

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (2004)

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (1990)

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (1985)

ΝΑΙ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 1978 γεννήθηκε το πρώτο παιδί με τη μέθοδο της
εξωσωματικής γονιμοποίησης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι για πολλά χρόνια υπήρχε
νομοθετικό κενό σε όλες τις χώρες. Ακόμα μάλιστα και μετά την υιοθέτηση της
Συνθήκης του Οβιέδο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το 1997, με την οποία έγινε μια
ασθενική προσπάθεια θέσπισης ορίων στις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας, τα κράτη δεν
κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη μεταφορά των σχετικών κανόνων στο εσωτερικό τους
δίκαιο. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που
ακολουθεί, μόνο τέσσερα από τα κράτη που έχουν ερευνηθεί υπέγραψαν τη Σύμβαση
αυτή και από αυτά μόνο δύο ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κύρωσης και μεταφοράς στο
εσωτερικό τους δίκαιο7.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΥΡΩΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

1997

2011

2012

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

___________

_____________

____________

ΕΛΛΑΔΑ

1997

1998

1999

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

___________

____________

___________

ΙΤΑΛΙΑ

1997

____________

___________

7

Στοιχεία της 17.11.2014.
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

____________

____________

___________

ΣΟΥΗΔΙΑ

1997

_____________

__________

Η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας δεν σήμαινε βέβαια – όπως μαρτυρείται σε όλες τις
χώρες – ότι δεν υπήρχαν εφαρμογές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με δεδομένο
ότι κάθετι που δεν απαγορεύεται επιτρέπεται, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
αντιμετωπιζόταν ως «μία ακόμα ιατρική πράξη», η οποία υπαγόταν στους ίδιους
κανόνες με αυτούς που ίσχυαν και για τις υπόλοιπες ιατρικές πράξεις. Βεβαίως σε
ορισμένες χώρες η έλλειψη ειδικής νομοθεσίας επιχειρήθηκε να καλυφθεί από
κατευθυντήριες οδηγίες ή εγκυκλίους – όπως θα δούμε στη συνέχεια8 - ωστόσο, η
θέσπιση των κειμένων αυτών δεν έδινε ένα σαφές μήνυμα για το περιεχόμενο της
κρατικής βούλησης ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Και τούτο παρά το γεγονός ότι η
ταχύτατη πρόοδος της επιστήμης έδειχνε ότι η επέμβαση του νομοθέτη ήταν απολύτως
αναγκαία.
Η in vitro γονιμοποίηση έδινε στο γιατρό και στους γονείς τη δυνατότητα επεμβάσεων
στο γεννητικό υλικό, «βελτίωσής» του και επιλογής φύλου, ενώ η πρώτη κλωνοποίηση
ζώου έθεσε το ερώτημα σχετικά με το επιτρεπτό ή μη της μεταφοράς της
συγκεκριμένης μεθόδου και στους ανθρώπους. Παράλληλα, αρκετές καταχρήσεις στην
εφαρμογή των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – όπως η εφαρμογή σε
μεγάλης ηλικίας γυναίκες, η μεταφορά μεγάλου αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων με
αποτέλεσμα πολύδυμες κυήσεις κ.ά. - έθεσαν επί τάπητος το ερώτημα σχετικά με τα
«όρια» που έπρεπε να τεθούν στην επιθυμία υπογόνιμων ζευγαριών να αποκτήσουν
παιδιά9. Τα ερωτήματα αυξάνονταν όσο μοναχικές γυναίκες και ομόφυλα ζευγάρια
επιχειρούσαν πλέον μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της παρένθετης
μητρότητας να αποκτήσουν βιολογικούς απογόνους.

8

Βλ. πιο κάτω, παρ. Ι. 1.3.

9

Για παράδειγμα, στην Ιταλία, η κατάσταση που επικρατούσε στο χώρο της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής πριν από την ψήφιση της ειδικής νομοθεσίας, χαρακτηριζόταν συχνά από τους,
καθολικών κυριώς καταβολών, συγγραφείς της εποχής ως «αναπαραγωγικό Far West». Βλ. ενδεικτικά, C.
Casini, La legge sulla fecondazione artificiale. Un primo passo nella giusta direzione, Edizioni Cantagalli,
Siena, 2004. σ. 34 – 35.
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Η επιλογή θέσπισης κανόνων δεν ήταν ωστόσο απλή υπόθεση. Σε όλες τις χώρες
διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις για το νομοθετικό πλαίσιο που θα έπρεπε να
θεσπιστεί και υπήρξαν αντιδράσεις, οι οποίες συχνά έφθαναν στα όρια της υπερβολής.
Σημαντικό ρόλο στις σχετικές συζητήσεις έπαιξαν σε όλες τις χώρες η Εκκλησία, οι
φεμινιστικές οργανώσεις, οι ιατρικοί σύλλογοι, τα κέντρα ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, αλλά και τα Μ.Μ.Ε. και οι ασφαλιστικές και φαρμακευτικές εταιρείες.
Η Εκκλησία σε όλες τις χώρες τάχθηκε εναντίον της υιοθέτησης μεθόδων ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής άλλοτε με εντονότερο και άλλοτε με πιο ήπιο τρόπο.
Πάντως στις περισσότερες χώρες, κατά κοινή ομολογία – όπως είναι και αναμενόμενο –
οι γιατροί είναι εκείνοι που άσκησαν τις μεγαλύτερες πιέσεις για τη διαμόρφωση
ειδικής νομοθεσίας, καθώς είναι αυτοί των οποίων τα συμφέροντα κατά κύριο λόγο
διακυβεύονταν. Αντιθέτως, οι αντιστάσεις της Εκκλησίας κάμφθηκαν πιο εύκολα.
1.2. Τροποποιήσεις των αρχικών νομοθετικών ρυθμίσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των νομοθεσιών που θεσπίστηκαν ήταν
αποτέλεσμα συμβιβασμών μεταξύ αντιτιθέμενων απόψεων, ήταν αναμενόμενη η
τροποποίησή τους όταν οι πρώτες νομοθετικές επιλογές είχαν γίνει πλέον αποδεκτές
και οι αντιδράσεις είχαν περιοριστεί. Επιπλέον, οι εξελίξεις της τεχνολογίας τα χρόνια
αυτά ήταν ταχύτατες, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν διαρκώς νέες ανάγκες ρυθμίσεων,
ενώ σε ορισμένες χώρες οι νομοθετικές μεταβολές ήταν αποτέλεσμα της έκδοσης
δικαστικών αποφάσεων, με τις οποίες κρίθηκε ότι συγκεκριμένες διατάξεις ήταν
αντίθετες προς το Σύνταγμα ή διεθνή δεσμευτικά κείμενα προάσπισης των ατομικών
ελευθεριών.
Στην Ιταλία μάλιστα η αλλαγή επιχειρήθηκε και μέσω της διεξαγωγής δημοψηφίσματος
το 2005, το οποίο ωστόσο τελικά δε στέφθηκε από επιτυχία, αφού στις κάλπες
προσήλθε μόνο το 25,9% των πολιτών - αποχή στην οποία καλούσε ευθέως τους
πολίτες η Καθολική Εκκλησία. Στη Γαλλία τα αρχικά νομοθετικά κείμενα του 1994
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τροποποιήθηκαν δύο φορές: το 2004 και το 201110. Στη Γερμανία ο νόμος του 1990,
τροποποιείται επίσης δέκα χρόνια μετά τη θέσπισή του, δηλαδή το 2001, και στη
συνέχεια το 201111, με τον Präimplantationsdiagnostikgesetz, με τον οποίο για πρώτη
φορά επιτράπηκε η προεμφυτευτική διάγνωση, μετά από σχετική απόφαση του
γερμανικού ακυρωτικού BGH. Στην Ελλάδα, τρία χρόνια μετά την θέσπιση του πρώτου
νόμου για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώθηκε
με το Ν. 3305/2005, στον οποίο περιγράφονται οι μέθοδοι της ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, συγκεκριμενοποιούνται οι κίνδυνοι που συνδέονται
με την αξιοποίηση τους (υπέρβαση ορίων ηλικίας, ελλιπείς εργαστηριακοί έλεγχοι κλπ)
και ανάγονται σε ποινικά αδικήματα παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σε μια
προσπάθεια να κατοχυρωθεί ένα minimum ασφάλειας κατά την εφαρμογή των
συγκεκριμένων μεθόδων. Το 2008 εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα 26, με το οποίο
ρυθμίζονται θέματα ασφάλειας στη φύλαξη του γεννητικού υλικού, όπως και θέματα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Οδηγίες
2004/23/ΕΚ, 2006/17/ΕΚ και 2006/86/ΕΚ, ενώ το 2014 τροποποιείται εκ νέου το
νομοθετικό πλαίσιο με τον Ν. 4272/2014, με τον οποίο απλουστεύονται σε σημαντικό
βαθμό οι προϋποθέσεις προσφυγής στην παρένθετη μητρότητα. Στη Μ. Βρετανία το
αρχικό κείμενο του 1990 τροποποιήθηκε το 2008, με την Human Fertilization and
Embryology Act 2008, ενώ στο χρόνο που μεσολάβησε είχαν επίσης διαμορφωθεί
επιμέρους κανόνες, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πράξεων, όπως η
αναπαραγωγική κλωνοποίηση ή η έρευνα στα γονιμοποιημένα ωάρια. Τέλος στη
Σουηδία ο αρχικός νόμος του 1984 τροποποιήθηκε πολλές φορές (1988, 1991, 2003 και
2005) και οι αλλαγές αυτές ενσωματώθηκαν στη συνέχεια το 2006 στην Genetic
Integrity Act (GIA) (2006:351).
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

10

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, διαθέσιμος σε:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000441469, Loi n° 2011-814 du 7
juillet 2011 relative à la bioéthique, διαθέσιμος σε: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000024323102.
11

Präimplantationsdiagnostikgesetz (PräimpG 21/11/2011).
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Έχει τροποποιηθεί η αρχική
νομοθεσία
ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (2004, 2011)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (2001, 2011)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (2005, 2014)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (2009, 2014, 2015)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (2008)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (1988, 1991, 2003, 2005)

Δεν έχει τροποποιηθεί η αρχική ειδική
νομοθεσία ή δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία

Παρά τις αλλαγές αυτές, πολλές από τις οποίες είναι πρόσφατες, σε όλες τις χώρες
θεωρούνται αναγκαίες νέες νομοθετικές επεμβάσεις, έστω κι αν οι λόγοι που ωθούν
στη διατύπωση του σχετικού αιτήματος είναι διαφορετικοί. Σε ορισμένες χώρες όπου
δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα ειδική νομοθεσία, τονιζότα η ανάγκη για τη θέσπισή της
(Ιρλανδία), σε άλλες θεωρείται κρίσιμος ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας (Γερμανία) ή
η συμπλήρωσή της προκειμένου να συμβαδίζει με διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα ή τη
νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. (Γαλλία, Ιταλία), ενώ τέλος σε όλες τις χώρες, ακόμα κι αν η
νομοθεσία τους εμφανίζεται σε μεγαλύτερο (Ελλάδα, Μ. Βρετανία) ή μικρότερο
(Σουηδία)

βαθμό

επιτρεπτική,

θεωρούνται

κρίσιμες

νομοθετικές

επεμβάσεις

προκειμένου να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
στην πράξη από την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
1.3. Κατευθυντήριες οδηγίες
Στις περισσότερες χώρες η νομοθεσία συμπληρώνεται – ή η έλλειψή της
αναπληρώνεται όπου δεν υπάρχει νομοθεσία – με κατευθυντήριες οδηγίες. Οι
κατευθυντήριες οδηγίες δεν έχουν ασφαλώς την ισχύ νόμου, όμως η τήρηση τους είναι
υποχρεωτική στο πλαίσιο της ορθής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος.
Σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου το νομοθετικό πλαίσιο είναι ελλιπές και
απαρχαιωμένο, οι κατευθυντήριες Οδηγίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ενώ σε
άλλες, όπως η Ελλάδα, όπου το νομοθετικό πλαίσιο είναι σχετικά σύγχρονο και
15
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λεπτομερές, οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται κυρίως στις λεπτομέρειες
εφαρμογής του νόμου.
Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται σε προεδρικά διατάγματα (Ελλάδα) ή υπουργικές
αποφάσεις (Γαλλία, Ιταλία), συντάσσονται από Εθνικές Αρχές Βιοηθικής (Γαλλία,
Γερμανία, Ελλάδα), Επιτροπές για την Υγεία (Σουηδία) ή Αρχές Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής (Ελλάδα, Μ. Βρετανία), ή διατυπώνονται από τους Ιατρικούς Συλλόγους
(Γαλλία, Γερμανία), άλλους επιστημονικούς φορείς (όπως από την Εθνική Ακαδημία
Ιατρικής στη Γαλλία) ή από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ασχολούνται με το
θέμα (όπως από την Deutsche Gesellschaft für Humangenetik e.V.-GfH στη Γερμανία).
Στην Ιρλανδία, όπου μόλις τον Απρίλιο του 2015 θεσπίστηκαν οι πρώτες ειδικές
διατάξεις για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το Medical Council12 έχει διατυπώσει
γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτέλεση όλων των ιατρικών πράξεων και
μεταξύ αυτών υπάρχουν και οδηγίες για πράξεις ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής13. Επιπλέον, οι μαιευτήρες γυναικολόγοι έχουν συγκροτήσει, υπό την
αιγίδα του Medical Council, το Ινστιτούτο Μαιευτήρων Γυναικολόγων του Royall College
of Physicians14, το οποίο επίσης εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέλη του, που
εγκρίνονται και στη συνέχεια εκδίδονται από το Medical Council. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη
από το 1993, έγινε αποδεκτή ως ιατρική θεραπευτική μέθοδος η in vitro
γονιμοποίηση15, αλλά μέχρι στιγμής οι οδηγίες που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή αναφέρονται αποκλειστικά σε ιατρικές – τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες εφαρμογής των μεθόδων και όχι σε μια γενικότερη ρύθμιση των μεθόδων
αυτών. Τέλος, σημαντική φαίνεται να είναι η σημασία των κατευθυντήριων οδηγιών
(Οδηγού καλών πρακτικών) που συνέταξε και δημοσίευσε το 2011 η Irish Fertility

12

Βλ. http://medicalcouncil.ie/Public-Information/ για τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας του Irish
Medical Council. Πρόκειται για κρατικό φορέα που έχει δημιουργηθεί το 1978 με την αρμοδιότητα να
ρυθμίζει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και θα θέτει προδιαγραφές για αυτές. Το Συμβούλιο λειτουργεί
ανεξάρτητα, υπό την επίβλεψη της National Advisory Committee on Bioethics του Υπουργείου Υγείας.
13

Βλ.http://www.medicalcouncil.ie/News-and-Publications/Publications/Information-for-Doctors/Guideto-Professional-Conduct-and-Ethics-for-Registered-Medical-Practitioners.pdf για τις κατευθυντήριες
οδηγίες του 2009 που ισχύουν και σήμερα καθώς δεν έχουν αναθεωρηθεί.
14
15

http://www.rcpi.ie/
CAHR, σ. 25.
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Society (I.F.S.)16, μέλος της International Federation of Fertility Societies (I.F.F.S.), οι
οποίες και επικυρώθηκαν από το Institute of Obstetricians and Gynecologists.
1.4. Εποπτεύουσα Αρχή
1.4.1. Η δημιουργία ειδικού εποπτικού οργάνου
Ειδική Αρχή για την Εποπτεία του τρόπου εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες.
Στη Γερμανία η εποπτεία των γιατρών και των μονάδων υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής γίνεται από τη Διοίκηση χωρίς την ύπαρξη ειδικού οργάνου. Στη Γαλλία
η εποπτεία έχει ανατεθεί σε αρχή αρμόδια γενικά για θέματα βιοϊατρικής ή βιοηθικής,
δηλαδή στον Οργανισμό Βιοϊατρικής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα
μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών, εμβρυολογίας, αναπαραγωγής, και όχι μόνο για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Σουηδία,
όπου το 2013 ιδρύθηκε η Inspektionen för vård och omsorg (I.V.O.) (Health and Social
Care Inspectorate), στην οποία ανατέθηκε μεταξύ άλλων: (α) η έκδοση αδειών για τη
λειτουργία μονάδων υγείας, (β) ο έλεγχος των υπηρεσιών υγείας και η ανάλυση
πιθανών ελλείψεων και σφαλμάτων, (γ) η παροχή συμβουλών και οδηγιών και (δ) η
σύνταξη σχετικών εκθέσεων. Στην Ιταλία η εποπτεία ανατέθηκε στις αρμόδιες αρχές
των Νομών και των Επαρχιών, χωρίς ενιαίο ειδικό συντονιστικό όργανο, καθώς το
Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Ανώτατο Συμβούλιο για την υγεία απλώς
συνεπικουρεί το έργο τους. Σε δύο χώρες (Ελλάδα, Μ. Βρετανία) έχει δημιουργηθεί
ειδική Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Στην Ιρλανδία, η
έλλειψη ειδικής νομοθεσίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είχε ως συνέπεια
την αντίστοιχη έλλειψη οποιασδήποτε ρυθμιστικής ή εποπτεύουσας Αρχής, μολονότι η
ανάγκη σύστασής της είχε επισημανθεί από την Επιτροπή για την Υποβοηθούμενη

16

Ιδρύθηκε το 2005 από τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της Αναπαραγωγικής Ιατρικής
στην Ιρλανδία Εκδίδει περιοδικό με την επωνυμία «Consensus», όπως και παραπέμπεται εφεξής, όπου
περιέχονται
οι
βασικές
θέσεις
και
τα
πορίσματα
στα
οποία
έχει
καταλήξει.
(http://irishfertilitysociety.com/).
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Αναπαραγωγή (Commission on Assisted Human Reproduction)17, σε Έκθεση που
υπέβαλε τον Απρίλιο του 200518. Στην πρόταση αυτή συμφώνησαν και άλλοι φορείς
που έχουν εκφράσει άποψη επί του ζητήματος19. Το Irish Medicines Board, το οποίο
από τον Ιούλιο του 2014 μετονομάστηκε σε Health Products Regulatory Authority
(HPRA)20, ασκεί τις αρμοδιότητες που η Οδηγία 2004/23/ΕΕ αναθέτει στην εκάστοτε
Εθνική Αρχή, έχει δηλαδή γενική αρμοδιότητα για όλους τους ανθρώπινους ιστούς και
τα κύτταρα. Εντούτοις, δεν έχει αναπτύξει ειδικό έργο για την Ι.Υ.Α.
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Έχει συσταθεί ειδικό
εποπτικό όργανο
ΓΑΛΛΙΑ

Η εποπτεία ανατέθηκε σε
αρχή Βιοηθικής
ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Η εποπτεία ασκείται από
την Διοίκηση

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.4.2. Τρόπος ελέγχου των εφαρμογών της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο ελέγχου των εφαρμογών της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους χωρών.
Στη Γαλλία, μολονότι, όπως ειπώθηκε, η αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη όχι μόνο για

17

Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε το 2000 προκειμένου «να ετοιμάσει μια έκθεση σχετικά με τις πιθανές
προσεγγίσεις ρύθμισης για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και
τα κοινωνικά, ηθικά και νομικά δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να χαραχθεί μια δημόσια
πολιτική στον τομέα αυτό» (βλ. http://www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/46684/1/1740.pdf ή
http://www. dohc.ie/ publications/pdf/cahr.pdf?direct=1).
18

Στο εξής η αναφορά στην συγκεκριμένη επιτροπή θα γίνεται με τον όρο «Επιτροπή», ενώ για τις
υποσημειώσεις θα χρησιμοποιείται η συντομογραφία «CAHR».
19
20

Βλ. σχετικά http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141788/
https://www.hpra.ie/
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θέματα Ι.Υ.Α., αλλά ευρύτερα για ζητήματα βιοϊατρικής, έχει τεθεί σε λειτουργία
Μηχανισμός Παρακολούθησης για την Ι.Υ.Α., ο οποίος: (α) συλλέγει τις πληροφορίες
που αποστέλλουν οι τοπικοί παρατηρητές οι οποίοι ορίζονται από τα ιατρικά κέντρα
και τις Μονάδες Ι.Υ.Α., (β) εκδίδει ετήσια έκθεση, (γ) εκδίδει συστάσεις για την
αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που εμφανίζεται και (δ) πραγματοποιεί ουσιαστικούς,
συχνούς και ιδιαίτερα αυστηρούς ελέγχους, όπως όλα τα πρόσωπα αναφοράς τόνισαν.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός αυτός διαθέτει περίπου 300
συνεργάτες για την εκπλήρωση της αποστολής του, ενώ κατά το 2012 επιχορηγήθηκε
με 81,1 εκατ. Ευρώ.
Στη Μ. Βρετανία η Human Fertilization and Embryology Authority (H.F.E.A.) ξεκίνησε
επίσημα τις εργασίες της την 1η Αυγούστου 199121. Αποτελεί έτσι την πρώτη στον
κόσμο Εθνική Αρχή για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και τα βασικά της
καθήκοντα είναι: (α) να συλλέγει όλα τα επιστημονικά δεδομένα και να καταγράφει τις
εξελίξεις στον τομέα της Ι.Υ.Α., λειτουργώντας ως συμβουλευτικό όργανο της
κυβέρνησης στον τομέα αυτό, (β) να αδειοδοτεί τις Μονάδες Ι.Υ.Α., αλλά και να τις
ελέγχει και να αναστέλλει την λειτουργία τους ή να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια,
(γ) να εκδίδει οδηγίες για κάθε θέμα που σχετίζεται με την Ι.Υ.Α., οι οποίες είναι
δεσμευτικές για όλους, (δ) να δημοσιοποιεί τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι
Μονάδες Ι.Υ.Α. που αδειοδοτεί καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας κάθε μεθόδου που
αυτές εφαρμόζουν και (ε) να παρέχει κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και
ενημέρωση στις Μονάδες Ι.Υ.Α., στα άτομα που υποβάλλονται με μεθόδους Ι.Υ.Α. και
στους δωρητές γεννητικού υλικού. Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και την
υποστήριξη που δόθηκε από το κράτος στην H.F.E.A., αυτή θεωρείται σήμερα ο
ουσιαστικός και απόλυτος ρυθμιστής της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα,
μολονότι συχνά διατυπώνεται και κριτική σε βάρος της, που επικεντρώνεται στο ότι οι
θέσεις της ταυτίζονται κατά βάση με τις θέσεις των γιατρών και γι’ αυτό έχει
διαμορφώσει ένα πλαίσιο εξαιρετικά επιτρεπτικό.

21

Η Αρχή ιδρύθηκε με την Human Fertilisation and Embryology Act 1990.
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Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ι.Υ.Α.
Στην Ελλάδα, η Αρχή Ι.Υ.Α. συστάθηκε με τον Ν. 3305/2005 και της ανατέθηκαν
ιδιαίτερα σημαντικά καθήκοντα, όπως προκύπτει από το άρθρο 20 του νόμου αυτού 22,
ενώ στην ίδια Αρχή ανατέθηκε η τήρηση του Μητρώου αδειών λειτουργίας των
Μονάδων Ι.Υ.Α. και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, Αρχείου αποτελεσμάτων της
εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α., Αρχείου απόρρητων ιατρικών στοιχείων των δοτών
γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία καταχωρίζονται σε
κωδικοποιημένη μορφή. Στην πράξη εντούτοις η Αρχή αφέθηκε από την ίδρυσή της
χωρίς ουσιαστική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να αναστείλει για σημαντικό χρονικό
διάστημα τη λειτουργία της μετά την παραίτηση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να
μην ασκείται κανένας έλεγχος στις Μονάδες Ι.Υ.Α και γενικότερα να μην εκτελείται το
έργο που της ανατέθηκε, κατά προφανή παραβίαση της Οδηγίας 2004/23/ΕΕ23.
Στην Ιταλία, οι εποπτικοί μηχανισμοί των Νομών και των Επαρχιών που ιδρύθηκαν ήδη
από το 2004, μολονότι επίσης είχαν αυξημένες αρμοδιότητες, δεν λειτουργούν με την
ίδια αποτελεσματικότητα σε όλη τη χώρα. Σε κάποιες περιοχές θεωρείται ότι ο έλεγχος
είναι πραγματικός και σημαντικός, ενώ σε άλλες εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για

22

Με βάση το άρθρο αυτό η Αρχή – μεταξύ άλλων - ελέγχει τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και
λειτουργία των Μονάδων Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, εκδίδει τις προβλεπόμενες άδειες,
καταρτίζει Κώδικα Δεοντολογίας και ελέγχει την τήρησή του, εγκρίνει τα πρωτόκολλα για τη διενέργεια
έρευνας σε γαμέτες και γονιμοποιημένα ωάρια, συλλέγει και αρχειοθετεί τα κλινικά και ερευνητικά
αποτελέσματα της δραστηριότητας των Μ.Ι.Υ.Α. και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, ενημερώνει και
διαφωτίζει το κοινό σχετικά με τα θέματα της Ι.Υ.Α., παρακολουθεί και καταγράφει τις επιστημονικές και
τις κοινωνικές εξελίξεις στον τομέα της Ι.Υ.Α., αναθέτει σε μέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων
και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του
νόμου στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εξετάζει αναφορές ή καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή του
νόμου και την προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων, όταν αυτά θίγονται από τον τρόπο
εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α., γνωμοδοτεί και υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για απαιτούμενες νέες ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις του υπάρχοντος νομοθετικού
πλαισίου, συνεργάζεται με αντίστοιχες Αρχές άλλων Κρατών, καθώς και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς
Οργανισμούς και φορείς σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εκδίδει κανονιστικές
πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων και αποφασίζει για την τύχη των
γαμετών, του γεννητικού υλικού και των γονιμοποιημένων ωαρίων που βρίσκονται ή φυλάσσονται σε
νωπή ή κρυοσυντηρημένη κατάσταση σε μια Μ.Ι.Υ.Α. ή Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, η λειτουργία της
οποίας έχει ανασταλεί ή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο.
23

Αναλυτικά για τη λειτουργία της Αρχής στην πράξη, βλ. Φ. Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου, «Εθνική Αρχή
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Εμπειρίες και προοπτικές» σε Ιατρική Υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του Ν 3089/2002, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και
Βιοηθικής, Τόμ. 15, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013, σ. 179 επ.
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τη λειτουργία των επιτροπών εποπτείας. Γενικά αναγνωρίζεται ότι οι συγκεκριμένες
επιτροπές άργησαν να συσταθούν.
Τέλος στη Σουηδία, μολονότι η I.V.O. ιδρύθηκε μόλις το 2013, υπήρχε ήδη τόσο ένα
σύστημα ομοτεχνιακού ελέγχου και αυτορρύθμισης όσο και το National Board of Health
and Welfare (μέσω της έκδοσης των Regulations and Guidelines), βάσει του οποίου η
νομοθεσία τηρούνταν χωρίς παρεκκλίσεις, ενώ οργανώθηκε επιπλέον μεταξύ των
Κλινικών Ι.Υ.Α. ένα «Αρχείο Ποιότητας» (Quality Register Q-IVF)24, στο οποίο
υποχρεούνται όλες οι συνεργαζόμενες μονάδες να αναφέρουν τους κύκλους Ι.Υ.Α. τους
οποίους εφαρμόζουν και τα αποτελέσματά τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το
καλύτερο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται και τα
αποτελέσματα των θεραπειών που εφαρμόζονται, αλλά και οι τυχόν κίνδυνοι για να
παιδιά που θα γεννηθούν. Τα δεδομένα του Αρχείου δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

24

Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey and County Council Services,
November 2012 – Version 2, σ. 8 επ.
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ΙΙ. Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ
Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1.1. Η διατύπωση όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α.
Σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αντιμετωπίζεται
ως ιατρική πράξη, και επομένως η πρόσβαση σε αυτήν θεωρείται ότι μπορεί να
υπόκειται σε περιορισμούς. Σε καμία χώρα δεν αντιμετωπίζεται όπως η φυσική
αναπαραγωγή.
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι
πρόσβασης

Η πρόσβαση στην Ι.Υ.Α. είναι
ελεύθερη

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.2. Τρόπος πρόβλεψης των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α.
Οι όροι πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. άλλοτε τίθενται από τον ίδιο τον νόμο και άλλοτε από
κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ σε ορισμένες χώρες αφήνεται ευρύ περιθώριο στους
γιατρούς να αξιολογούν την κάθε περίπτωση κατά συνείδηση.
ΠΟΙΟΙ ΘΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Νόμος

Κατευθυντήριες οδηγίες

23

Γιατροί

Η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε Ζευγάρια Διαφορετικού Φύλου
ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (οι κατευθυντήριες οδηγίες
απευθύνονται στους γιατρούς, οι
οποίοι τελικά κάνουν την αξιολόγηση
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση)

ΝΑΙ

1.3. Περιεχόμενο των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α.
Το περιεχόμενο των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. δεν είναι ίδιο σε όλες τις χώρες. Στις
περισσότερες η Ι.Υ.Α. επιτρέπεται όταν υπάρχει ιατρική αδυναμία απόκτησης παιδιού
με φυσικό τρόπο, καθώς και όταν υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί στο παιδί που θα
γεννηθεί σοβαρή ασθένεια, ενώ κάποτε προβλέπεται ως λόγος πρόσβασης και η
πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας στον σύντροφο, η πραγματική αδυναμία
απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο ή και άλλοι λόγοι.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ιατρική
αδυναμία
απόκτησης
παιδιών
με
φυσικό τρόπο

Αποφυγή
μετάδοσης
σοβαρής
ασθένειας στο
παιδί

Αποφυγή
μετάδοσης
σοβαρής
ασθένειας στον
σύντροφο

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (αν μέλος
του ζευγαριού
είναι φορέας

ΝΑΙ (αν μέλος
του ζευγαριού
είναι
φορέας
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Πραγματική
αδυναμία
απόκτησης
παιδιού
με
φυσικό τρόπο

Άλλοι όροι

Όροι Πρόσβασης στην Ι.Υ.Α.
HIV,
HVC)
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

HBV,

HIV, HBV, HVC)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
2.1. Ιατρική ή πραγματική αδυναμία απόκτησης παιδιού
Σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν η προσφυγή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. επιτρέπεται σε κάθε
περίπτωση όταν διαπιστώνεται ιατρική αδυναμία ενός ζευγαριού διαφορετικού φύλου
να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ανικανότητα
(υπογονιμότητα25 ή στειρότητα) του ενός ή και των δύο συζύγων ή συντρόφων. O όρος
αυτός προβλέπεται είτε στο ίδιο το κείμενο του νόμου (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) είτε
μόνο σε κατευθυντήριες οδηγίες (Γερμανία, Ιρλανδία). Στην Μ. Βρετανία δεν
προβλέπεται ρητά στο κείμενο του νόμου, γίνεται όμως δεκτό ότι συνάγεται έμμεσα
από αυτό. Το ίδιο ισχύει και στη Σουηδία, όπου μολονότι ο συγκεκριμένος όρος δεν
προκύπτει ρητά από τον νόμο, εξετάζεται σε κάθε περίπτωση από τον γιατρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες χώρες αρκεί η διαπίστωση της στειρότητας ή
της υπογονιμότητας, ενώ σε δύο (Ιρλανδία, Ιταλία) το στοιχείο αυτό δεν είναι αρκετό
για ορισμένες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίες θα πρέπει να
εφαρμόζονται μόνον ως «έσχατη λύση». Ειδικότερα, στις κατευθυντήριες οδηγίες του
2004 στην Ιρλανδία ορίζεται ότι η μέθοδος της in vitro γονιμοποίησης «θα πρέπει να
εφαρμόζεται μόνο εφόσον απέτυχε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης μιας θεραπεύσιμης
αιτίας της υπογονιμότητας»26, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα 7η έκδοση του 2009 η
εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί «όταν αποδειχθεί ότι οποιαδήποτε

25

Ως υπογονιμότητα νοείται -σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 1993η αδυναμία επίτευξης κύησης μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους ελεύθερων σεξουαλικών
επαφών.
26

η

6 έκδοση 2004 https://www.medicalcouncil.ie/News-and-Publications/Publications/ProfessionalConduct-Ethics/Ethical%20Guide%202004.pdf
και
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
3141788/
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άλλη θεραπεία δεν θα μπορούσε να είναι εξίσου αποτελεσματική»27. Στην Ιταλία, η
προσφυγή στις μεθόδους της Ι.Υ.Α. επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 Ν
40/2004 μόνον «εφόσον δεν υπάρχουν άλλες αποτελεσματικές θεραπευτικές μέθοδοι
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αιτίες της υπογονιμότητας ή της στειρότητας».
Ωστόσο οι προϋποθέσεις αυτές αμφισβητούνται από τη θεωρία, στο πλαίσιο της
οποίας επιχειρείται η διασταλτική ερμηνεία της διάταξης ώστε να συμπεριλαμβάνει και
τις περιπτώσεις που η προσφυγή σε άλλες θεραπείες θα ήταν εξαιρετικά επώδυνη ή θα
είχε πολύ μεγάλη διάρκεια28. Στην πράξη, υποστηρίζεται ότι μέθοδοι Ι.Υ.Α.
εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται η ύπαρξη προβλήματος
στειρότητας ή υπογονιμότητας29.
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία) υπάρχει
μια συζήτηση σχετικά με τη διεύρυνση των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α.. Ορισμένοι
υποστηρίζουν ότι ένα ζευγάρι μπορεί να προσφεύγει χωρίς όρους σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
εφόσον το επιθυμεί30, ενώ άλλοι επιθυμούν περιορισμένη διεύρυνση, ώστε να
περιλαμβάνεται στη ρύθμιση και η πραγματική αδυναμία απόκτησης τέκνων, όπως
27

η

7 έκδοση 2009 https://www.medicalcouncil.ie/News-and-Publications/Publications/ProfessionalConduct-Ethics/Guide-to-Professional-Conduct-and-Behaviour-for-Registered-Medical-Practitioners-pdf,
σ. 20 και http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3141788/
28

Βλ. όμως και E. Mandrioli, Il contratto di procreazione medicalmente assistita: alcuni aspetti
problematici, σε: Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione assistita: problemi e
responsabilità, Επιμ. M. Dossetti/ M. Lupo/ M. Moretti, Giuffrè, 2010, σ. 52, ο οποίος τάσσεται υπέρ μιας
λιγότερο αυστηρής ερμηνείας της διάταξης. Παραπέμπει δε και συμφωνεί εν μέρει με τον P. Faccioli,
κατά τον οποίο θα πρέπει να επιτρέπεται η προσφυγή στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν μεν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της
υπογονιμότητας/στειρότητας, οι οποίοι όμως έχουν υπερβολικά μεγάλη διάρκεια ή είναι υπερβολικά
επίπονοι ή επικίνδυνοι για την υγεία των εμπλεκομένων μερών. Bλ. M. Faccioli, Procreazione
medicalmente assistita, σε Dig. civ. Agg. III, 2, σ. 1070. Παρομοίως, σε Ε. Compagno, La procreazione
medicalmente assistita in Italia e in Francia, Lampi di Stampa, 2011, σ. 99, σύμφωνα με τον οποίο η
ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πρέπει να γίνεται δεκτή και όταν «οι αιτίες της στειρότητας
μπορούν να καταπολεμηθούν με μεθόδους δυσβάσταχτα επίπονες ή επικίνδυνες για έναν από τους δύο
γονείς».
29

Κατά τη δικηγόρο M.P. Costantini, η ομόλογη (καθώς η ετερόλογη δεν είχε αρχίσει να εφαρμόζεται
κατά την ημερομηνία της συνέντευξης) ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εφαρμόζεται στην
πράξη πάντοτε υπό τον όρο της ύπαρξης προβλήματος στειρότητας ή υπογονιμότητας, καθώς και όταν ο
σύζυγος βρίσκεται στη φυλακή. Βλ. σχετική συνέντευξη, στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr.
30

Βλ. σχετικές απόψεις J-C. Heilinger και H. Rosenau (Γερμανία), A. Smajdor, R. Ashcroft, S. Sheldon και P.
Nordqvist (Μ. Βρετανία), στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr. Βλ. επίσης πρόταση νόμου που έχουν
καταθέσει οι U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, J.F. Lindner, H. Rosenau, U. Schroth,
Fortpflanzungsmedizingesetz, - Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 48-49.
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συμβαίνει για παράδειγμα όταν ένα από τα δύο πρόσωπα που συνθέτουν το ζευγάρι
εκτίει ποινή φυλάκισης και υπάρχει πραγματική αδυναμία απόκτησης παιδιών με
φυσικό τρόπο31.
Στην Ελλάδα έχει μάλιστα υποστηριχθεί η άποψη ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται
και νομοθετικά32, θέση που εδράζεται στην απουσία από τη διάταξη του άρθρου 1455
Αστικού Κώδικα ρητής και ειδικής αναφοράς στην ιατρική αδυναμία, σε αντιδιαστολή
προς το άρθρο 1458 Αστικού Κώδικα, όπου απαιτείται η αδυναμία κυοφορίας να
οφείλεται αποκλειστικά σε «ιατρικούς λόγους» προκειμένου να επιτραπεί η παρένθετη
κυοφορία. Στη Μ. Βρετανία, μετά την καταδίκη της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) για παραβίαση του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α. 33,
επειδή οι Αρχές της είχαν απαγορεύσει να αξιοποιήσει μεθόδους Ι.Υ.Α. ένα ζευγάρι το
οποίο βρισκόταν σε πραγματική αδυναμία απόκτησης παιδιού (ο σύζυγος βρισκόταν
φυλακή και προβλεπόταν ότι θα αποφυλακιστεί όταν η σύζυγός του θα ήταν 51 ετών,
δεν του χορηγούνταν άδειες ούτε προσφερόταν η δυνατότητα συζυγικής συνεύρεσης
εντός φυλακής)34, επιτρέπεται πλέον νομολογιακά η Ι.Υ.Α. ακόμα και σε περιπτώσεις
που δεν διαπιστώνεται ιατρική αδυναμία απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο, εφόσον
κρίνεται ότι η επιλογή προσφυγής σε αυτήν είναι «βάσιμη» 35. Το ίδιο ισχύει σε

31

Βλ. τις απόψεις των R. Mueller-Terpitz, K. Diedrich (Γερμανία), στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr

32

Θ. Παπαχρίστου, Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Αδυναμία προς τεκνοποιία ως προϋπόθεση της τεχνητής
γονιμοποίησης ή: περιπτώσεις επιτρεπτής τεχνητής γονιμοποίησης, σε Ιατρική υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του Ν 3089/2002, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και
Βιοηθικής, Τόμ.15, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013, σ. 123 επ., Θ. Παπαχρίστου, Παρατηρήσεις σε ΜονΠρωτΑθ
2827/2007, ΧρΙΔ, 2009, σ. 818. Έτσι επίσης Κ. Κηπουρίδου, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όταν ο
σύζυγος βρίσκεται στη φυλακή, σε Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή & εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα,
Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμ. 18, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σ. 107 επ.
33

Ε.Δ.Δ.Α., Υπόθεση Dickson v. the United Kingdom, Απόφαση της 4.12.2007.

34

Για περισσότερα, βλ. αναλυτικά H. Codd, The slippery slope to sperm smuggling: prisoners artificial
insemination and human rights, MedLRev 2007, σ. 223 επ. και Policing Procreation: Prisoners, Artificial
Insemination and the Law, Genomics, Society and Policy 2006, τόμ. 2, αριθμ. 1, σ. 111 επ. καθώς και P. H.
van Kempen, Positive obligations to ensure the human rights of prisoners, σε P.J.P. Tak & M. Jendly,
Prisoners policy and prisoners rights. Protection of fundamental rights of prisoners in international and
domestic law, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, σ. 40 επ.
35

ης

Oι H. Koomson και D. Flower στο άρθρο τους, της 3 Αυγούστου 2011, Fertility treatment for prisoners:
the scope of human rights (http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e2b2f250-cac3-41a9-81311c958a1a71c9) αναφέρουν ότι από τον Δεκέμβριο του 2007, 22 φυλακισμένοι υπέβαλαν σχετικές
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περιπτώσεις που η γυναίκα είναι γόνιμη, ωστόσο δεν θέλει να έχει σαρκική επαφή με
άνδρα για διάφορους λόγους, όπως λ.χ. επειδή υπήρξε θύμα βιασμού ή επειδή δεν
βρίσκει άνδρα που να θέλει να αποκτήσει μαζί της παιδί.
Ωστόσο, διατυπώνονται επίσης σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την υιοθέτηση μιας
ευρείας νομοθετικής ερμηνείας ή πολύ περισσότερο μιας νομοθετικής αλλαγής κυρίως
επειδή φαίνεται να υπάρχει μια ανασφάλεια ως προς την έκταση που θα μπορούσε να
λάβει μια τέτοια διεύρυνση των όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. Αξίζει να επισημανθεί ότι
στην Ελλάδα ο Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) που εκδόθηκε μετά την
τροποποίηση που επέφερε ο Ν. 3089/2002 στον Αστικό Κώδικα, ρητά αναφέρεται στην
υποχρέωση του γιατρού να «συζητά, ενημερώνει για τις θετικές και αρνητικές
συνέπειες και ενθαρρύνει την προσφυγή στις μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιατρικής αδυναμίας απόκτησης παιδιών
με φυσικό τρόπο», ερμηνεύοντας κατά κάποιο τρόπο συσταλτικά το περιεχόμενο του
σχετικού άρθρου του Αστικού Κώδικα. Επιπλέον, ειδικά σε ό,τι αφορά τους
κρατουμένους στις φυλακές, διατυπώνεται η ένσταση ότι η αναγνώριση της
δυνατότητας προσφυγής σε μεθόδους ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
αποκλειστικά εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτοί είναι κρατούμενοι, θα ανέτρεπε την
ισοτιμία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ ατόμων που βρίσκονται εντός και εκτός των
σωφρονιστικών καταστημάτων36. Ιδιαίτερος προβληματισμός διατυπώνεται και για την
περίπτωση που κρατούμενη είναι η μητέρα, η οποία θα χρειαστεί να μείνει πολλά
χρόνια στη φυλακή εκτίοντας την ποινής της, καθώς αμφισβητείται κατά πόσο είναι
προς το συμφέρον του παιδιού να γεννηθεί και ανατραφεί στο περιβάλλον ενός
σωφρονιστικού καταστήματος37. Ο ίδιος προβληματισμός διατυπώνεται και για την

αιτήσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από αυτές, οι δεκαέξι απορρίφθηκαν, οι πέντε ήταν υπό εξέταση τη
στιγμή της δημοσίευσης του άρθρου και μία έγινε δεκτή.
36

Académie Nationale de Médecine, Assistance médicale à la procréation en prison, séance du 23 octobre
2012, διαθέσιμο σε: http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2013/07/tap-p.-13971421.pdf.
37

Βλ. τις θέσεις του καθηγητή Jean-Francois Guerin (συνέντευξη), στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr
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περίπτωση που ο πατέρας εκτίει στη φυλακή μεγάλη ποινή, γιατί το παιδί θα στερείται
για σημαντικό χρονικό διάστημα τον πατέρα του38.
Έντονος προβληματισμός υπάρχει τέλος ως προς το αν η ιατρική αδυναμία απόκτησης
παιδιού με φυσικό τρόπο πρέπει να διαπιστώνεται ήδη κατά τον χρόνο εφαρμογής των
μεθόδων Ι.Υ.Α. ή αν αρκεί να προβλέπεται ως πιθανότητα για το άμεσο μέλλον. Σε
ορισμένες χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία, η ιατρική αδυναμία πρέπει να
διαπιστώνεται κατά τον χρόνο που αρχίζει η εφαρμογή μιας μεθόδου Ι.Υ.Α., επιλογή
που έχει δικαιολογημένα επικριθεί39, κυρίως για τις περιπτώσεις εκείνες που, λόγω
σοβαρής ασθένειας, επίκειται με βεβαιότητα ή πολύ μεγάλη πιθανότητα η αδυναμία
απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο. Στη Γαλλία αντίθετα, το άρθρο L. 2141-11 Κώδικα
Δημόσιας Υγείας ορίζει ότι εφόσον μια θεραπεία ή άλλη επέμβαση επισύρει κίνδυνο
στειρότητας ή πιθανολογείται ότι δύναται να μειώσει πρόωρα τη γονιμότητά ενός
προσώπου, το πρόσωπο αυτό έχει το δικαίωμα να κρυοσυντηρήσει το γεννητικό του
υλικό (γαμέτες ή εμβρυϊκό ιστό), προκειμένου να καταφύγει μεταγενέστερα, εάν
πράγματι προκύψει ανάγκη, στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Συνεπώς η
ιατρική αδυναμία μπορεί απλώς να πιθανολογείται για το άμεσο μέλλον. Στη Γερμανία
δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον χρόνο διαπίστωσης της ιατρικής αδυναμίας. Από τις
δικαστικές αποφάσεις φαίνεται πάντως ότι αρκεί να προβλέπεται ως πιθανότητα και
για το μέλλον40.
Στις χώρες όπου δεν προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. ενόσω δεν
υπάρχει διαπιστωμένη ιατρική αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο,
προτείνεται η —κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τους ανηλίκους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα γονιμότητας— πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για την προληπτική
αξιοποίηση των μεθόδων υποβοήθησης της αναπαραγωγής, με γνώμονα κυρίως την
αντίληψη ότι η απόκτηση φυσικών τέκνων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη
38

Ό.π.

39

Κ. Φουντεδάκη, Ανθρώπινη αναπαραγωγή και αστική ιατρική ευθύνη, εκδ. Σάκκουλα, 2007, σ. 165.

40

Πρβλ. απόφαση γερμανικού ακυρωτικού BGH της 9/11/1993- VI ZR 62/93 (FamRZ 1994, 154), όπου
καρκινοπαθής επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να χάσει την αναπαραγωγική του ικανότητα, έδωσε το σπέρμα
του να κρυοσυντηρηθεί σε τράπεζα σπέρματος με σκοπό να το χρησιμοποιήσει αργότερα για να
αποκτήσει παιδιά.
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διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και ως τέτοιο δεν μπορεί να
περιορίζεται τόσο δραστικά με μια γενικού χαρακτήρα ρύθμιση. Κινούμενη στην ίδια
κατεύθυνση, η Irish Fertility Society προτείνει να προσφέρονται υπηρεσίες Ι.Υ.Α. και
πριν διαπιστωθεί πράγματι η υπογονιμότητα, όταν υπάρχει γνωστός λόγος
υπογονιμότητας ή ιστορικό παραγόντων προδιάθεσης υπογονιμότητας ή όταν η
γυναίκα είναι μεγαλύτερη των 38 ετών ή υπάρχουν ενδείξεις για μειωμένη ωοθηκική
εφεδρεία41.
2.2. Πιστοποίηση συνδρομής της αδυναμίας απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο
2.2.1. Αρμόδιο όργανο
Αρμόδιος να πιστοποιήσει την ιατρική αδυναμία τεκνοποίησης με φυσικό τρόπο
προκειμένου να είναι εφικτή η προσφυγή σε μέθοδο Ι.Υ.Α. είναι κατ’ αρχήν ο θεράπων
γιατρός. Σε ορισμένες χώρες αρκεί η δική του διάγνωση (Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία),
ενώ σε άλλες αυτή δεν είναι αρκετή. Στη Γαλλία, ο θεράπων γιατρός επικουρείται από
ιατρική διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α., ενώ στην Ιταλία, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου
διενεργείται από τον υπεύθυνο γιατρό της Μονάδας ή από τους κατά περίπτωση
ειδικούς και συγκεκριμένα: από έναν ειδικό στη γενετική για τις γενετικές νόσους, από
έναν γυναικολόγο, για τις γυναικολογικές νόσους και από έναν ενδοκρινολόγο ή
ουρολόγο με ειδίκευση στην ανδρολογία, για παθολογικές καταστάσεις που αφορούν
τον άνδρα. Στη Μ. Βρετανία αρμόδια να διαπιστώσει την ύπαρξη της ιατρικής
αδυναμίας είναι η Μονάδα Ι.Υ.Α., η οποία ωστόσο μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους
Ι.Υ.Α. ακόμα κι αν δεν συντρέχει ο όρος της ιατρικής αδυναμίας.
2.2.2. Διαδικασία πιστοποίησης των προϋποθέσεων του νόμου
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους χωρών σχετικά με τη διαδικασία
που ακολουθείται για την πιστοποίηση συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου.

41

Consensus, σ. 6
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Σε ορισμένες χώρες προβλέπεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί
πριν ξεκινήσει η εφαρμογή της Ι.Υ.Α. Στη Γαλλία λ.χ. προβλέπεται ως υποχρεωτική η
διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, που περιλαμβάνουν μια κλινική εξέταση, τη
διερεύνηση του κύκλου και της κατάστασης των ωοθηκών της γυναίκας, τη διερεύνηση
της μήτρας, ένα σπερματογράφημα, καλλιέργεια σπέρματος και άλλες εξετάσεις
υγειονομικής ασφάλειας. Οι εν λόγω εξετάσεις συμπληρώνονται ανάλογα με τα
αποτελέσματά τους. Ελέγχεται, επίσης, κατά περίπτωση, η ύπαρξη ενδεχόμενου
κινδύνου που συνδέεται με τη μαιευτική. Η διεπιστημονική ομάδα που πλαισιώνει τον
γιατρό είναι δυνατό να ζητήσει να επικουρηθεί, εάν το κρίνει αναγκαίο, από άλλους
εξειδικευμένους γιατρούς, ιδίως από γιατρό εξειδικευμένο στην ψυχιατρική ή την
ψυχολογία. Οι εξετάσεις αυτές επιτρέπουν στη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου
Ι.Υ.Α. να αξιολογήσει τις πιθανότητες φυσιολογικής σύλληψης, το αναμενόμενο
ποσοστό επιτυχίας ενδεχόμενης Ι.Υ.Α., τους κινδύνους των διαφόρων θεραπειών,
καθώς επίσης και το ιδανικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να
πραγματοποιηθεί η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μετά από μελέτη του συνόλου
των ανωτέρω εξετάσεων υπογονιμότητας και συζήτηση εντός της διεπιστημονικής
ομάδας, ο γιατρός προτείνει στο ζευγάρι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πορεία
υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής.

Μετά

την

αξιολόγηση

αυτή,

οι

ασθενείς

ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των δοκιμών, τη διάγνωση της υπογονιμότητας
και την προτεινόμενη θεραπευτική στρατηγική. Η σκοπιμότητα της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και η έναρξη εφαρμογής της αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ
της διεπιστημονικής ομάδα και του υποβοηθούμενου ζεύγους, ανάλογα με την ηλικία
των υποβοηθούμενων προσώπων, όποια κι αν είναι η αιτία της υπογονιμότητας. Η
διεπιστημονική ομάδα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, εντός του πλαισίου που καθορίζεται
από τον νόμο και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, να αρνηθεί την εφαρμογή
μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στον βαθμό που οφείλει να λάβει υπόψη
της τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων διαγνωστικών και
θεραπευτικών δυνατοτήτων.
Στην Ιρλανδία τα δεδομένα στα οποία βασίζεται η κρίση του γιατρού είναι τα ιατρικά
εργαστηριακά αποτελέσματα, εξετάσεων που συνιστώνται από την I.F.S., καθώς οι
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κατευθυντήριες οδηγίες δεν έχουν καμία σχετική πρόβλεψη. Έτσι η I.F.S. υποδεικνύει
σε πρώτο στάδιο κάποιες βασικές εξετάσεις, όπως σπερμοδιάγραμμα, επιβεβαίωση
ωορυξίας, και ορμονικό προφίλ, και σε δεύτερο στάδιο εξέταση προλακτίνης,
θυροειδούς και ανδρογόνων42. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο θεράπων γιατρός
μπορεί να κρίνει απαραίτητη τη διεξαγωγή και άλλων εξετάσεων.
Σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία δεν
υπάρχει καμία πρόβλεψη ως προς τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί
προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνδρομή της ιατρικής αδυναμίας του ζεύγους να
αποκτήσει παιδιά με φυσικό τρόπο43. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα όλοι οι
γιατροί, που ρωτήθηκαν σχετικά, ανέφεραν ότι στην πράξη ο έλεγχος τήρησης της
συγκεκριμένης προϋπόθεσης του νόμου είναι ανύπαρκτος. Εναπόκειται καθαρά στην
επαγγελματική ευσυνειδησία των γιατρών. Το ίδιο υποστηρίζεται ότι συμβαίνει και
στην Ιταλία, καθώς στην πράξη είναι αδύνατο να διαπιστωθεί πάντα με ιατρικές
εξετάσεις η ύπαρξη στειρότητας ή υπογονιμότητας. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες τα αίτια της στειρότητας / υπογονιμότητας δεν είναι γνωστά και
διαπιστώσιμα

με

τις

μεθόδους

της

ιατρικής

(«ανεξήγητη»

στειρότητα

ή

υπογονιμότητα), με αποτέλεσμα ο γιατρός να πρέπει να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις
διαβεβαιώσεις

του

ζευγαριού

σε

σχέση

με

την

ύπαρξη

αναπαραγωγικού

προβλήματος44. Έτσι, η πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων θεωρείται από τη
νομολογία αναγκαία για να διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιου ιατρικού προβλήματος, σε

42

Consensus, σ. 6

43

Έτσι για τα ισχύοντα σε Ιταλία, E. Mandrioli, Il contratto di procreazione medicalmente assistita: alcuni
aspetti problematici, σε Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione assistita: problemi e
responsabilità, Επιμ. M. Dossetti/ M. Lupo/ M. Moretti, Giuffrè, 2010, σ. 54. Στη Γερμανία σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου Ι.Υ.Α.
διενεργούνται διαγνωστικές εξετάσεις τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα που επιθυμούν να
αποκτήσουν παιδί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η ακριβής διαδικασία ή ειδικές εξετάσεις που
γίνονται από το θεράποντα γιατρό. Για την επιλογή της μεθόδου παίζει ρόλο η διάρκεια που το ζευγάρι
προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο αλλά και η ηλικία της υποβοηθούμενης γυναίκας. Βλ.
Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1394.
44

Βλ. και G. Rocchi, Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale: la norma smentisce I
principi, Edizioni Studio Domenicano, 2006, σ. 29.
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τελευταία όμως ανάλυση θεωρείται αρκετή και μια απλή ιατρική βεβαίωση, στις
περιπτώσεις της «ανεξήγητης» στειρότητας ή υπογονιμότητας45.
2.3. Συνέπειες από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου για τους γιατρούς και
τις Μονάδες Ι.Υ.Α.
2.3.1. Πρόσωπα στα οποία αφορούν
Σε περίπτωση που η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς τη
συνδρομή του όρου της ιατρικής αδυναμίας τεκνοποίησης του υποβοηθούμενου
ζευγαριού, οι συνέπειες που επιβάλλονται από τον νομοθέτη αφορούν στα πρόσωπα
τα οποία έχουν οριστεί από τον νόμο ως υπεύθυνα για τη διαπίστωση της συνδρομής
του συγκεκριμένου όρου.
Έτσι, στη Γαλλία η ευθύνη βαρύνει τον γιατρό και την ιατρική ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α.
που τον επικουρεί, ενώ αντίθετα στην Ελλάδα η ευθύνη βαρύνει μόνο τον γιατρό, αλλά
και το ζευγάρι. Στην Ιρλανδία η ευθύνη βαρύνει κατ’ αρχήν μόνο τον θεράποντα γιατρό,
ενώ η Μονάδα Ι.Υ.Α. ευθύνεται μόνο αν αποδειχθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση
υπήρχε και δική της ευθύνη.
Σε χώρες όπου η ιατρική αδυναμία απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο δεν
προβλέπεται σε νόμο ως όρος πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α., δεν υπάρχουν ειδικές
διατάξεις για τις κυρώσεις σε βάρος των γιατρών και των Μονάδων Ι.Υ.Α. αν
εφαρμόσουν μέθοδο Ι.Υ.Α χωρίς να συντρέχει ο συγκεκριμένος όρος (Γερμανία) 46. Είναι
σημαντικό ότι συνέπειες δεν προβλέπονται ούτε στην Ιταλία, μολονότι η προϋπόθεση
έχει τεθεί στον νόμο και μάλιστα με σημαντικά περιοριστικό τρόπο47, όπως
αναφέρθηκε, ούτε στη Μ. Βρετανία και τη Σουηδία.

45

ΤAR Lazio 3452/5.5.2005 σε Guida al Diritto, n. 23, 81.

46

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1398, όπου τονίζεται στην §
5.5. υπό τον τίτλο Berufsrechtliche Folgen ότι η μη τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να
επισύρει ποινική ευθύνη ή ευθύνη κατά το πειθαρχικό δίκαιο των γιατρών, “Die Nichtbeachtung des
ESchG und dieser (Muster-)Richtlinie kann neben den strafrechtlichen auch berufsrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen“.
47

Kαι παρά το γεγονός ότι, για ανάλογες περιπτώσεις, υπάρχει ήδη η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 του
Ν. 40/2004 (όπου θα μπορούσε με ευχέρεια να υπαχθεί και η υπό συζήτηση), κατά το οποίο, σε
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Για τον Γιατρό

Για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.

Για το ζευγάρι

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2.3.2. Φύση των κυρώσεων
Οι συνέπειες από την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α., ενώ δεν υπάρχει ιατρική αδυναμία
απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο, είναι στη Γαλλία και την Ελλάδα τόσο διοικητικής
όσο και ποινικής φύσης48. Στην Ιρλανδία αντίθετα είναι μόνον διοικητικής φύσης.
2.3.3. Περιεχόμενο διοικητικών κυρώσεων και φορέας επιβολής
(α) Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των Μονάδων Ι.Υ.Α.
Όταν ο νόμος αναθέτει τη διαπίστωση του όρου της ιατρικής αδυναμίας απόκτησης
παιδιού με φυσικό τρόπο όχι μόνο στον γιατρό, αλλά και στο προσωπικό Μονάδας
Ι.Υ.Α., η μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου συνεπάγεται κυρώσεις διοικητικής
φύσης για τις Μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία προβλέπεται η επιβολή
προστίμου ως 2.000.000 ευρώ, που επιβάλλεται από τον Γενικό Διευθυντή του

συνδυασμό με άλλα ρητώς αναφερόμενα νομοθετήματα, τιμωρείται για ψευδή δήλωση όποιος δηλώνει
εγγράφως ότι πληρούνται ορισμένοι όροι προσφυγής στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: η ύπαρξη και
των δύο μελών του ζευγαριού στη ζωή, η ενηλικότητα των ενδιαφερόμενων προσώπων, η μη συνδρομή
περίπτωσης ομόφυλου ζευγαριού ή προσώπων που δεν είναι έγγαμα ή δε συμβιούν.
48

Στην παρούσα μελέτη, οι συνέπειες αστικής φύσης εξετάζονται μόνον στο μέτρο που σχετίζονται με
την συγγένειας. Κατά τα λοιπά, η ειδική νομοθεσία για την Ι.Υ.Α. δεν περιέχει ειδικούς κανόνες σχετικά
με την αστική ευθύνη του γιατρού ή των Μονάδων Ι.Υ.Α., όταν παραβιάζουν τον όρο της ιατρικής
αδυναμίας απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο. Ως προς αυτά τα θέματα, ωστόσο, βρίσκουν εφαρμογή
οι γενικές ερμηνευτικές αρχές για τις αστικές συνέπειες μιας παράνομης ιατρικής πράξης, η οποία μπορεί
να γεννά υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για κάθε προκληθείσα ζημία στο ζευγάρι.
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Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας, ενώ προβλέπεται ακόμα προσωρινό ή οριστικό
σφράγισμα όταν οι παραβάσεις είναι σοβαρές ή διαπράττονται κατ’ επανάληψη.
Στην Ιρλανδία προβλέπεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας, που
επιβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι.Υ.Α.
Πρόστιμο
ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (ως
ευρώ)

Ανάκληση άδειας λειτουργίας
2.000.000

Άλλο

ΝΑΙ (προσωρινή ή οριστική σε
περίπτωση επανάληψης)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

(β) Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των γιατρών
Διοικητικής φύσης κυρώσεις προβλέπονται και για τους γιατρούς που πραγματοποιούν
Ι.Υ.Α. χωρίς να συντρέχει ο όρος της ιατρικής αδυναμίας απόκτησης παιδιού με φυσικό
τρόπο. Στη Γαλλία επιβάλλεται από τον Γενικό Διευθυντή του Περιφερειακού
Οργανισμού Υγείας πρόστιμο ως 500.000 ευρώ ή/και αναστολή άσκησης επαγγέλματος.
Στην Ελλάδα προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 50.000 – 100.000 ευρώ που
επιβάλλεται από την Αρχή Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής49, ενώ απειλείται
ακόμα για τον παραβάτη γιατρό πειθαρχική τιμωρία από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει50.

49

Άρθρο 27 παρ. 3 και 18 Ν. 3305/2005.

50

Άρθρο 36 §1 του Ν. 3418/2005 (Κ.Ι.Δ.). Βλ. ευρύτερα Η. Κοντάκο, σε: Ιατρική Δεοντολογία: κατ’ άρθρο
ανάλυση του Ν. 3418/2005 (επιμ. Βιδάλη / Παπαχρίστου), εκδ. Σάκκουλα, 2013, σ. 404 επ.
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Στην Ιρλανδία η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. ενώ δεν υπάρχει ιατρική αναγκαιότητα
μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε διαγραφή
του γιατρού από τα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου και του Συλλόγου Μαιευτήρων
Γυναικολόγων51.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Πρόστιμο
ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

(ως

Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
500.000

Άλλο

αναστολή άσκησης επαγγέλματος

ευρώ)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

(50.000

–

πειθαρχική τιμωρία

100.000 ευρώ)
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος
και διαγραφή από τα μητρώα του
Ιατρικού Συλλόγου και του Συλλόγου
Μαιευτήρων Γυναικολόγων

ΙΤΑΛΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

2.3.4. Περιεχόμενο ποινικών κυρώσεων
(α) Ποινικές κυρώσεις σε βάρος του γιατρού
Σε βάρος του παραβάτη γιατρού προβλέπονται κατά κανόνα – πέραν των διοικητικών –
και ποινικές κυρώσεις. Εξαίρεση αποτελεί η Γερμανία, όπου δεν απειλείται καμία
ποινική κύρωση.

51

Σχετικά ισχύει η Medical Practitioners Act 2007, www.irishstatutebook.ie/2007/en/act/pub/0025/
index.html.
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Πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία απειλείται ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματική
ποινή 75.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επιβολής της παρεπόμενης
ποινής της απαγόρευσης άσκησης της επαγγελματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας
του καταδικασθέντος. Στην Ελλάδα προβλέπεται ποινή φυλάκισης από δύο ως πέντε
έτη για εκείνον που χρησιμοποιεί γεννητικό υλικό ή γονιμοποιημένα ωάρια ή προϊόντα
προερχόμενα από γονιμοποιημένα ωάρια, για σκοπούς άλλους από εκείνους που
προβλέπονται στους Ν 3089/2002 και 3305/2005, και ερμηνευτικά γίνεται δεκτό52 ότι ο
γιατρός που εφαρμόζει κάποια μέθοδο Ι.Υ.Α. χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση της
ιατρικής αδυναμίας υπάγεται στην περίπτωση αυτή.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ
Φυλάκιση
ΓΑΛΛΙΑ

Φυλάκιση
χρηματική
ευρώ

Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
5
ετών
+
ποινή 75.000

Άλλο

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 - 5 έτη

Δυνατότητα επιβολής παρεπόμενης
ποινής
απαγόρευσης
άσκησης
επαγγέλματος

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

(β) Ποινικές κυρώσεις σε βάρος των Μονάδων Ι.Υ.Α.
Σε χώρες όπου υπάρχει η δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων και στα νομικά
πρόσωπα, όπως η Γαλλία, προβλέπεται ότι μπορούν να επιβληθούν ποινές και στις
Μονάδες Ι.Υ.Α. που θα κριθούν ένοχες για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. ενώ δεν
συντρέχει ο όρος της αδυναμίας απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο.

52

Ε. Κουνουγέρη–Μανωλεδάκη, Τεχνητή Γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, σ. 22.
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Οι ποινές αυτές, που επιβάλλονται μαζί με τις διοικητικές κυρώσεις, στη Γαλλία
ορίζονται στα άρθρα 131-38 και 131-39 Π.Κ. και συνίστανται σε διάλυση του νομικού
προσώπου, απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητάς του, θέση του υπό εποπτεία για
ορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τα πέντε (5) έτη, οριστικό
σφράγισμα ή σφράγισμά του για ορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τα
πέντε (5) έτη, αποκλεισμό του από τη δημόσια αγορά, κατάσχεση, δημοσιοποίηση της
καταδικαστικής απόφασης στον τύπο κ.ά.
2.4. Συνέπειες για το ζευγάρι από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου
Όταν μια μέθοδος Ι.Υ.Α. πραγματοποιηθεί μολονότι δεν υπάρχει ιατρική αδυναμία
απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο, τα έξοδα της Ι.Υ.Α. δεν καλύπτονται από το
ασφαλιστικό ταμείο του ή των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί
(Γερμανία, Μ. Βρετανία). Στη Μ. Βρετανία, ωστόσο, ένα ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να
υποβάλει σχετικό αίτημα στον Γραμματέα του Κράτους μέσω της H.F.E.A., o οποίος και
μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση στις μεθόδους Ι.Υ.Α. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα
της ιατρικής πράξης καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ζεύγους.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που στον νόμο προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τον
γιατρό, το ζευγάρι μπορεί κατά περίπτωση να εμφανίζεται ως ηθικός αυτουργός της
πράξης του γιατρού, εφόσον του έχει προκαλέσει την απόφαση να ενεργήσει, ενώ η
γυναίκα επί της οποίας ενεργείται η πράξη της Ι.Υ.Α. αποτελεί άμεσο συνεργό του
γιατρού και ο άνδρας απλό συνεργό, εφόσον ασφαλώς το ζευγάρι γνωρίζει ότι δεν
υπάρχει ιατρική αδυναμία απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο.
3. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ
3.1. Η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο τέκνο ως όρος εφαρμογής μεθόδων
Ι.Υ.Α.
Στις περισσότερες χώρες η προσφυγή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. επιτρέπεται σε κάθε
περίπτωση όταν διαπιστώνεται ότι η αναπαραγωγή με φυσικό τρόπο θα οδηγήσει στη
μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο τέκνο που θα γεννηθεί. Σε Γαλλία και Ελλάδα ο όρος
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αυτός προβλέπεται ρητά στον νόμο53, ενώ στη Γερμανία και Ιρλανδία προβλέπεται σε
κατευθυντήριες οδηγίες54. Στη Μ. Βρετανία, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον νόμο,
ωστόσο με τη γενική διατύπωση που υιοθετείται σε αυτόν, η πιθανότητα μετάδοσης
μιας σοβαρής ασθένειας θεωρείται εύλογη βάση για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
Στην Ιταλία, μέχρι πολύ πρόσφατα, ο Ν. 40/2004 επέτρεπε την προσφυγή σε μεθόδους
Ι.Υ.Α. μόνο αν το ζευγάρι έπασχε από στειρότητα ή υπογονιμότητα55, με αποτέλεσμα, εξ
αντιδιαστολής, να αποκλείονται όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις. Εντούτοις, στις
κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, στην έννοια της στειρότητας ή υπογονιμότητας
γίνεται δεκτό ότι υπάγονται και οι περιπτώσεις που ένα μέλος του ζευγαριού είναι
φορέας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ιών του HIV και της ηπατίτιδας Β ή C, εξαιτίας
των οποίων είναι αυξημένος ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων εμπλεκόμενων μελών.
Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίστηκαν αρκετές περιπτώσεις γόνιμων ζευγαριών – φορέων
κάποιας σοβαρής μεταδιδόμενης στο έμβρυο παθολογίας, τα οποία ζήτησαν να
αναγνωρισθεί από τα δικαστήρια το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην εξωσωματική
γονιμοποίηση προκειμένου να κάνουν χρήση και της μεθόδου της προεμφυτευτικής
διάγνωσης και να αποφύγουν με τον τρόπο αυτό τη μετάδοση του προβλήματος υγείας
τους και στο παιδί τους. Πολλά δικαστήρια δέχτηκαν το αίτημα, ερμηνεύοντας το
εσωτερικό δίκαιο υπό το πρίσμα της προάσπισης των ατομικών ελευθερίων, ενώ άλλα
το απέρριψαν εμμένοντας στο γράμμα το νόμου. Το Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση Costa e
Pavan56 καταδίκασε την Ιταλία για παραβίαση του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α., που
κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, χωρίς πάντως η
καταδίκη αυτή να είναι από μόνη της αρκετή για να «συμμορφωθούν» οι ιταλικές
αρχές και να επιτρέψουν, με νομοθετική παρέμβαση, την πρόσβαση στην Ι.Υ.Α. και στα
ζευγάρια αυτά. Τη σκυτάλη πήραν, ωστόσο, τα ιταλικά δικαστήρια και, με την πολύ

53
54
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L. 2141-2, παρ. 1 γαλλικού Κώδικα Δημόσιας Υγείας, άρθρο 1455 ελληνικού Αστικού Κώδικα.
Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1394.
Άρθρα 1 και 4 Ν. 40/2004.

56

Απόφαση της 28.8.2012 (διαθέσιμη μόνο στα γαλλικά).Βλ. παρουσίαση της απόφασης από Θ. Τροκάνα,
σε Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 19/2012, σ. 2.
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πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθμ. 96/2015 του Συνταγματικού Δικαστηρίου57, η
παραπάνω ρύθμιση κηρύχθηκε, εν τέλει, ως αντισυνταγματική και, πλέον, και τα γόνιμα
ζευγάρια – φορείς κληρονομικών νόσων, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις μεθόδους
Ι.Υ.Α. Εφόσον συντρέχει ο συγκεκριμένος όρος, η ιατρική υποβοήθηση θα συνίσταται
είτε στην προσφυγή σε τρίτο δότη προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση των γαμετών
του υποβοηθούμενου προσώπου που πάσχει από τη σοβαρή ασθένεια, είτε στην
επιλογή προς εμφύτευση, μεταξύ των εμβρύων που θα συλληφθούν in vitro με χρήση
των γαμετών του υποβοηθούμενου ζευγαριού, του εμβρύου εκείνου που δεν θα είναι
φορέας της γενετικής ασθένειας από την οποία πάσχει το ένα από τα δύο
υποβοηθούμενα πρόσωπα, λύση που σχολιάζεται ως παράδοξη σε χώρες των οποίων
οι νομοθέτες διακηρύσσουν πανηγυρικά ότι απαγορεύουν κάθε πρακτική ευγονικής
που αποσκοπεί στην οργάνωση επιλογής προσώπων58.
3.2. Η έννοια της «σοβαρής ασθένειας»
Η έννοια της «σοβαρής ασθένειας» δεν προσδιορίζεται ειδικότερα στις περισσότερες
χώρες. Το νομοθετικό αυτό «κενό», όπως συνηθίζεται να το αποκαλούν συχνά στη
θεωρία, συνιστά μια μάλλον συνειδητή επιλογή των εθνικών νομοθετών, οι οποίοι
κρίνουν ορθότερο να θέτουν στην κρίση του γιατρού το «σοβαρό» ή μη της
επαπειλούμενης ασθένειας. Εναπόκειται, συνεπώς, στους επαγγελματίες υγείας να
κρίνουν την κάθε περίπτωση ad hoc και βάσει καθαρά ιατρικών κριτηρίων να κάνουν τη
διάγνωση που θα τους επιτρέπει να προβούν στο χαρακτηρισμό μιας ασθένειας ως
λιγότερο ή περισσότερο σοβαρής.
Μοναδικές εξαιρέσεις, η Ιταλία και η Μ. Βρετανία. Στην Ιταλία, οι κατευθυντήριες
οδηγίες του 2015 ορίζουν, όπως ειπώθηκε, ότι η πιστοποίηση της στειρότητας ή της
υπογονιμότητας μπορεί να στηρίζεται μόνο στο γεγονός ότι ένα μέλος του
ζευγαριούείναι φορέας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ιών του HIV και της
ηπατίτιδας Β ή C, εξαιτίας των οποίων είναι αυξημένος ο κίνδυνος μόλυνσης των άλλων
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Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην ιταλική Εφημερίδα της Κυβέρνησης και, συγκεκριμένα, σε G.U.,1a Serie
Speciale n. 23/10.6.2015.
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Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit civil. La famille, σ. 779 για το γαλλικό δίκαιο.
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εμπλεκόμενων μερών. Ήδη, άλλωστε, με την απόφαση 96/2015 του Συνταγματικού
Δικαστηρίου, ορίστηκε ότι είναι έργο του νομοθέτη, μετά την κήρυξη της
αντισυνταγματικότητας της απαγόρευσης πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. των γόνιμων
ζευγαριών που φέρουν σοβαρές κληρονομικές νόσους, να εισάγει κατάλληλες
ρυθμίσεις για τον καθορισμό (ακόμα και περιοδικό, ανάλογα με τις εξελίξεις της
τεχνολογίας και της επιστήμης) των παθολογιών που μπορούν να δικαιολογήσουν την
πρόσβαση στην Ι.Υ.Α. στα ζευγάρια αυτά, καθώς και για τη θέσπιση διαδικασιών για την
πιστοποίηση της συνδρομής των συγκεκριμένων καταστάσεων. Στην Μ. Βρετανία,
μολονότι η έννοια της «σοβαρής» ασθένειας δεν ορίζεται στο κείμενο της H.F.E. Act, η
H.F.E.A. έχει συντάξει έναν ενδεικτικό κατάλογο59 με σοβαρές ασθένειες για τις οποίες
είναι δυνατή η εφαρμογή της προεμφυτευτικής διάγνωσης (PGD), επιλογή που οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ασθένειες όπως η αμυοατροφική πλευρική
σκλήρυνση, η κυστική ίνωση και η αιμοφιλία. Μάλιστα οποιαδήποτε Μονάδα Ι.Υ.Α.
θεωρεί ότι υπάρχει και κάποια άλλη ασθένεια που πρέπει να ενταχθεί στον κατάλογο,
μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση στην H.F.E.A., προκειμένου να χορηγηθεί η
σχετική άδεια. Τη στιγμή αυτή βρίσκονται υπό ένταξη ασθένειες όπως η ανιριδία και η
μυοκλονική επιληψία µε τραχιές κóκκινες ίνες (σύνδρομο MERRF).
3.3. Η πιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο τέκνο
Ο τρόπος πιστοποίησης της πιθανότητας μετάδοσης μιας ασθένειας στο τέκνο διαφέρει
στην κάθε χώρα. Στη Γαλλία η ευθύνη ανήκει στον γιατρό και την ιατρική
διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α., ενώ τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η
πιστοποίηση ορίζονται στον Οδηγό καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία, η ευθύνη
ανήκει στον θεράποντα γιατρό.
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Η πλήρης λίστα βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://guide.hfea.gov.uk/pgd/.
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Η ύπαρξη κινδύνου μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο τέκνο πιστοποιείται ασφαλώς
με κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις, που επιλέγει ο γιατρός ή η ιατρική ομάδα, οι οποίες
όμως μόνο στη Γαλλία περιγράφονται στο κείμενο του Οδηγού καλών πρακτικών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τη διάγνωση της ιατρικής αδυναμίας
απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο60.
3.4. Συνέπειες από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου
Οι συνέπειες από τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου – όπως είναι λ.χ. η
προσφυγή σε μεθόδους ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ενώ ο κίνδυνος
μετάδοσης μιας σοβαρής ασθένειας στο τέκνο είναι ανύπαρκτος ή η ασθένεια που
ενδεχομένως θα μεταδοθεί δεν είναι σοβαρή - αφορούν τα πρόσωπα στα οποία έχει
ανατεθεί η διάγνωση του προβλήματος, δηλαδή κατ’ αρχήν τον γιατρό και –
ενδεχομένως - την Μονάδα Ι.Υ.Α. Οι συνέπειες σε όλες τις χώρες είναι ίδιες με αυτές
που σχετίζονται με την εφαρμογή της μεθόδου Ι.Υ.Α. ενώ δεν υπάρχει ιατρική αδυναμία
απόκτησης του παιδιού με φυσικό τρόπο61.
4. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΖΥΓΟ / ΣΥΝΤΡΟΦΟ
4.1. Η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο σύζυγο / σύντροφο ως όρος
εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α.
Στις περισσότερες χώρες μόνον η ιατρική αδυναμία απόκτησης παιδιού με φυσικό
τρόπο και η πιθανότητα μετάδοσης στο παιδί σοβαρής ασθένειας προβλέπονται ως
όροι για την προσφυγή σε μεθόδους Ι.Υ.Α62.
Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, όπου ο νομοθέτης δεν περιορίστηκε στους δύο κλασικούς,
ιατρικής φύσης, όρους πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά
στο άρθρο L. 2141-2, παρ. 1, Κ.Δ.Υ. ορίζει ότι σκοπός της ιατρικά υποβοηθούμενης
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Βλ. πιο πάνω, ΙΙ.Α.1.2.
Βλ. πιο πάνω, ΙΙ.Α.1.3.
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Με εξαίρεση ασφαλώς την Μ. Βρετανία, όπου η προσφυγή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. δεν προϋποθέτει την
τήρηση συγκεκριμένων όρων.
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αναπαραγωγής μπορεί να είναι και η αποφυγή μετάδοσης ασθένειας ενός ορισμένου
βαθμού σοβαρότητας στο/τη σύζυγο/σύντροφο. Ο όρος αυτός τέθηκε για πρώτη φορά
το 2004. Ως προς την πιστοποίηση της συνδρομής του όρου της ύπαρξης κινδύνου
μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο έτερο υποβοηθούμενο πρόσωπο, καθώς επίσης και
ως προς τις συνέπειες – διοικητικής και ποινικής φύσης – μη συμμόρφωσης με τις
νομοθετικές προσταγές, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Β.

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΘΟΔΩΝ

Ι.Υ.Α.

ΣΕ

ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ
1. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σε όλες τις χώρες η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται κατ’ αρχήν σε
ετερόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης – όπου
αναγνωρίζεται – εφόσον στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται βέβαιη η ύπαρξη των δύο
γονέων, αλλά και ενός σχετικά σταθερού περιβάλλοντος, στοιχείο που θεωρείται
κρίσιμο για την ανάπτυξη του παιδιού.
Διαφορές υπάρχουν ως προς τα ζευγάρια που ζουν σε ελεύθερη ένωση. Στη Γαλλία,
μετά την τροποποίηση των Νόμων περί Βιοηθικής, το 2011, τα ζευγάρια αυτά έχουν
εξομοιωθεί πλήρως με τα έγγαμα. Ο γιατρός, ωστόσο, υποχρεούται να διαπιστώσει εάν
πράγματι τα υποψήφια υποβοηθούμενα πρόσωπα που έχει ενώπιόν του συνθέτουν
ζευγάρι σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 515-8 γαλλικού Α.Κ.: δηλαδή μια de facto
ένωση, που χαρακτηρίζεται από έναν κοινό βίο που παρουσιάζει ένα χαρακτήρα
σταθερότητας και συνέχειας μεταξύ δύο προσώπων, διαφορετικού φύλου εν
προκειμένω, που ζουν σε ζευγάρι. Στο σημείο όμως αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα
γιατί δεν έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα για να το κάνει 63. Κατά κανόνα ο
γιατρός επιχειρεί να εξασφαλισθεί ζητώντας ένα αντίγραφο κοινού λογαριασμού
(όπως, π.χ., ενοίκιο, λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου κ.λπ.) ή κοινής

63

Βλ. Conseil d’État, La Révision des Lois de Bioéthique, Étude adoptée par l’Assemblée Générale Plénière,
le 9 avril 2009, La Documentation Française, σ. 40.
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φορολογικής δήλωσης, από τα οποία να προκύπτει ουσιαστικά ότι το ζευγάρι
μοιράζεται την ίδια στέγη. Επίσης, απαραίτητο είναι να τους ζητήσει μια ληξιαρχική
πράξη γέννησης, η οποία θα του επιτρέψει να εξακριβώσει ότι κανένα από τα δύο
υποψήφια υποβοηθούμενα πρόσωπα δεν έχει συνάψει γάμο ή PACS με άλλο
πρόσωπο64.
Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης και η άγαμη γυναίκα θέλει
να ενταχθεί σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μαζί με τον σύντροφό της,
ο νόμος απαιτεί να πρόκειται για «τον άνδρα με τον οποίο συζεί», χωρίς όμως να
μπορεί ασφαλώς να βεβαιωθεί με οποιονδήποτε ασφαλή τρόπο η σχέση αυτή, το
περιεχόμενο της οποίας άλλωστε δεν προκύπτει καν από τον νόμο.
Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Γάμος

Σύμφωνο
συμβίωσης

Ελεύθερη ένωση με
κάποια διάρκεια

Ελεύθερη ένωση

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

2. Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
2.1. Τα ηλικιακά όρια
Σε τέσσερεις από τις χώρες που εξετάστηκαν (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία) τίθενται
ηλικιακά όρια για την προσφυγή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. με κοινό γνώμονα την ηλικία της

64

o

Βλ. σχετικά J.-R. Binet, La reforme de la loi Bioéthique. Commentaire et analyse de la loi n 2011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique, Lexis Nexis, 2012, σ. 61-65.
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φυσικής αναπαραγωγής. Σε τρεις αντίθετα χώρες (Γερμανία, Μ. Βρετανία και Σουηδία)
δεν τίθεται κανένα ηλικιακό όριο.
Στη Γερμανία εμμέσως μόνον τίθεται κάποιος χρονικός περιορισμός, καθώς για την
ασφαλιστική κάλυψη εφαρμογών Ι.Υ.Α. η γυναίκα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των
40 ετών και ο άνδρας μεγαλύτερος των 50 ετών, ενώ ως κατώτατο όριο λαμβάνεται το
18ο έτος65.
Στην Ιρλανδία δεν προκύπτει από κάποια κατευθυντήρια οδηγία περιορισμός στην
πρόσβαση των μεθόδων Ι.Υ.Α. λόγω ηλικίας, είτε για τη γυναίκα είτε για τον άντρα.
Ωστόσο σχετικά με τα κατώτατο όρια, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι κατευθυντήριες
οδηγίες στο ζήτημα της συναίνεσης απαιτούν την για οποιαδήποτε ιατρική πράξη
συναίνεση, μετά από ενημέρωση, για κάθε ενήλικο άτομο66. Επομένως προκύπτει ότι
πριν από το όριο ενηλικίωσης, δηλαδή πριν τα 18 έτη, δεν μπορεί να γίνει εφαρμογή
μεθόδων Ι.Υ.Α. Η Επιτροπή, στα συμπεράσματα και τις προτάσεις της δεν κατέληξε ότι
θα πρέπει να υιοθετηθεί κάποιο ηλικιακό όριο, ανώτατο ή κατώτατο, για τους άνδρες ή
της γυναίκες67. Όμως υπάρχει η άποψη ότι θα πρέπει να προτρέπονται τα ζευγάρια για
οικογενειακό προγραμματισμό γύρω στα 30 χρόνια και επισημαίνεται ότι η γονιμότητα
της γυναίκας φθίνει από τα 35 και δραματικά μετά τα 38, ενώ του άνδρα μειώνεται
μετά τα 4068. Τα πρόσωπα αναφοράς συμφώνησαν κατά πλειοψηφία ότι είναι
απαραίτητο να τεθούν ηλικιακά όρια, ανώτατα και κατώτατα, τόσο για τους άνδρες όσο
και για τις γυναίκες, πλην ενός προσώπου-νομικού που είχε την άποψη ότι δεν είναι
απαραίτητο κάτι τέτοιο και ότι θα πρέπει να ισχύουν τα όρια που ισχύουν για κάθε
ιατρική πράξη (δηλαδή να προβλέπεται μόνο κατώτατο όριο, αυτό της ενηλικίωσης).
Ο νέος νόμος Children and Family Relationships Act 2015, επέφερε μια σημαντική
διαφοροποίηση στα παραπάνω δεδομένα, θεσπίζοντας εμμέσως κατώτατο ηλικιακό
όριο για τα άτομα που προσφεύγουν σε Ι.Υ.Α. όταν χρησιμοποιούνται γαμέτες ή

65

§ 27a αρ. 3 SGB V.

66

M.C Guidelines, σ. 40.

67

CAHR, σ.26.

68

Consensus, σ. 5.
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έμβρυο δοτών. Συγκεκριμένα στα άρθρα 9 (για τις γυναίκες) και 11 (γα τους άνδρες)
προβλέπει ότι προϋπόθεση για τη συναίνεση στην εφαρμογή μεθόδου Ι.Υ.Α. που
μετέρχεται γαμέτη ή εμβρύου που προέρχεται από δότη, είναι η συμπλήρωση του 21 ου
έτους της ηλικίας της γυναίκας, η οποία θα υποβληθεί στη μέθοδο, αλλά και του
συύγου-συντρόφου της που συναινεί προκειμένου να αναγνωριστεί ως πατέρας.
Στη Σουηδία επίσης, ενώ δεν προβλέπεται κάποιο ηλικιακό όριο στον νόμο ή σε
κατευθυντήριες οδηγίες, τέτοιο όριο τίθεται από τα Τοπικά Συμβούλια κάθε
Περιφέρειας, προκειμένου να καλυφθεί οικονομικά η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. και
διαφέρει στις διάφορες Περιφέρειες της χώρας. Στην Περιφέρεια της Στοκχόλμης το
όριο είναι 43 έτη για τις γυναίκες και 55 για τους άνδρες. Έμμεσος περιορισμός τίθεται
και στη Μ. Βρετανία, εφόσον για να καλυφθούν από το N.H.S. τα έξοδα υποβολής σε
μεθόδους Ι.Υ.Α. θα πρέπει η ασθενής να πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες του
National Institute for Health and Care Excellence (N.I.C.E.), θα πρέπει δηλαδή να μην
έχει υπερβεί το 42ο έτος της ηλικίας της σε κάθε περίπτωση.
Ωστόσο και μεταξύ των χωρών όπου τίθενται κάποια ηλικιακά όρια, υπάρχουν
ουσιώδεις διαφορές ως προς τον τρόπο προσδιορισμού των ορίων αυτών. Στη Γαλλία
λ.χ. ορίζεται απλώς ότι «ο άνδρας και η γυναίκα που συνθέτουν το [υποβοηθούμενο]
ζευγάρι πρέπει να είναι […] σε ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής69» και
αφήνεται στο γιατρό να προσδιορίσει τη συνδρομή των συγκεκριμένων όρων, ενώ
έμμεσα μόνο παρεμβαίνει το κράτος, το οποίο στον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης
ορίζει ότι τα έξοδα της Ι.Υ.Α. καλύπτονται 100%, αλλά μόνο αν η γυναίκα δεν έχει
υπερβεί το 43ο έτος της ηλικίας της70. Στην Ελλάδα αναφέρεται ως γενική αρχή η
τήρηση της ηλικίας της φυσικής αναπαραγωγής71, τίθεται όμως επιπλέον και
συγκεκριμένο ηλικιακό όριο για τη γυναίκα, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
των 50 ετών. Αντίθετα, για τον άνδρα δεν τίθεται κανένας περιορισμός. Ως κατώτατο
ηλικιακό όριο προβλέπεται κατά κανόνα το 18ο έτος.

69

L. 2141-2, παρ. 2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.

70

L. 162 -1- 7 Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

71

Άρθρο 1455 §1 εδ.2 Α.Κ.
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Ο κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό του ηλικιακού ορίου δεν προβλέπεται
νομοθετικά. Στην Ελλάδα έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι κρίσιμος πρέπει να θεωρείται
ο χρόνος της εμφύτευσης του in vitro γονιμοποιηθέντος ωαρίου στη μήτρα ή ο χρόνος
της σπερματέγχυσης. Δεν αρκεί να έχει απλώς αρχίσει η διαδικασία Ι.Υ.Α. – λ.χ. λήψη
ωαρίων, in vitro γονιμοποίηση – πριν από το συγκεκριμένο όριο72. Στη Σουηδία, όπου
δεν προβλέπονται νομοθετικά ηλικιακά όρια, το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στην
ασφαλιστική κάλυψη των μεθόδων Ι.Υ.Α.. Τα Τοπικά Συμβούλια εφαρμόζουν εν
προκειμένω δύο αρχές: Σύμφωνα με την πρώτη, η επόμενη της πρώτης αγωγής δεν θα
ξεκινήσει αν η ασθενής στο μεταξύ έχει περάσει το επιτρεπτό όριο (π.χ. αν το όριο για
να ξεκινήσει θεραπεία είναι τα 40 έτη και η γυναίκα φτάσει σ’ αυτή την ηλικία κατά τη
διάρκεια της πρώτης θεραπείας, δεν της επιτρέπεται να ξεκινήσει τη δεύτερη). Κατά τη
δεύτερη αρχή, αν η πρώτη θεραπεία έχει ξεκινήσει πριν η γυναίκα περάσει το
επιτρεπτό ηλικιακό όριο, τότε μπορεί να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τη «συνολική
θεραπεία», ανεξάρτητα από την ηλικία της. (Αυτό σημαίνει ότι, αν το όριο για να
ξεκινήσει η θεραπεία είναι τα 40 έτη, της επιτρέπεται να ολοκληρώσει όλες τις
θεραπείες ανεξάρτητα αν αυτή έφτασε το ηλικιακό όριο κατά τη διάρκεια της
θεραπευτικής αγωγής). Ανάλογες είναι οι ρυθμίσεις και στη Μ. Βρετανία, όπου, αν η
γυναίκα έχει κλείσει τα 40 κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καλύπτονται ασφαλιστικά
τα έξοδα του κύκλου θεραπείας που είχε αρχίσει πριν από το ηλικιακό αυτό όριο, ενώ
δεν καλύπτεται καμία μεταγενέστερη προσπάθεια.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΑΛΛΙΑ

Ηλικία φυσικής
αναπαραγωγής
γενικά

Συγκεκριμένο ηλικιακό όριο για
τη γυναίκα

Συγκεκριμένο ηλικιακό όριο
για τον άνδρα

ΝΑΙ

ΟΧΙ (43 ετών για
ασφαλιστική κάλυψη)

ΟΧΙ

72

να

έχει

Για την έννοια της «εφαρμογής» των μεθόδων Ι.Υ.Α., βλ. αναλυτικά: Μ. Μηλαπίδου, Σωματική
ακεραιότητα & υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εκδ. Σάκκουλα, 2011, σ. 187 επ. Επίσης βλ. της ίδιας, Ο
παράγοντας της ηλικίας και ο χρόνος εφαρμογής των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της
αναπαραγωγής, σε Ιατρική Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του Ν.
3089/2002, εκδ. Σάκκουλα, 2013, σ. 200 επ.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ (40 ετών για ασφαλιστική
κάλυψη)

ΟΧΙ
(50
ετών
ασφαλιστική κάλυψη)

για

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

50 έτη

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ (43 ετών υπό προϋποθέσεις
για να έχει ασφαλιστική κάλυψη)

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ (43 ετών για ασφαλιστική
κάλυψη / ανάλογα με την
Περιφέρεια)

ΟΧΙ (55 ετών για ασφαλιστική
κάλυψη/ ανάλογα με την
Περιφέρεια)

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ηλικία φυσικής
αναπαραγωγής
γενικά

Συγκεκριμένο ηλικιακό όριο
για τη γυναίκα

Συγκεκριμένο ηλικιακό όριο
για τον άνδρα

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

18 έτος (καλύπτονται
ασφαλιστικά μόνο άτομα
άνω των 25 ετών)

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

18 έτος (μικρότεροι μόνο
κατ’ εξαίρεση για
κρυοσυντήρηση γεννητικού
υλικού, όταν λόγω σοβαρής
ασθένειας υπάρχει
κίνδυνος στειρότητας).

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

21 έτος

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

18 έτος

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

16 έτος (μικρότερες μόνο
κατ’ εξαίρεση για
κρυοσυντήρηση γεννητικού
υλικού προκειμένου να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα
τεκνοποίησης, όταν λόγω
σοβαρού νοσήματος
προκαλείται κίνδυνος
στειρότητας).

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ (19 έτος για να υπάρχει

ο

18 έτος (καλύπτονται
ασφαλιστικά μόνο άτομα άνω
των 25 ετών)

ο

ο

18 έτος (μικρότεροι μόνο
κατ’ εξαίρεση για
κρυοσυντήρηση γεννητικού
υλικού, όταν λόγω σοβαρής
ασθένειας υπάρχει κίνδυνος
στειρότητας).

ο

21 έτος

ο

18 έτος

ο

16 έτος (μικρότεροι μόνο
κατ’ εξαίρεση για
κρυοσυντήρηση γεννητικού
υλικού προκειμένου να
εξασφαλιστεί η δυνατότητα
τεκνοποίησης, όταν λόγω
σοβαρού νοσήματος
προκαλείται κίνδυνος
στειρότητας).

ο

ο

ο

ο
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ασφαλιστική κάλυψη/
ανάλογα με την
Περιφέρεια)

ασφαλιστική κάλυψη/
ανάλογα με την Περιφέρεια)

Στις περισσότερες, πάντως, χώρες διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με την ανάγκη
θέσπισης ηλικιακών ορίων εκεί όπου δεν υπάρχουν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα
κατώτατα όρια διατυπώθηκαν απόψεις για την ανάγκη αύξησης του ορίου από τα 18
στα 21 ή 22 έτη, ή ακόμη στην Ιταλία, για τη δυνατότητα μείωσης του ορίου από τα 18
στα 16 έτη, ενώ σε ό,τι αφορά τα ανώτατα όρια υπάρχουν προτάσεις για τη θέσπιση
ηλικιακού ορίου περίπου στα 45 έτη για τις γυναίκες και στα 50 για τους άνδρες, για
τρεις κυρίως λόγους: ο πρώτος είναι το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, το
οποίο πρέπει να μπορεί να μεγαλώσει με τους γονείς του ή έστω τον ένα από αυτούς, ο
δεύτερος είναι ότι μετά από την ηλικία αυτή οι πιθανότητες επιτυχίας των μεθόδων
Ι.Υ.Α. είναι πολύ μικρές (2% περίπου) και για το λόγο αυτό δεν μπορούν τα συστήματα
υγείας και, εν τέλει, οι πολίτες να επιβαρύνονται με τη δαπάνη, και ο τρίτος ότι
ακριβώς λόγω των μικρών ποσοστών επιτυχίας δεν είναι ορθό να καταπονείται ο
οργανισμός της γυναίκας. Έχει προταθεί, πάντως, και μια μέση λύση, ότι δηλαδή θα
πρέπει το άθροισμα της ηλικίας των δύο γονέων να μην υπερβαίνει τα 100 έτη,
ανεξάρτητα από την ηλικία του καθενός73.
2.2. Ο έλεγχος των ηλικιακών ορίων
Τα πρόσωπα που ελέγχουν τη συνδρομή της τήρησης των ηλικιακών ορίων των
υποβοηθούμενων προσώπων – εκεί όπου αυτό είναι αναγκαίο - είναι στη Γαλλία ο
γιατρός και η ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α., ενώ στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα,
μόνο ο γιατρός. Σε ορισμένες χώρες (Γαλλία) ο νόμος επιτρέπει την επιβολή στο ζευγάρι
μιας περιόδου σκέψης «προς το συμφέρον του τέκνου που θα γεννηθεί»74. Στην
Ιρλανδία, η συνδρομή του κατώτατου ηλικιακού ορίου που προβλέπεται σε όσες
περιπτώσεις χρησιμοποιείται γεννητικό υλικό τρίτου δότη, γίνεται από την κλινική στην
οποία θα λάβει χώρα η μέθοδος. Η κλινική, σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρεωμένη

73

Βλ. την άποψη της F. MacCallum στη Μεγάλη Βρετανία, στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr

74

L. 2141-10, παρ. 6 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.

49

Η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε Ζευγάρια Διαφορετικού Φύλου
να ελέγξει το όριο ηλικίας και να το πιστοποιεί με υπογεγραμμένο από τους
ενδιαφερόμενους έγγραφο, το οποίο τηρεί σε αρχείο και θέτει στη διάθεση τόσο του
Εθνικού Αρχείου που πρόκειται να δημιουργηθεί όσο και του Υπουργού Υγείας και
εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή του νόμου.
2.3. Δυνατότητα διεύρυνσης των ηλικιακών ορίων
Στις περισσότερες χώρες όπου έχουν τεθεί ανώτατα ηλικιακά όρια (Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα) δεν προβλέπεται δυνατότητα διεύρυνσης των ηλικιακών ορίων πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α. Αντίθετα μάλιστα στη Γαλλία λ.χ. υποστηρίζεται ότι είναι εξαιρετικά
σπάνιες οι περιπτώσεις εφαρμογής των μεθόδων αυτών σε γυναίκες μεγαλύτερες των
45 ετών, μολονότι το όριο της ηλικίας φυσικής αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερο.
Αντίστοιχες σκέψεις διατυπώνονται και στην Ελλάδα, χωρίς να λείπουν και απόψεις
που θεωρούν ότι το όριο θα πρέπει να διευρυνθεί στα 55 έτη και για τους δύο
συντρόφους.
2.4. Συνέπειες από τη μη τήρηση των ηλικιακών ορίων
Σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα ηλικιακά όρια πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
υπάρχουν συνέπειες στις περισσότερες χώρες. Οι συνέπειες αφορούν κατά κανόνα τον
γιατρό και την ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιρλανδία). Στην
Ιταλία, πάντως, έννομες συνέπειες υπάρχουν μόνον όταν παραβιάζονται τα κατώτατα
και όχι τα ανώτατα ηλικιακά όρια75. Στη Μ. Βρετανία, για την παραβίαση των ανωτάτων
ηλικιακών ορίων δεν υπάρχει καμία συνέπεια για το γιατρό ή για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. Το
ζευγάρι απλά δεν θα επωφεληθεί της κάλυψης των εξόδων από το N.H.S. Για την
παραβίαση των κατώτατων ορίων, υπάρχουν διοικητικές αστικές και ποινικές κυρώσεις,
τόσο για το γιατρό όσο και για τη Μονάδα. Τέλος, στην Ιρλανδία, η ευθύνη του γιατρού
γεννάται όχι γιατί παραβίασε κάποιον κανόνα, αλλά εφόσον θεωρηθεί ότι οι
περιστάσεις επέβαλαν ως ορθή ιατρική πρακτική τη μή εφαρμογή μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής λόγω της ηλικίας της γυναίκας. Αντιθέτως, για τις

75

Άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 40/2004.
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κλινικές πλέον υφίσταται συγκεριμένη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία, εφόσον
εξουσιοδοτημένα άτομα από του Υπουργείο Υγείας προβούν σε έλεγχο και
διαπιστώσουν παράβαση, τότε καταγγέλουν την κλινική στα δικαστήρια. Η κλινική έχει
περιθώριο 21 ημερών για να συμμορφωθεί ή να αποδείξει ότι δεν παρανόμησε. Αν δεν
το πράξει επιτυχώς τότε το δικαστήριο διατάσσει την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
της κλινικής ή αναστολή της μέχρι να συμμορφωθεί.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ
Για τον γιατρό

Για την Μονάδα Ι.Υ.Α.

Για το ζευγάρι

Για οποιονδήποτε

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ (δεν καλύπτεται
ασφαλιστικά η Ι.Υ.Α.)

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ
για
ανώτατα

τα

ΟΧΙ για τα ανώτατα

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
για
κατώτατα

τα

ΝΑΙ για τα κατώτατα

ΟΧΙ
για
ανώτατα

τα

ΟΧΙ για τα ανώτατα

ΟΧΙ
για
ανώτατα

ΝΑΙ
για
κατώτατα

τα

ΝΑΙ (δεν υπάρχει
ασφαλιστική
κάλυψη)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ για τα κατώτατα

ΟΧΙ

τα

ΝΑΙ για τους
γονείς
που
συναίνεσαν

Οι προβλεπόμενες συνέπειες σε ορισμένες χώρες είναι διοικητικής και ποινικής φύσης
(Γαλλία), ενώ σε άλλες μόνο διοικητικής φύσης (Γερμανία, Ιρλανδία). Οι διοικητικής
φύσης κυρώσεις που προβλέπονται για τους γιατρούς είναι κατά κανόνα πρόστιμο και
σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός τους, ενώ
οι ποινικής φύσης κυρώσεις διαφοροποιούνται ουσιωδώς στις επιμέρους χώρες. Στη
Γαλλία προβλέπεται φυλάκιση 5 ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ, αλλά και
παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος. Σε ό,τι αφορά τη Σουηδία,
όπου δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε κυρώσεις για την παραβίαση των υφισταμένων
51

Η Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε Ζευγάρια Διαφορετικού Φύλου
κατευθυντήριων οδηγιών, έχει ωστόσο διαμορφωθεί ένα σύστημα αυτοελέγχου και
κανείς – σύμφωνα με όσα τονίζονται στις συνεντεύξεις – δεν διανοείται να παραβεί τις
οδηγίες αυτές.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές
ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικό πρόστιμο ως
500.000 ευρώ + αναστολή
άσκησης επαγγέλματος)

ΝΑΙ (φυλάκιση 5
ετών και χρηματική
ποινή 75.000 ευρώ +
[δυνητικά]
απαγόρευση
άσκησης
επαγγέλματος ως 10
έτη).

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον δεν ενημερώσει τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα για
τη μη κάλυψη των εξόδων από τα
ασφαλιστικά ταμεία. Στο πλαίσιο
της πειθαρχικής διαδικασίας
προβλέπεται πρόστιμο ως 50.000
ευρώ και ανάκληση της άδειας
άσκησης επαγγέλματος).

ΟΧΙ

ΝΑΙ (Εάν δεν ενημερώσει το
ζευγάρι για τη μη κάλυψη
του κόστους από τα
ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί
να προκύψει ευθύνη του
γιατρού με βάση τις
διατάξεις για αδικοπραξίες
του BGB (παράνομη ιατρική
πράξη λόγω ακυρότητας της
συναίνεσης).

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο από 10.000 –
20.000 ευρώ)

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 1
έτος)

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχικές κυρώσεις από
τον ιατρικό σύλλογο, που
μπορούν να φθάσουν ως την
αναστολή της άδειας άσκησης
επαγγέλματος)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικό πρόστιμο από
200.000 ως 400.000 ευρώ +
στέρηση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος από 1 ως 3 έτη)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (η μη τήρηση των κατώτατων
ηλικιακών ορίων λαμβάνεται
υπόψη κατά τον έλεγχο από την
H.F.E.A. και μπορεί να οδηγήσει

ΝΑΙ (για μη τήρηση
των
κατώτατων
ηλικιακών
ορίων,
φυλάκιση ως 10 έτη

ΝΑΙ (αποζημίωση για τυχόν
σωματική βλάβη)
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ΣΟΥΗΔΙΑ

σε μη ανανέωση ή σε ανάκληση
της
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος)

και/ή
ποινή)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

χρηματική

ΟΧΙ

Σε ό,τι αφορά τις Μονάδες Ι.Υ.Α. οι προβλεπόμενες συνέπειες είναι κατά κανόνα
διοικητικής φύσης (που περιλαμβάνουν πρόστιμο και προσωρινό ή οριστικό σφράγισμα
μέρους ή όλης της Μονάδας), χωρίς όμως να λείπουν και συνέπειες ποινικής φύσης
στις χώρες όπου γίνεται δεκτή η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων. Έτσι στη
Γαλλία προβλέπεται ως πιθανή ποινική κύρωση η διάλυση νομικού προσώπου, η
απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητάς του, η θέση του υπό εποπτεία για διάστημα
ως 5 έτη, το οριστικό σφράγισμα ή το σφράγισμά του για διάστημα ως 5 έτη, ο
αποκλεισμός του από τη δημόσια αγορά, η κατάσχεση, η δημοσιοποίηση της
καταδικαστικής απόφασης στον τύπο κ.ά.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α.
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές
έναντι του
ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο ως 2 εκατ. ευρώ +
προσωρινό ή οριστικό σφράγισμα
μέρους ή όλης της Μονάδας)

ΝΑΙ (πρόστιμο + διάλυση νομικού
προσώπου, απαγόρευση άσκησης
της δραστηριότητάς του, θέση υπό
εποπτεία για διάστημα ως 5 έτη,
οριστικό σφράγισμα ή σφράγισμα
για διάστημα ως 5 έτη, αποκλεισμό
από
τη
δημόσια
αγορά,
κατάσχεση, δημοσιοποίηση της
καταδικαστικής απόφασης στον
τύπο κ.ά).

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (προσωρινή ανάκληση άδειας
λειτουργίας από 3 – 6 μήνες και σε
περίπτωση νέας παράβασης
οριστική ανάκληση)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (αναστολή ή αφαίρεση άδειας
λειτουργίας)
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ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (αναστολή άδειας λειτουργίας
Μονάδας Ι.Υ.Α. για 1 έτος και σε
περίπτωση επανάληψης η άδεια
λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί).

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (η μη τήρηση των κατώτατων
ηλικιακών
ορίων
λαμβάνεται
υπόψη κατά τον έλεγχο από την
H.F.E.A. και μπορεί να οδηγήσει σε
μη ανανέωση ή σε ανάκληση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος)

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(αποζημίω
ση για
τυχόν
σωματική
βλάβη)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Τέλος, στις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση οι έννομες συνέπειες επεκτείνονται και στο
ζευγάρι, του οποίου τα μέλη δρουν ως ηθικοί αυτουργοί ή συμμέτοχοι της παράνομης
πράξης του γιατρού, ή και σε τρίτα πρόσωπα, οι συνέπειες αυτές είναι πλέον κατ’
εξοχήν ποινικής φύσης. Γενικά θα πρέπει να παρατηρηθεί πάντως ότι, σε όλες τις
χώρες, αν το ζευγάρι παραβιάσει τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια δεν μπορεί να ελπίζει
στην κάλυψη των εξόδων της Ι.Υ.Α. από το ασφαλιστικό του ταμείο.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ
Διοικητικές

Ποινικές

ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 1 έτος)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ για το ζευγάρι, ΝΑΙ για τους
γονείς που συναίνεσαν:
απομάκρυνση του ανηλίκου από
αυτούς με δικαστική απόφαση

ΟΧΙ για το ζευγάρι, ΝΑΙ για τους γονείς
που συναίνεσαν: φυλάκιση ως 10 έτη
και/ή χρηματική ποινή

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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3. ΥΓΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΣΟΒΑΡΟ ΝΟΣΗΜΑ
3.1. Η υγεία των υποβοηθούμενων προσώπων ως προϋπόθεση εφαρμογής μεθόδων
Ι.Υ.Α.
Ο έλεγχος της υγείας των υποβοηθούμενων προσώπων προβλέπεται σε ορισμένες
χώρες ως προϋπόθεση για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α., προκειμένου να μη μεταδοθεί
στο παιδί κάποιο νόσημα των γονέων. Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία κρίσιμο είναι να
ελεγχθεί η υγεία του ζεύγους και να εντοπιστεί το πρόβλημα υγείας, ώστε να
υιοθετηθεί από τη διεπιστημονική ιατρική ομάδα η κατάλληλη και προσαρμοσμένη στις
ανάγκες του ζευγαριού πορεία Ι.Υ.Α. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, όπου μάλιστα η
υποχρέωση ελέγχου των υποβοηθούμενων προσώπων για συγκεκριμένες ασθένειες
προβλέπεται ρητά στον ίδιο τον νόμο. Στην Ιταλία, ο έλεγχος της υγείας των
υποβοηθούμενων προσώπων πριν από την εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιβάλλεται ρητά από τις κατευθυντήριες οδηγίες της
11.4.2008, ενώ στη Σουηδία από τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2009.
Στη Γερμανία και την Ιρλανδία δεν απαιτείται ρητά ούτε στο νόμο ούτε στις
κατευθυντήριες οδηγίες να ελεγχθεί αν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα είναι υγιή. Στην
Ιρλανδία πάντως οι κατευθυντήριες οδηγίες γενικώς, και όχι ειδικώς για την Ι.Υ.Α.,
προβλέπουν τη διασφάλιση της υγείας του προσώπου που υποβάλλεται σε
οποιαδήποτε ιατρική πράξη76. Στο κείμενο που συνέταξε η I.F.S. γίνεται ιδιαίτερη μνεία
και επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που θα προκαλούσαν κίνδυνο για την
υγεία του προσώπου που επιθυμεί να υποβληθεί σε θεραπεία υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής77. Για τη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει ένα συλλογικό guideline των
Association of Biomedical Andrologists, Association of Clinical Embryologists, British
Andrology Society, British Fertility Society, Royal College of Obstetricians and

76

M.C Guidelines, σ. 14.

77

Consensus, σ. 5 και 17.
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Gynecologists78, σύμφωνα με το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί γεννητικό υλικό των
ασθενών, πρέπει να γίνει screening για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας
(ΗΙV1/HIV2), της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας Γ και της σύφιλης. Ανάλογα με το
ιστορικό των ασθενών, μπορεί να γίνει εξέταση και για τον ανθρώπινο Τ-λεμφοτρόπο ιό
τύπου 1- HTLV-1, για ελονοσία και για όποια άλλη πάθηση κριθεί απαραίτητο.
Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο Κεφάλαιο 11 του Code of Practice, του Κώδικα
στον οποίο περιέχονται όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες της H.F.E.A. για την εφαρμογή
των μεθόδων Ι.Υ.Α.
Η ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α.
Απαιτείται τα υποβοηθούμενα
άτομα να είναι υγιή

Απαιτείται τα υποβοηθούμενα άτομα να
ελεγχθεί αν είναι υγιή

ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ, αν το γεννητικό υλικό προέρχεται από
αυτά

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

3.2. Διαδικασία ελέγχου της υγείας των υποβοηθούμενων προσώπων
Η διερεύνηση της κατάστασης της υγείας των υποψήφιων μελλοντικών γονέων γίνεται
σε όλες τις χώρες με τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων. Ωστόσο δεν προβλέπεται σε
όλες τις χώρες με τον ίδιο λεπτομερή τρόπο η διαδικασία που θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να ακολουθηθεί.
Λεπτομερώς προβλέπεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στη Γαλλία, όπου
οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις παρέχονται από

78

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19085256.

56

Γενικές Προϋποθέσεις Εφαρμογής Μεθόδων Ι.Υ.Α. σε Ζευγάρια Διαφορετικού Φύλου
τον Οδηγό καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή (Σημείο ΙΙ.4 του Παραρτήματος της Υπουργικής απόφασης της 11 ης
Απριλίου 2008 σχετικά με τους κανόνες καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση
της 3ης Αυγούστου 2010).
3.3. Ελεγχόμενες ασθένειες
Στη Γαλλία και την Ελλάδα οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν προβλέπονται ρητά και
αφορούν τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (ΗΙV1/HIV2), της ηπατίτιδας Β
(HBV) (αντιγόνο HBs, αντισώματα anti-HBc και anti-HBs), της ηπατίτιδας Γ (HCV) και της
σύφιλης. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω δείκτες είναι θετικοί, η γνώμη ενός
εμπειρογνώμονα είναι αναγκαία. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ανωτέρω
εξετάσεων, το ιατρικό προσωπικό προβαίνει σε οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση
κρίνει αναγκαία προκειμένου να διερευνήσει την ύπαρξη αντισωμάτων-HTLV1.
Αντίστοιχα στην Ιταλία, οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί κάθε ζευγάρι το
οποίο επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α., αναφέρονται στο υπουργικό
διάταγμα της 10.9.199879. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ του
διατάγματος, πριν από την τεκνοποίηση, πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις: (α) Για
τη γυναίκα: λήψη ιστορικού και γυναικολογική εξέταση, εξέταση έμμεση coobs,
εξέταση αντισωμάτων ερυθράς, αντισωμάτων IgG, γενική αίματος, PAP Τest και, όταν
υπάρχουν ιατρικές ενδείξεις, εξέταση οσμωτικής αντίστασης ερυθρών αιμοσφαιρίων
και έλεγχος αιμοσφαιρίνης (Hb). (β) Για τον άνδρα: εξετάσεις γενικής αίματος,
οσμωτικής αντίστασης ερυθρών αιμοσφαιρίων και έλεγχος αιμοσφαιρίνης (Hb), όλες σε
περίπτωση

που

η

γυναίκα

παρουσιάζει

ετεροζυγωτικό

φαινότυπο

για

αιμοσφαιρινοπάθειες. (γ) Ειδικές εξετάσεις για το ζευγάρι: όπως εξέταση αντισωμάτων
HIV - 1/2, ομάδα αίματος και Rhesus, εξέταση αντισωμάτων Τreponema pallidum και (δ)
άλλες ειδικές εξετάσεις σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αποβολών ή παθολογιών
της κύησης με περιγεννητικό θάνατο, κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γυναικολόγου ή
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γενετιστή. Εξάλλου, οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 παραπέμπουν ειδικότερα και
στις προβλέψεις της Συμφωνίας μεταξύ των νομών και των επαρχιών της χώρας (2012)
για τον ιατρικό έλεγχο στην ομόλογη γονιμοποίηση, καθώς και στις προβλέψεις της
Οδηγίας 2006/17/ΕΕ για τον ιατρικό έλεγχο σε περιπτώσεις ετερόλογης γονιμοποίησης.
Στη

Μεγάλη

Βρετανία

γίνεται

screening

για

τους

ιούς

της

ανθρώπινης

ανοσοανεπάρκειας (ΗΙV1/HIV2), της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας Γ και της σύφιλης.
Ανάλογα με το ιστορικό των ασθενών, μπορεί να γίνει εξέταση και για τον ανθρώπινο Τλεμφοτρόπο ιό τύπου 1- HTLV-1, για ελονοσία και για όποια άλλη πάθηση κριθεί
απαραίτητο.
Στη Σουηδία προβλέπεται ότι η γυναίκα-λήπτρια πρέπει να εξεταστεί εάν είναι φορέας
των ιών HIV1, HIV 2, HTLV I, HTLV II, Ηπατίτιδας B, Ηπατίτιδας C και Σύφιλης, ενώ
μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω εξέταση για ελονοσία, φυματίωση, CM, τoξόπλασμα,
EBV, Τρυπανόσωμα cruzi και λεισμανίαση. Στις οδηγίες τονίζεται ότι μια μέθοδος Ι.Υ.Α.
μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εάν θεωρείται απίθανο κάποια μόλυνση ή ασθένεια από
τις παραπάνω να μεταφερθεί στο παιδί μέσω της σύλληψης. Οι λεπτομέρειες των
αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων καταγράφονται και η γυναίκα ενημερώνεται
για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες τους.
Στη Γερμανία και την Ιρλανδία μολονότι ο έλεγχος για πιθανές μεταδιδόμενες στο τέκνο
ασθένειες δεν προβλέπεται στον νόμο ή στις κατευθυντήριες οδηγίες, εντούτοις
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις των προσώπων
αναφοράς. Αντίθετα, στην Ελλάδα, μολονότι η υποχρέωση ελέγχου προκύπτει από
τυπικό νόμο, διατυπώνονται σοβαρές αμφιβολίες αν οι εξετάσεις πράγματι
διενεργούνται.
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΗΙV1/HIV2

ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ
--------Χ

Ηπατίτιδα Β
(HBV)

Ηπατίτιδα
(HCV)

Χ
------------Χ

Χ
-----------Χ

58

C

Σύφιλη

Χ
------------Χ

Άλλες
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ΕΛΛΑΔΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ
--------Χ

Χ
------------Χ

Χ
-----------Χ

Χ

Χ

------------Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

3.4. Εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε περίπτωση διαπίστωσης ασθένειας
Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρής ασθένειας στο ένα ή και στα δύο
υποβοηθούμενα πρόσωπα, τα πρόσωπα αυτά στη Γαλλία μπορούν να προχωρήσουν
στην εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α., εφόσον τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία που
προβλέπεται στον Οδηγό καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Σε αυτόν προβλέπεται ειδικότερα με λεπτομέρεια η
διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί σε περίπτωση θετικών δεικτών στη σύφιλη ή σε
περίπτωση ανοσοανεπάρκειας σε συγκεκριμένες λοιμώξεις, καθώς επίσης και τα
θεραπευτικά στάδια που οφείλει να ακολουθήσει ο ιατρός πριν προβεί στην ιατρικά
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στην περίπτωση αυτή, η Ι.Υ.Α. πραγματοποιείται σε
εξειδικευμένα και ειδικά εφοδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ειδικότερες ανάγκες
των ασθενών κέντρα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν ακολουθηθεί το
πρωτόκολλο που ορίζει ο νόμος, τότε υπάρχουν συνέπειες για τον γιατρό και την ομάδα
του. Τα κέντρα ή τα εργαστήρια που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ζευγάρια με ιογενή κίνδυνο απευθύνουν στον
Οργανισμό Βιοϊατρικής μια δήλωση βούλησης συνοδευόμενη από έναν πλήρη φάκελο
που παρουσιάζει τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Τα μέσα αυτά πρέπει να
επιτρέπουν την κλινική και βιολογική υποβοήθηση και περίθαλψη στις καλύτερες
δυνατές συνθήκες ασφάλειας και ποιότητας.
Στην Ελλάδα ο νόμος ορίζει ότι ειδικά όταν διαπιστώνεται ότι το ένα ή και τα δύο
υποβοηθούμενα πρόσωπα είναι οροθετικά στον ιό HIV θα πρέπει να χορηγείται ειδική
άδεια της Αρχής Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία δίδεται μόνο αν ο
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κίνδυνος μετάδοσης του ιού στο παιδί που θα γεννηθεί δεν είναι τόσο σημαντικός 80.
Προβλέπεται μάλιστα ακόμη ότι η άδεια απαιτείται σε κάθε περίπτωση, «είτε δηλαδή
υφίσταται είτε όχι φυσική αδυναμία για απόκτηση τέκνων».
Στην Ιταλία, οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 ορίζουν ότι όταν προκύπτουν
περιπτώσεις ζευγαριών με θετικό αποτέλεσμα στις εξετάσεις για HIV, HBV ή HCV που
επιθυμούν να προσφύγουν σε τεχνητή γονιμοποίηση in vitro, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι συνέπειες που αυτές οι καταστάσεις ενδέχεται να επιφέρουν στα παιδιά που
αναμένεται να γεννηθούν. Το ερώτημα αν η συγκεκριμένη διάταξη θέτει απλώς μια
ιατρικής φύσης υποχρέωση, με την έννοια ότι πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα
ιατρικής φύσης μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης των ιών στο παιδί ή επιβάλλει
περαιτέρω σταθμίσεις σε σχέση με το συμφέρον του παιδιού από τον γιατρό ή το
ιατρικό κέντρο παραμένει αδιευκρίνιστο και, για τον λόγο αυτό, προτείνεται η
αποσαφήνισή του κατά την επόμενη επικαιροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών.
Πιο σαφής είναι η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ παρ. 2.6. του
νομοθετικού διατάγματος 16/2010, κατά την οποία «τυχόν θετικά αποτελέσματα δεν
εμποδίζουν απαραίτητα τη δωρεά εκ μέρους του συντρόφου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία».
Στη Μ. Βρετανία ο γιατρός δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη η οποία είναι
αντίθετη στο συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, σύμφωνα με το section 13.5 της
Human Fertilization and Embryology Act. Συνεπώς δεν υποχρεούται να εφαρμόσει
μεθόδους Ι.Υ.Α. σε περίπτωση διαπίστωσης ασθένειας, αν συμπεράνει ότι το συμφέρον
του παιδιού που θα γεννηθεί ή όποιου άλλου παιδιού ήδη υπάρχει στην οικογένεια δεν
είναι διασφαλισμένο ή αν δεν μπορεί να συλλέξει αρκετά στοιχεία για να αποκλείσει
πιθανούς κινδύνους.
Τέλος, στη Σουηδία, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρής ασθένειας στο ένα ή και
στα δύο υποβοηθούμενα πρόσωπα, ο γιατρός προβαίνει σε μια ειδική εκτίμηση για το
κατά πόσο είναι ασφαλές για τη γυναίκα και το παιδί να προχωρήσει η εγκυμοσύνη. Αν
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η ίδια η εγκυμοσύνη ή κάποια μόλυνση ή κάποια ασθένεια από τις παραπάνω μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία της γυναίκας ή του παιδιού, τότε η εφαρμογή
κάποιας μεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή. Εάν
προκύπτει από τον ιατρικό φάκελο των προσώπων ότι κάποιο από τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα έχει βεβαρυμένο ψυχιατρικό ιστορικό, τότε καλείται ειδικός γιατρός
(ψυχίατρος) να γνωματεύσει σχετικά. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων η
γνώμη του ειδικού γιατρού είναι δεσμευτική και για τον γιατρό που καλείται να
εφαρμόσει τις μεθόδους Ι.Υ.Α. Βεβαίως, κατά της αρνητικής, για οποιοδήποτε λόγο,
αξιολόγησης του γιατρού τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν ενώπιον του National Board of Health and Welfare81. Ωστόσο, κατά πάγια
τακτική του το National Board of Health and Welfare συντάσσεται με τη γνώμη του
γιατρού. Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, είναι και ελάχιστες οι περιπτώσεις τέτοιων
προσφυγών82.
3.5. Συνέπειες μη ή πλημμελούς τήρησης του νόμου
Στη Γαλλία και την Ελλάδα, ο γιατρός υπέχει διοικητική και ποινική ευθύνη, αλλά
υποχρεούται και σε αποζημίωση του ζεύγους, αν δεν τηρήσει τις προβλέψεις του νόμου
για τον έλεγχο της υγείας και την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας σε περίπτωση
που τα υποβοηθούμενα πρόσωπα παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.
Αντίθετα σε Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία δεν προβλέπονται σχετικές συνέπειες.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΓΑΛΛΙΑ

Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές έναντι του
ζευγαριού

ΝΑΙ (διοικητικό πρόστιμο
ως 500.000 ευρώ +
αναστολή
άσκησης

ΝΑΙ (φυλάκιση 5 ετών και
χρηματική ποινή 75.000 ευρώ +
[δυνητικά]
απαγόρευση
άσκησης επαγγέλματος ως 10

ΝΑΙ (αποζημίωση)

81

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 6 – Άρθρο 3 GIA (2006:351) & Κεφάλαιο 4 – Άρθρο 11 της SOSFS 2009:32
αναφορικά με τη χρήση ιστών και κυττάρων στις υπηρεσίες υγείας και στην κλινική έρευνα.
82

C. Sörgjerd, Rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning och adoption, SvJT,
2012, σ. 675 επ.
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επαγγέλματος)

έτη).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

OXI

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο από 10.000
– 20.000 ευρώ)

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 1 έτος)

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (η μη τήρηση του Code
of Practice λαμβάνεται
υπόψη κατά τον έλεγχο
από την H.F.E.A. και μπορεί
να
οδηγήσει
σε
μη
ανανέωση ή σε ανάκληση
της
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος)

ΟΧΙ (αλλά σε περίπτωση
μετάδοσης
ασθένειας,
απειλείται φυλάκιση ως 7 έτη)

ΟΧΙ (αλλά
περίπτωση
μετάδοσης
ασθένειας,
οφείλεται
αποζημίωση)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

σε

Αντίστοιχες με αυτές του γιατρού είναι και οι συνέπειες που υπάρχουν για τις Μονάδες
Ι.Υ.Α., σε όσες χώρες τουλάχιστον προβλέπονται τέτοιες συνέπειες.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές
έναντι
του ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο ως 2 εκατ.
ευρώ + προσωρινό ή
οριστικό
σφράγισμα
μέρους ή όλης της
Μονάδας)

ΝΑΙ (πρόστιμο + διάλυση
νομικού προσώπου, απαγόρευση
άσκησης της δραστηριότητάς
του, θέση υπό εποπτεία για
διάστημα ως 5 έτη, οριστικό
σφράγισμα ή σφράγισμα για
διάστημα ως 5 έτη, αποκλεισμό
από
τη
δημόσια
αγορά,
κατάσχεση, δημοσιοποίηση της
καταδικαστικής απόφασης στον
τύπο κ.ά).

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (η μη τήρηση του
Code of Practice
λαμβάνεται υπόψη κατά
τον έλεγχο από την
H.F.E.A. και μπορεί να
οδηγήσει σε μη ανανέωση
ή σε ανάκληση της άδειας
λειτουργίας)

ΟΧΙ

ΟΧΙ (αλλά
περίπτωση
μετάδοσης
ασθένειας,
οφείλεται
αποζημίωση)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

σε

Τέλος, έννομες συνέπειες προβλέπονται μόνο στην Ελλάδα για το ζευγάρι ή και
οποιονδήποτε τρίτο, αν συμβάλει με τη συμπεριφορά του και με δόλο στην παραβίαση
των κανόνων από τον γιατρό και τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Διοικητικές

Ποινικές

ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 1 έτος)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΖΩΗ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
4.1. Ο έλεγχος της υγείας της γυναίκας ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σωματική
ακεραιότητα ή ζωή της
Στις περισσότερες χώρες δεν αναφέρεται ρητά ότι ο γιατρός θα πρέπει να μην
εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. όταν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα ή τη
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ζωή της γυναίκας από μια πιθανή κυοφορία, όπως συμβαίνει λ.χ. όταν η γυναίκα έχει
πρόβλημα παχυσαρκίας, διαβήτη ή άλλο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο η υποχρέωση αυτή
του γιατρού προκύπτει από τους γενικούς κανόνες άσκησης του ιατρικού
λειτουργήματος είτε αυτοί περιέχονται σε νόμους είτε σε κατευθυντήριες οδηγίες.
Στη Γερμανία, πάντως, μολονότι ούτε ο νόμος ούτε οι κατευθυντήριες οδηγίες
αναφέρονται στην υποχρέωση ελέγχου της υγείας των υποβοηθούμενων προσώπων,
ώστε να μην μεταδοθεί στο παιδί κάποιο νόσημα, αναφέρεται εντούτοις ρητά στις
κατευθυντήριες οδηγίες, ως αναγκαία προϋπόθεση εφαρμογής Ι.Υ.Α., η μέθοδος που
θα επιλεγεί να μη θέτει σε κίνδυνο την υποβοηθούμενη γυναίκα. Ο κίνδυνος για την
υγεία της γυναίκας αποτελεί δηλαδή αντένδειξη για επίτευξη εγκυμοσύνης με ΙΥΑ83.
Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία, στο κείμενο αρχών που συνέταξε η I.F.S. επισημαίνεται ότι
θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο ώστε να διασφαλίζεται ότι
δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που θα προκαλούσαν κίνδυνο για την υγεία του
προσώπου

που

επιθυμεί

να

υποβληθεί

σε

θεραπεία

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής84. Δεν κατονομάζονται πάντως συγκεκριμένες εξετάσεις. Όμως
συστήνεται ακόμα και ένας ενδεδειγμένος τρόπος ζωής (μείωση κατανάλωσης αλκοόλ,
παύση του καπνίσματος, απώλεια σωματικού βάρους κ.λπ.) και προβλέπεται ότι θα
πρέπει να παρέχεται αυξημένη ιατρική παρακολούθηση σε άτομα με βεβαρυμένο
ιατρικό ιστορικό ή αυξημένες πιθανότητας εμφάνισης κάποιου προβλήματος στην
πορεία της θεραπείας85.
Ειδική αναφορά στον κίνδυνο για την υγεία της γυναίκας γίνεται και στη Σουηδία, όπου
ο γιατρός προβαίνει κάθε φορά σε μια ειδική εκτίμηση για το κατά πόσο είναι ασφαλές
για τη γυναίκα να προχωρήσει η εγκυμοσύνη. Αν η ίδια η εγκυμοσύνη ή κάποια
μόλυνση ή κάποια ασθένεια από τις παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή

83

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1395.

84

Consensus, σ. 5 και 17.

85

Consensus, σ. 5
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την υγεία της γυναίκας, τότε η εφαρμογή κάποιας μεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της
αναπαραγωγής δεν είναι δυνατή86.
5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΕΚΝΟ
5.1. Η ενημέρωση των υποβοηθούμενων προσώπων ως αναγκαία προϋπόθεση για την
εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
Μια από τις γενικές προϋποθέσεις εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. είναι η πλήρης
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων προσώπων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για
την υγεία του τέκνου που θα γεννηθεί ή της γυναίκας που θα το κυοφορήσει, τις
τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν ή, ακόμα, τα ποσοστά επιτυχίας κάθε μεθόδου,
σε συνάρτηση με την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά του ζευγαριού και παράγοντες που
μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν μια μελλοντική κύηση.
Στη Γαλλία η υποχρέωση ενημέρωσης του ιατρικά υποβοηθούμενου ζεύγους
προβλέπεται νομοθετικά, στο άρθρο L. 2141-10, παρ. 1 και 2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας,
όπου ορίζεται ότι πριν από κάθε εφαρμογή Ι.Υ.Α. «πρέπει να πραγματοποιηθούν
ειδικές συνεντεύξεις των υποψήφιων υποβοηθούμενων προσώπων με τα μέλη της
ιατρικής κλινικο-βιολογικής διεπιστημονικής ομάδας, η οποία με τη σειρά της μπορεί
να κάνει έκκληση, αν χρειαστεί, στην κοινωνική υπηρεσία που προβλέπεται στον τίτλο
VI του Κώδικα Οικογένειας και Κοινωνικής Βοήθειας». Από τον νόμο προκύπτει ειδική
υποχρέωση «ενδελεχούς ενημέρωσης» των υποβοηθούμενων προσώπων και στην
Ελλάδα87, την Ιταλία88 και τη Μ. Βρετανία89.
Στη Γερμανία και τη Σουηδία η υποχρέωση ενημέρωσης προκύπτει από τις
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την Ι.Υ.Α., ενώ στην Ιρλανδία ισχύει η γενική από τις
κατευθυντήριες οδηγίες υποχρέωση ενημέρωσης των ασθενών πριν από οποιαδήποτε

86

Κεφάλαιο 4 - Άρθρο 10 της SOSFS 2009:32.

87

Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3305/2005

88

Άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 5 Ν. 40/2004, όπως το περιεχόμενό του εξειδικεύεται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες.
89

Η.F.E. Act (section 13.6), άρθρο 3 του Schedule 3 της ίδιας Act και κεφάλαιο 4 του Code of Practice.
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ιατρική πράξη. Επιπλέον, ο νέος νόμος ορίζει αναλυτικά ότι τα υποβοηθούμενα
πρόσωπα, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται γεννητικό υλικό δότη, πρέπει να
λαμβάνουν ειδική ενημέρωση, η οποία αποδεικνύεται απ΄οτην υπογραφή εγγράφου
συναίνεσης στο οποίο αναφέρεται αναλυτικα ότι έχει παρασχεθεί ενημέρωση κατά τα
προβλεπόμενα στο μόνο, από την κλινική Ι.Υ.Α. και πάντα πριν την έναρξη
οποιασδήποτε διαδικασίας.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ Ι.Υ.Α.
Ειδική ρύθμιση
ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

Γενική υποχρέωση ενημέρωσης των γιατρών

ΝΑΙ

5.2. Περιεχόμενο της ενημέρωσης των υποβοηθούμενων προσώπων
Στη Γαλλία το περιεχόμενο της ενημέρωσης προβλέπεται στον ίδιο τον νόμο90, με τρόπο
αναλυτικό και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της Ι.Υ.Α. (ενδοσυζυγική ή με τρίτο
δότη). Σε κάθε περίπτωση, η ιατρική ομάδα επιχειρεί (α) να βεβαιωθεί για τα κίνητρα
του άνδρα και της γυναίκας που συνθέτουν το υποψήφιο υποβοηθούμενο ζευγάρι, (β)
να τους υπενθυμίσει τις δυνατότητες που προβλέπονται στον νόμο σχετικά με την
υιοθεσία, (γ) να τους ενημερώσει για τις πιθανότητες επιτυχίας και αποτυχίας των
μεθόδων, τις παρενέργειες και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
κινδύνους, καθώς και για τις δοκιμασίες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, (δ)
να τους ενημερώσει για την αδυναμία πραγματοποίησης μεταφοράς συντηρημένων
εμβρύων σε περίπτωση χωρισμού του ζευγαριού ή θανάτου ενός εκ των δύο, (ε) να

90

Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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δώσει στο ζευγάρι ενημερωτικό φάκελο-οδηγό που περιέχει ιδίως υπενθύμιση των
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την Ι.Υ.Α., περιγραφή των
επιμέρους μεθόδων, υπενθύμιση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά
με την υιοθεσία, καθώς επίσης και διευθύνσεις σωματείων και οργανισμών που
μπορούν να συμπληρώσουν την πληροφόρηση σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το
περιεχόμενο αυτό της ενημέρωσης αναλύεται και περιγράφεται ακόμα περισσότερο
στον Οδηγό καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην Ι.Υ.Α. Στις περιπτώσεις
μάλιστα που η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιείται με τρίτο δότη, τότε η
πιο πάνω ενημέρωση που προσφέρουν οι γιατροί και η ιατρική ομάδα της Μονάδας
Ι.Υ.Α. δεν θεωρείται αρκετή και, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει ο δικαστής ή
συμβολαιογράφος, ενώπιον του οποίου γίνεται η δήλωση για την εφαρμογή μεθόδων
Ι.Υ.Α., να ενημερώνει το ζευγάρι για τις σχέσεις συγγένειας που δημιουργούνται με την
πράξη του91.
Στη Γερμανία το περιεχόμενο της ενημέρωσης προκύπτει από τις κατευθυντήριες
οδηγίες. Ο γιατρός είναι επιφορτισμένος να ενημερώσει το ζευγάρι για το σύνολο των
πιθανών κινδύνων για την υγεία της γυναίκας και του παιδιού που πρόκειται να
γεννηθεί, για τις ενδεικνυόμενες μεθόδους Ι.Υ.Α. που μπορούν να εφαρμοστούν, τους
κινδύνους κάθε μιας από αυτές και τα ποσοστά αποτυχίας κάθε μεθόδου σε συνάρτηση
με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του ζευγαριού, το κόστος της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε συνάρτηση με την κάλυψη από τα ασφαλιστικά
ταμεία, ενώ ειδικά για την ετερόλογη γονιμοποίηση η υποχρέωση ενημέρωσης
εκτείνεται και στις νομικές συνέπειες που αυτή έχει για τα εμπλεκόμενα άτομα. Τέλος
προβλέπεται ενημέρωση για τις ψυχολογικές επιδράσεις της θεραπείας, για την
επίδρασή της στη σχέση του ζευγαριού και στη σεξουαλική ζωή, αλλά και για τις
εναλλακτικές μεθόδους που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι (π.χ. υιοθεσία)92.
Στην Ελλάδα το περιεχόμενο της ενημέρωσης ορίζεται στον νόμο, ο οποίος με αρκετά
γενικούς όρους σημειώνει ότι ο γιατρός και το επιστημονικό προσωπικό των Μονάδων

91

L. 2141-10, παρ. 7 Κώδικα Δημόσιας Υγείας, 311-20, παρ. 1 Αστικού Κώδικα.

92

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1393, 1395.
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Ι.Υ.Α. έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν λεπτομερώς και με τρόπο κατανοητό το
ζευγάρι σχετικά με τη διαδικασία, τις εναλλακτικές λύσεις, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και τους πιθανούς κινδύνους από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Η
ενημέρωση πρέπει να καλύπτει και τις κοινωνικές, ηθικές, νομικές και οικονομικές
συνέπειες της εφαρμογής των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής93.
Στην Ιρλανδία γίνεται δεκτό ότι ισχύουν οι γενικές περί ενημέρωσης διατάξεις που
περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Medical Council και αφορούν τη
διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης. Επιπλέον, η I.F.S. κατάρτισε έναν εκτενή και
αναλυτικό κατάλογο με το τι πρέπει να περιλαμβάνει η ενημέρωση ειδικά για την
περίπτωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ειδικότερα, πρέπει να παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με την ενδεδειγμένη θεραπεία, αλλά και όλες τις διαθέσιμες
μεθόδους θεραπείας. Επίσης, θα πρέπει να δίνονται λεπτομέρειες για τους κινδύνους
και τις παρενέργειες που έχει κάθε μέθοδος, καθώς και τα πιθανά προβλήματα που
μπορεί να ανακύψουν, τόσο για τη γυναίκα όσο και για το παιδί. Θα πρέπει να
παρέχεται ενημέρωση σχετικά με την πολιτική της κάθε κλινικής ως προς τον
μεταφερόμενο αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων, τα εκτιμώμενα ποσοστά επιτυχίας
στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον εκτιμώμενο αριθμό προσπαθειών που θα
απαιτηθούν και το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει, μαζί με γενικότερες
πληροφορίες σχετικά με τα γενικά ποσοστά επιτυχίας. Ακόμα θα πρέπει να
επισημαίνονται πιθανά νομικά ή κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν
λόγω της εφαρμογής κάποιας μεθόδου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνεται στο
ενδεχόμενο πρόκλησης πολλαπλής κύησης, καθώς και στο κόστος των θεραπειών.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται γεννητικό υλικό δότη,
παρέχεται ειδική ενημέρωση που αφορά το γεγονός ότι τόσο τα στοιχεία τους όσο και
τα στοιχεία του παιδιού θα καταχωρηθούν στο Εθνικό Αρχείο και επίσης ότι το παιδί θα
μπορεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδιακασία να έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας
του δότη. Επίσης, παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για
την τύχη τυχόν πλεονάζοντος γεννητικού υλικού η οποία περιλαμβάνει και την

93

Άρθρα 5 §1 και 8 §8 Ν. 3305/2005.
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ενημέρωση ότι σε περίπτωση δωρεάς, τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του
ζευγαριού θα βρίσκονται καταχωρημένα και το παιδί που πιθανόν να προκύψει θα
μπορεί στο μέλλον να έχει πρόσβαση σε αυτά.
Στην Ιταλία, το περιεχόμενο της ενημέρωσης ορίζεται επίσης στον νόμο, αλλά
εξειδικεύεται και στις κατευθυντήριες οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, ο γιατρός είναι
υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας και σε κάθε μετέπειτα φάση, να
ενημερώνει με λεπτομέρεια για τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα
βιοηθικά ζητήματα, τις πιθανές συνέπειες των μεθόδων σε σωματικό και ψυχολογικό
επίπεδο, τις πιθανότητες επιτυχίας, τους κινδύνους, το δικαίωμα ανάκλησης της
συναίνεσης μέχρι τη στιγμή της γονιμοποίησης, καθώς και για τις σχετικές νομικές
συνέπειες για τη γυναίκα, τον άνδρα και το νεογνό. Ακόμα, το ζευγάρι πρέπει να
ενημερώνεται για τη δυνατότητά του να επιλέξει τη μέθοδο της υιοθεσίας ή της
ανάθεσης επιμέλειας τέκνου, για τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης του σπέρματος και
των ωαρίων, καθώς και του εμβρύου σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται από το
άρθρο 14 του Ν. 40/2004, αλλά και για τη δυνατότητα του υπεύθυνου γιατρού της
μονάδας να διακόψει τη διαδικασία για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι παρέχονται
εγγράφως και στο ζευγάρι. Επιπλέον στοιχεία για τα οποία πρέπει να ενημερώνεται ένα
ζευγάρι, που υποβάλλεται στη μέθοδο ICSI, προβλέπουν οι κατευθυντήριες οδηγίες του
2015.
Στη Μ. Βρετανία ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση του γιατρού να ενημερώνει
πλήρως και κατάλληλα το ζευγάρι, τόσο για τους κινδύνους που μπορεί να
αντιμετωπίσει το ίδιο αλλά και το παιδί που θα γεννηθεί, τις μεθόδους που μπορούν να
εφαρμοστούν, τα ποσοστά αποτυχίας κάθε μεθόδου, σε συνάρτηση με την ηλικία ή
άλλα χαρακτηριστικά του ζεύγους, τις συνέπειες και τους κινδύνους των μεθόδων που
θα εφαρμοστούν, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα απόσυρσης
της συναίνεσης, τη δυνατότητα συμβουλευτικής. Επιπροσθέτως, το Kεφάλαιο 4 του
Code of Practice προβλέπει ενημέρωση του ζευγαριού για την τύχη του γεννητικού
υλικού σε περίπτωση χωρισμού ή θανάτου του ενός μέρους, για τις ιατρικές συνέπειες
από τη χρήση δωρηθέντος γεννητικού υλικού, για το κόστος της θεραπείας, για τις
προσπάθειες και για τον απαιτούμενο χρόνο θεραπείας, για τον αριθμό των
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γονιμοποιημένων ωαρίων που θα χρησιμοποιηθούν. Ρητά επίσης ορίζεται ότι η
ενημέρωση για ζητήματα ψυχολογίας και για κοινωνικοηθικές συνέπειες της Ι.Υ.Α. είναι
αντικείμενο της συμβουλευτικής, η οποία είναι κάτι εντελώς διακριτό από την
ενημέρωση πριν τη συναίνεση.
Στην Σουηδία ο γιατρός υποχρεούται βάσει του νόμου να ενημερώνει το ζευγάρι για το
περιεχόμενο της συναίνεσής του και για το δικαίωμα ανάκλησής της. Στην πράξη οι
γιατροί ενημερώνουν το ζευγάρι για το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία της
γυναίκας, για το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του παιδιού που
πρόκειται να γεννηθεί, για τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν και για τα
ποσοστά αποτυχίας της κάθε μεθόδου σε συνάρτηση με την ηλικία ή άλλα
χαρακτηριστικά του ζεύγους.
Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνεται με: (α): το σύνολο των πιθανών κινδύνων για
την υγεία της γυναίκας, (β): το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του παιδιού
που πρόκειται να γεννηθεί, (γ): οι μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν, (δ): τα
ποσοστά αποτυχίας κάθε μεθόδου, σε συνάρτηση με την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά
του ζεύγους, (ε): οι υπάρχουσες δυνατότητες υιοθεσίας ενός παιδιού, (στ): η τύχη του
γεννητικού υλικού σε περίπτωση χωρισμού του ζεύγους ή θανάτου του ενός συζύγου /
συντρόφου, (ζ): οι νομικές συνέπειες της Ι.Υ.Α. όταν το γεννητικό υλικό προέρχεται από
τρίτο δότη, (η): το κόστος της κάθε μεθόδου, σε συνάρτηση με την κάλυψη των εξόδων
από τα ασφαλιστικά ταμεία, (θ): οι συνέπειες της Ι.Υ.Α. στις σχέσεις του ζευγαριού και
οι πιθανές ψυχολογικές επιδράσεις της θεραπείας, (ι): οι κοινωνικές και ηθικές
συνέπειες της εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α., (ια): ο εκτιμώμενος αριθμός
προσπαθειών που θα απαιτηθούν και τον χρόνο, (ιβ): ο αριθμός εμβρύων που
πρόκειται να μεταφερθούν, (ιγ): το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης, (ιδ): η
δυνατότητα του υπεύθυνου γιατρού της μονάδας να διακόψει τη διαδικασία για
ιατρικούς λόγους, (ιε): η προστασία των προσωπικών δεδομένων, (ιστ): η δυνατότητα
συμβουλευτικής. Τέλος σημειώνεται με (ιζ): η πρόβλεψη υποχρέωσης όχι μόνο
προφορικής αλλά και γραπτής ενημέρωσης ως προς τα πιο πάνω στοιχεία.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
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5.3. Έννομες συνέπειες σε περίπτωση μη νόμιμης ενημέρωσης
Στη Γαλλία και την Ελλάδα ο γιατρός υπέχει διοικητική και ποινική ευθύνη, αλλά
υποχρεούται και σε αποζημίωση του ζεύγους, αν δεν τηρήσει τις προβλέψεις του νόμου
σχετικά με την ενημέρωση των υποβοηθούμενων ατόμων.
Στην Ιταλία και την Μ. Βρετανία προβλέπονται μόνο διοικητικές κυρώσεις για τον
γιατρό. Επιπρόσθετα, στην Ιταλία, υποστηρίζεται ότι ο γιατρός που δεν έχει ενημερώσει
επαρκώς τα υποβοηθούμενα πρόσωπα μπορεί να ευθύνεται και για αποζημίωση για
την ηθική τους βλάβη κατά τις γενικές διατάξεις του ιταλικού Αστικού Δικαίου94.
Στη Γερμανία οι συνέπειες για τον γιατρό είναι διοικητικής και αστικής φύσης.
Στην Ιρλανδία η παροχή ελλιπούς ενημέρωσης και η λήψη της συναίνεσης χωρίς την
πλήρη ενημέρωση του ασθενούς, συνεπάγονται ότι ο ιατρός έχει παραβεί την
υποχρέωσή του που ορίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες, και υπόκειται στις
πειθαρχικές συνέπειες της παραβίασής τους. Αντιθέτως για την κλινική, στην
περίπτωση που έχουμε ετελόρογη Ι.Υ.Α., οι συνέπειες είναι πολύ βαρύτερες καθώς αν
γίνει έλεγχος και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει το έγγραφο που αποδεικνύει την πλήρη

94

Βλ. C. Parrinello, PMA e Responsabilità medica, σε: Cinque anni di applicazione della legge sulla
procreazione assistita: problemi e responsabilità, Επιμ. M. Dossetti/ M. Lupo/ M. Moretti, Giuffrè, 2010, σ.
259.
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ενημέρωση, ή αυτό είναι παράτυπο, τότε μπορεί να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της
αναστολής ή και αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας.
Στη Σουηδία, στο μέτρο που τη γενικότερη εποπτεία των Μονάδων Ι.Υ.Α. έχει τον I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate), όλοι οι πιστοποιημένοι γιατροί υπόκεινται στον
έλεγχό του, καθώς και στον έλεγχο του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υγείας και Ιατρικής
Πρακτικής (Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment) και οφείλουν να
ακολουθούν τους κανόνες για την αποφυγή ιατρικών σφαλμάτων, μεταξύ των οποίων
κατατάσσεται και η παραβίαση της γενικής υποχρέωσης του γιατρού για ενημέρωση
των ασθενών. Ανάλογα με τυχόν αναφορές και παράπονα ασθενών λαμβάνονται
αποφάσεις για την κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι περιπτώσεις που φθάνουν ενώπιον των
αρμόδιων οργάνων είναι περιορισμένες λόγω του ομοτεχνιακού ελέγχου και του
συστήματος αυτορρύθμισης.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές έναντι
του ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικό πρόστιμο ως
500.000 ευρώ + αναστολή άσκησης
επαγγέλματος)

ΝΑΙ (φυλάκιση 5 ετών και
χρηματική ποινή 75.000 ευρώ +
[δυνητικά] απαγόρευση άσκησης
επαγγέλματος ως 10 έτη).

ΝΑΙ
(αποζημίωση)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικές κυρώσεις με βάση
τις
γενικές
διατάξεις,
που
διαφέρουν σε κάθε κρατίδιο)

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(αποζημίωση)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη κατά τις
γενικές διατάξεις)

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 1 έτος και σε
περίπτωση
ετερόλογης
γονιμοποίησης, φυλάκιση από 1
– 5 έτη)

ΝΑΙ
(αποζημίωση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη που
μπορεί να φτάσει μέχρι την
αφαίρεση της άδειας άσκησης του
ιατρικού επαγγέλματος)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ(διοικητικό πρόστιμο από 5.000
ως 50.000 ευρώ+ στέρηση της
άδειας άσκησης του επαγγέλματος
από 1 ως 3 έτη)

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(αποζημίωση
με τις γενικές
διατάξεις)
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Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (η μη τήρηση του Code of
Practice λαμβάνεται υπόψη κατά
τον έλεγχο από την H.F.E.A. και
μπορεί να οδηγήσει σε μη
ανανέωση ή σε ανάκληση της
άδειας-άσκησης επαγγέλματος)

ΟΧΙ

ΝΑΙ
(αποζημίωση
λόγω
πλημμελούς
εκπλήρωσης
σύμβασης )

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη κατά τις
γενικές διατάξεις)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Αντίστοιχες με αυτές του γιατρού είναι και οι συνέπειες που υπάρχουν για τις Μονάδες
Ι.Υ.Α., σε όσες χώρες τουλάχιστον προβλέπονται τέτοιες συνέπειες.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές
έναντι
του ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο ως 2 εκατ.
ευρώ + προσωρινό ή
οριστικό σφράγισμα μέρους
ή όλης της Μονάδας)

ΝΑΙ (πρόστιμο + διάλυση νομικού
προσώπου, απαγόρευση άσκησης
της δραστηριότητάς του, θέση υπό
εποπτεία για διάστημα ως 5 έτη,
οριστικό σφράγισμα ή σφράγισμα
για
διάστημα
ως
5
έτη,
αποκλεισμό από τη δημόσια
αγορά, κατάσχεση, δημοσιοποίηση
της καταδικαστικής απόφασης
στον τύπο κ.ά).

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση
με τις γενικές
διατάξεις)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο από 1.500 ως
3.000 ευρώ)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (αναστολή ή αφαίρεση
άδειας λειτουργίας)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (αναστολή για ένα έτος
της άδειας λειτουργίας και
σε περίπτωση υποτροπής ή
περισσότερων της μιας
παραβιάσεων η παραπάνω
άδεια
μπορεί
να
ανακληθεί).

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση
με τις γενικές
διατάξεις)
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Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (η μη τήρηση του Code
of Practice λαμβάνεται
υπόψη κατά τον έλεγχο από
την H.F.E.A. και μπορεί να
οδηγήσει σε μη ανανέωση ή
σε ανάκληση της άδειαςάσκησης επαγγέλματος)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση
λόγω πλημμελούς
εκπλήρωσης
σύμβασης )

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικές κυρώσεις,
κατά τις γενικές διατάξεις)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

5.4. Δικαίωμα άρνησης του γιατρού να προβεί σε Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία και τη Σουηδία, αν ο ιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή της. Στην
περίπτωση αυτή, ωστόσο, υποχρεούται να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους
αρνείται στο υποψήφιο υποβοηθούμενο ζευγάρι την πρόσβαση στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, οι οποίοι μπορεί να σχετίζονται είτε με τους υπάρχοντες κινδύνους για
τη ζωή ή την υγεία της γυναίκας είτε – και κυρίως – με το συμφέρον του παιδιού που
πρόκειται να γεννηθεί.
Δικαίωμα άρνησης αναγνωρίζεται ρητά στον γιατρό - όταν δεν θεωρεί ορθή την
εφαρμογή μιας μεθόδου στο συγκεκριμένο ζευγάρι ή αμφισβητεί αν η Ι.Υ.Α. είναι προς
το συμφέρον του παιδιού - και στη Γερμανία95, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία,
ενώ στη Μ. Βρετανία ορίζεται ρητά ότι η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. δεν πρέπει να
λαμβάνει χώρα χωρίς να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Έτσι, η Μονάδα
Ι.Υ.Α. μπορεί να αρνηθεί τη θεραπεία, αν συμπεράνει ότι το συμφέρον του παιδιού που
θα γεννηθεί ή όποιου άλλου παιδιού ήδη υπάρχει στην οικογένεια δεν είναι
διασφαλισμένο ή αν δεν μπορεί να συλλέξει αρκετά στοιχεία για να αποκλείσει
πιθανούς κινδύνους. Πρώτα πρέπει να λάβει ασφαλώς υπόψη την άποψη των
θεραπόντων γιατρών και να δώσει στους ασθενείς τη δυνατότητα να αντικρούσουν τα
επιχειρήματα των γιατρών. Οφείλει επίσης να εξηγήσει εγγράφως τους λόγους της

95

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες στη Γερμανία δεν αποτελεί απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση
του γιατρού να μην προβεί σε ΙΥΑ όταν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του παιδιού που θα γεννηθεί, ή
βλάβη στη γυναίκα ή στο ζευγάρι. Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion,
σ. A1395.
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άρνησης, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να αναθεωρήσει την απόφασή
της, τις εναπομείνασες επιλογές των ασθενών και τη δυνατότητα λήψης κατάλληλης
συμβουλευτικής.
6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΕΚΝΟ
6.1. Η συναίνεση των υποβοηθούμενων προσώπων ως αναγκαία προϋπόθεση για την
εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
Σε όλες τις χώρες η συναίνεση των ενδιαφερόμενων προσώπων αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. Ωστόσο, δεν ισχύουν παντού οι ίδιοι
όροι για την παροχή έγκυρης συναίνεσης. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία ορίζεται ρητά στον ίδιο το νόμο96 ότι η εκφραζόμενη βούληση των δύο
συζύγων ή συντρόφων δεν αφορά γενικά την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α., αλλά
συγκεκριμένα

την

εφαρμογή

ορισμένης

ή

ορισμένων

πράξεων:

«τεχνητή

γονιμοποίηση» της γυναίκας με σπερματοζωάρια του συζύγου ή του συντρόφου της ή
ανώνυμου τρίτου δότη ή «μεταφορά εμβρύου» που έχει συλληφθεί με το γεννητικό
υλικό του υποβοηθούμενου ζευγαριού ή με δωρεά τρίτου δότη. Η εξειδίκευση αυτή
αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περίπτωση εφαρμογής άλλων τεχνικών αναπαραγωγής
από αυτές στις οποίες έχουν συναινέσει οι μελλοντικοί γονείς. Σε μια τέτοια περίπτωση,
είναι προφανές ότι ευθύνη έχουν τόσο η Μονάδα Ι.Υ.Α. και ο γιατρός, όσο και ο
συνεργός σύντροφος, εάν αυτό συμβαίνει εν γνώσει του, καθώς δεν σεβάστηκαν την
παρασχεθείσα συναίνεση του υποβοηθούμενου προσώπου.
Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και στην Ιρλανδία, μολονότι αυτές δεν αφορούν μόνο
την Ι.Υ.Α. Πιο συγκεκριμένα, η συναίνεση δεν αρκεί να δίνεται άπαξ αλλά πρέπει να
δίνεται ειδικά πριν από τη διενέργεια κάθε ξεχωριστής ιατρικής πράξης (εκτός αν
πρόκειται για πράξη που εντάσσεται σε μια συνολικότερη μέθοδο θεραπείας). Έχει
γίνει έτσι νομολογιακά δεκτό ότι η συναίνεση που είχε δώσει σε ένα αρχικό χρονικό
σημείο ο άνδρας για τη γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση ωαρίων δεν τον δεσμεύει
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Άρθρο L. 2141-2, παρ. 2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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όταν

μετέπειτα

γονιμοποιημένα

η

γυναίκα

ωάρια.

επιθυμεί

Eιδικές

να

εμφυτεύσει

τα

διατάξεις

ρυθμίζουν

την

κρυοσυντηρημένα
συναίνεση

των

υποβοηθοηθούμενων προσώπων στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται γαμέτες ή
έμβρυο δοτών.
Ειδική συναίνεση απαιτείται και στη Μ. Βρετανία, όπου έχει γίνει νομολογιακά δεκτό
ότι ο άνδρας που έχει συναινέσει σε ομόλογη γονιμοποίηση δεν γίνεται πατέρας του
παιδιού που γεννά η γυναίκα του με γεννητικό υλικό τρίτων. Το ίδιο ισχύει και στη
Σουηδία, όπου το Υπουργείο Υγείας έχει διαμορφώσει τύπο γραπτής συναίνεσης, η
οποία πρέπει να τηρείται στον φάκελο του ζεύγους.
Στη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, απαιτείται μεν σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη
συναίνεσης μετά από ενημέρωση, ωστόσο το ακριβές περιεχόμενό της δεν προκύπτει
ούτε από τον νόμο ούτε από τις κατευθυντήριες οδηγίες.
ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Γενική για
μορφή Ι.Υ.Α.

κάθε

ΓΑΛΛΙΑ

Ειδική για συγκεκριμένες
πράξεις Ι.Υ.Α.

Άλλο

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6.2. Διαδικασία χορήγησης της συναίνεσης
Σε ορισμένες χώρες για την παροχή της συναίνεσης χρειάζεται να τηρηθεί ορισμένη
διαδικασία. Έτσι, σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο97, πριν από τη λήψη κάθε απόφασης
σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρέπει να
97

Άρθρο L. 2141-10 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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έχει προηγηθεί η διενέργεια ειδικών συνεντεύξεων των υποψήφιων υποβοηθούμενων
προσώπων από την ιατρική κλινικο-βιολογική διεπιστημονική ομάδα, η οποία με τη
σειρά της μπορεί να κάνει έκκληση, αν χρειαστεί, στην κοινωνική υπηρεσία που
προβλέπεται στον τίτλο VI του Κώδικα Οικογένειας και Κοινωνικής Βοήθειας. Αφού
προβούν

στην

προβλεπόμενη

από

τον

νόμο

ενημέρωση

του

υποψήφιου

υποβοηθούμενου ζευγαριού, οι επαγγελματίες υγείας αφήνουν στους μελλοντικούς
γονείς ένα χρονικό διάστημα ενός μηνός για να το σκεφτούν.
Αντίστοιχα ισχύουν στην Ιρλανδία, όπου, μολονότι δεν προβλέπεται συγκεκριμένη
διαδικασία, οι γιατροί επιβάλλουν, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την παροχή
συναίνεσης, την τήρηση μιας διαδικασίας, που μπορεί να έχει κάποια διάρκεια, ώστε
να εξακριβώσουν αν το ζευγάρι έχει κατανοήσει τους κινδύνους και αποφασίζει
ελεύθερα να προχωρήσει σε Ι.Υ.Α.
Στην Γερμανία και την Ελλάδα, δεν προβλέπεται η τήρηση κάποιας διαδικασίας -πέραν
της ενημέρωσης- πριν από τη χορήγηση συναίνεσης.
Στην Ιταλία δεν προβλέπεται επίσης η υποχρέωση τήρησης κάποιας διαδικασίας για τη
χορήγηση της συναίνεσης, προβλέπεται όμως νομοθετικά98 ότι μεταξύ της δήλωσης της
συναίνεσης του ζευγαριού και της έναρξης της διαδικασίας Ι.Υ.Α. πρέπει να μεσολαβεί
υποχρεωτικά ένα χρονικό διάστημα, όχι κατώτερο από επτά ημέρες. Ο χρόνος αυτός
παρέχει στο ζευγάρι τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει την απόφασή του, αλλά
εξυπηρετεί και πρακτικούς σκοπούς, καθώς κατά τη διάρκειά του πραγματοποιούνται
ορισμένες από τις ιατρικές εξετάσεις των μελλοντικών υποβοηθούμενων προσώπων.
Στην Μ. Βρετανία ορίζεται ρητά ότι πρέπει να παρέχεται στους ενδιαφερομένους
συμβουλευτική και πληροφόρηση πριν προβούν στην εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α.99.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Συνεντεύξεις
με
τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα

98
99

Χρόνος περίσκεψης

Άρθρο 6 Ν. 40/2004.
Section 13.6 της H.F.E. ACT 2008.
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ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (1 μήνας)

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Μέχρι να εξακριβώσουν οι
γιατροί αν το ζευγάρι
αποφασίζει ελεύθερα να
προχωρήσει σε Ι.Υ.Α.

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ (7 ημέρες)

Παρέλευση
χρονικού
διαστήματος όχι μικρότερου
των 7 ημερών μεταξύ
συναίνεσης και εφαρμογής

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

NAI

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

6.3. Τύπος χορηγούμενης συναίνεσης
Σημαντικές διαφορές υπάρχουν και ως προς τον τύπο της χορηγούμενης συναίνεσης.
Στη Γαλλία – μετά την ενημέρωση και την παρέλευση του ενός μηνός – απαιτείται η
συναίνεση του ζεύγους να είναι έγγραφη. Η έγγραφη συναίνεση πρέπει να
υπογράφεται από κάθε σύζυγο / σύντροφο παρουσία ενός μέλους της ιατρικής
διεπιστημονικής ομάδας της Μονάδας Ι.Υ.Α. Ειδικά όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί
ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή απαιτείται η συναίνεση παρέχεται με κοινή
δήλωση ενώπιον του Προέδρου Πολυμελούς Πρωτοδικείου της επιλογής τους ή
αναπληρωτή του ή ενώπιον συμβολαιογράφου100. Εάν η μέθοδος Ι.Υ.Α. συνίσταται στη
λήψη γονιμοποιημένου ωαρίου τρίτων, απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης101,
ενώ ο δικαστής δεν επιβεβαιώνει μόνο τη συναίνεση του ζεύγους που θέλει το παιδί,
αλλά απαιτεί επιπλέον έγγραφη συναίνεση του ζευγαριού που παραχωρεί το
γονιμοποιημένο ωάριο και εξετάζει ακόμα αν οι υποψήφιοι μελλοντικοί γονείς
πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης στην Ι.Υ.Α. και αν μπορούν να
εξασφαλίσουν στο τέκνο που θα γεννηθεί ένα οικογενειακό περιβάλλον που θα

100
101

Άρθρα 311-20, παρ. 1 Αστικού Κώδικα, 1157-2 ΚΠολΔ και L. 2141-10, παρ. 7 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
Άρθρο L. 2141-6, παρ. 2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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βοηθήσει στην ανάπτυξή του. Πραγματοποιεί, δηλαδή, έλεγχο ανάλογο με αυτόν που
διενεργείται επί υιοθεσίας.
Στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία ο τύπος της συναίνεσης του ζεύγους ορίζεται στις
κατευθυντήριες οδηγίες, με βάση τις οποίες απαιτείται σε κάθε περίπτωση γραπτή
συναίνεση. Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί ότι στη Μ. Βρετανία οι φόρμες συναίνεσης
βρίσκονται διαθέσιμες για τις ΜΙΥΑ και το κοινό στην ιστοσελίδα της H.F.E.A.102.
Έγγραφος τύπος απαιτείται και στην Ιταλία, όπου όμως η υποχρέωση πηγάζει από τον
ίδιο τον νόμο. Βεβαίως ο νόμος αναφέρεται μόνο στην ομόλογη Ι.Υ.Α., την οποία και
μόνο επέτρεπε, ωστόσο μετά την απόφαση 162/2014 του Συνταγματικού Δικαστηρίου
(Απρίλιος 2014) και μέχρι την έκδοση ειδικής νομοθεσίας, γίνεται δεκτό ότι ισχύουν
στην ετερόλογη γονιμοποίηση όσα ισχύουν γενικώς στην ομόλογη. Στη Σουηδία, ο
τύπος της γραπτής συναίνεσης έχει προσδιοριστεί από το Υπουργείο Υγείας και έχει
σταλεί στα επιμέρους αρμόδια Τοπικά Συμβούλια.
Στην Ελλάδα απαιτείται απλή έγγραφη συναίνεση όταν μεταξύ των δύο
υποβοηθούμενων προσώπων υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, αλλά
συμβολαιογραφικό έγγραφο σε περίπτωση ελεύθερης ένωσης. Νομολογιακά μάλιστα
έχει γίνει δεκτό ότι αρκεί και η άτυπη συγκατάθεση του άνδρα, που προκύπτει από την
ενεργό συμμετοχή του σε όλες τις φάσεις της Ι.Υ.Α.
Στην Ιρλανδία δεν προκύπτει η υποχρέωση τήρησης κάποιου τύπου κατά τη χορήγηση
της συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων. Στην πράξη, όμως, οι κλινικές έχουν
προδιαμορφωμένο έντυπο συναίνεσης το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται από
τους ενδιαφερόμενους. Ειδικά ωστόσο για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του νέου νόμου, δηλαδή όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί γεννητικό υλικό
δότη, προβλέπεται ότι ο τύπος της συναίνεσης είναι υποχρεωτικά έγγραφος.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η κλινική παρέχει στα υποβοηθούμενα πρόσωπα έντυπο
το οποίο αυτά υπογράφουν ενώπιον εκπροσώπου της κλινικής και το οποίο έντυπο
τηρείται σε αρχείο.

102

http://www.hfea.gov.uk/2504.html
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Ένα ζήτημα που συγκεντρώνει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει αντιμετωπιστεί στις
περισσότερες χώρες είναι η δυνατότητα υποκατάστασης της βούλησης του ενός
συζύγου ή συντρόφου, στην περίπτωση που αυτός είναι ανίκανος να συναινέσει. Στη Μ.
Βρετανία, όπου ανάλογο θέμα απασχόλησε τόσο την H.F.E.A. όσο και τα δικαστήρια103
όταν μια γυναίκα ζήτησε να ληφθεί το γεννητικό υλικό του συζύγου της αφού αυτός
περιήλθε σε φυτική κατάσταση με μικρές πιθανότητες επιβίωσης και με ρητή εντολή να
μη γίνει προσπάθεια επαναφοράς του στη ζωή, έγινε τελικώς δεκτό ότι εφόσον δεν
υπήρχε

ρητή

συναίνεση

του άνδρα

στην

υποβολή

σε

μεθόδους ιατρικά

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για την απόκτηση παιδιού δεν μπορούσε να ληφθεί
το γεννητικό του υλικό γι’ αυτόν τον σκοπό. Τούτο, σύμφωνα με το δευτεροβάθμιο
δικαστήριο που έκρινε την υπόθεση, διασφάλιζε το συμφέρον του άνδρα, ώστε να μην
αποκτήσει παιδί παρά την πιθανή αντίθετη βούλησή του.
ΤΥΠΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ομόλογη Ι.Υ.Α

Ετερόλογη
γαμέτη

ΓΑΛΛΙΑ

Έγγραφη δήλωση του
ζεύγους ενώπιον μέλους
της ομάδας της Μονάδας
Ι.Υ.Α.

Κοινή δήλωση ζεύγους
ενώπιον
Προέδρου
Πολυμελ. Πρωτοδικείου
ή συμβολαιογράφου

Κοινή
δήλωση
ζεύγους
ενώπιον δικαστή, έγγραφη
συναίνεση του ζεύγους που
παραχωρεί
το
γονιμοποιημένο
ωάριο,
έλεγχος επί της ουσίας των
συνθηκών εντός των οποίων
θα γεννηθεί το παιδί.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Έγγραφη δήλωση του
ζεύγους προς τον γιατρό

Έγγραφη δήλωση του
ζεύγους προς τον γιατρό

Έγγραφη δήλωση του ζεύγους
προς τον γιατρό

ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφη δήλωση προς
τον γιατρό και τη Μονάδα
Ι.Υ.Α. (γάμος ή σύμφωνο
συμβίωσης)/
συμβολαιογραφικό
έγγραφο
(ελεύθερη
ένωση)

Έγγραφη δήλωση προς
τον γιατρό και τη
Μονάδα Ι.Υ.Α. (γάμος ή
σύμφωνο συμβίωσης)/
συμβολαιογραφικό
έγγραφο
(ελεύθερη
ένωση)

Έγγραφη δήλωση προς τον
γιατρό και τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
(γάμος
ή
σύμφωνο
συμβίωσης)/
συμβολαιογραφικό έγγραφο
(ελεύθερη ένωση)

103

με

ξένο

Ετερόλογη
με
γονιμοποιημένο ωάριο

Απόφαση R. (on the application of AB) v Human Fertilisation and Embryology Authority.

80

ξένο

Γενικές Προϋποθέσεις Εφαρμογής Μεθόδων Ι.Υ.Α. σε Ζευγάρια Διαφορετικού Φύλου
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Απλή δήλωση προς τον
γιατρό και τη Μονάδα
Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς
τη Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς τη
Μονάδα Ι.Υ.Α.

ΙΤΑΛΙΑ

Έγγραφη δήλωση προς τη
Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς
τη Μονάδα Ι.Υ.Α.

Δεν είναι αποδεκτή ακόμη ως
μέθοδος

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Έγγραφη δήλωση προς τη
Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς
τη Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς τη
Μονάδα Ι.Υ.Α.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Έγγραφη δήλωση του
ζεύγους προς τον γιατρό

Έγγραφη δήλωση του
ζεύγους προς τον γιατρό

Έγγραφη δήλωση του ζεύγους
προς τον γιατρό

6.4. Χρόνος χορηγούμενης συναίνεσης
Στη Γαλλία και την Ιρλανδία η έγγραφη συναίνεση πρέπει να δίνεται πριν από την
εφαρμογή των ιατρικών πράξεων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να ανανεώνεται
πριν από κάθε προσπάθεια ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πριν από κάθε
μεταφορά κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων.
Στη Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία η έγγραφη συναίνεση των δύο
συζύγων ή συντρόφων πρέπει να δίνεται πριν από την έναρξη της διαδικασίας της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χωρίς να προβλέπεται ρητά κάτι για την περίπτωση
των περισσότερων προσπαθειών.
Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την
περίπτωση των περισσότερων προσπαθειών έχει οδηγήσει σε αντιφατικές δικαστικές
αποφάσεις ως προς το αν απαιτείται νέα συναίνεση σε κάθε προσπάθεια. Στην
απόφαση R (A Child) (Contact: Human Fertilisation and Embryology Act 1990) (No.1), Re
το Δικαστήριο έκρινε ότι η αρχική συναίνεση του άνδρα στην γονιμοποίηση της
συντρόφου του με σπέρμα τρίτου δότη αρκεί για τη θεμελίωση της πατρότητας, παρά
το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει και η Μονάδα Ι.Υ.Α. δεν είχε ενημερωθεί σχετικά.
Αντίθετα, στην απόφαση R (A Child) (Contact: Human Fertilisation and Embryology Act
1990) (No.2), κρίθηκε ότι ο κάθε κύκλος Ι.Υ.Α. αποτελεί μια διακριτή θεραπεία κατά την
H.F.E. Act και άρα απαιτείται νέα συναίνεση κάθε φορά, προκειμένου να θεμελιωθεί η
πατρότητα.
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6.5. Πότε η συναίνεση χάνει τη νομική της ισχύ
Κατά το γαλλικό δίκαιο, η συναίνεση στερείται νομικής ισχύος σε περίπτωση θανάτου
του ενός συζύγου ή συντρόφου, κατάθεσης αγωγής διαζυγίου ή διάστασης του
ζευγαριού ή διακοπής του κοινού του βίου, εφόσον ένα ή περισσότερα από τα
γεγονότα αυτά συμβούν πριν από την πραγματοποίηση της Ι.Υ.Α.
Στη Γερμανία η επέλευση του θανάτου πριν από τη γονιμοποίηση θεωρείται ότι
καθιστά ανίσχυρη τη συναίνεση και η γονιμοποίηση δεν μπορεί πλέον να
πραγματοποιηθεί. Αν αντίθετα ο άνδρας πεθάνει μετά τη γονιμοποίηση, η μεταφορά
μπορεί να γίνει νόμιμα.
Στην Ελλάδα η επέλευση του θανάτου του συζύγου ή συντρόφου πριν τη μεταφορά έχει
ως συνέπεια την απαγόρευση ολοκλήρωσης της διαδικασίας Ι.Υ.Α., εφόσον δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταθανάτιας γονιμοποίησης.
Στην Ιταλία δεν προβλέπεται ρητά τι γίνεται σε περίπτωση που ο άνδρας πεθαίνει μετά
τη χορήγηση της συναίνεσής του. Σύμφωνα με μια άποψη, η οποία είναι και η μάλλον
κρατούσα, αν ο άνδρας πεθάνει μετά τη γονιμοποίηση, μπορεί να γίνει κανονικά η
μεταφορά, εφόσον ούτως ή άλλως δεν υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης μετά το χρονικό
αυτό σημείο104.
Στη Μ. Βρετανία, όπου η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί μέχρι την μεταφορά, η
συναίνεση παύει να ισχύει εφόσον επέλθει ο θάνατος του άνδρα πριν από το χρονικό
αυτό σημείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση (διαζύγιο/ διάσταση/ χωρισμός), πρέπει να
δηλωθεί στην Μονάδα Ι.Υ.Α. η ανάκληση της συναίνεσης.
Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο για το τι θα συμβεί αν κάποιο από
τα πρόσωπα που έχουν συναινέσει πεθάνει πριν από τη μεταφορά του
γονιμοποιημένου ωαρίου. Το ίδιο ισχύει και στη Σουηδία. Ωστόσο, εξ αντιδιαστολής,
από τη γενική απαγόρευση της μεταθανάτιας γονιμοποίησης συνάγεται ότι η

104

Βλ. Ε. Mandrioli, Il contratto di procreazione medicalmente assistita, σε: Cinque anni di applicazione
della legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, Επιμ. M. Dossetti /M.
Lupo/M. Moretti, Giuffrè, 2010, σ. 48.
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συναίνεση χάνει την ισχύ της. Μια τέτοια υπόθεση (ζευγάρι λεσβιών) απασχόλησε τη
δικαιοσύνη και κρίθηκε ότι, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση, δεν υφίσταται πλέον
συναίνεση.
ΠΟΤΕ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥ
Θάνατος ενός συντρόφου

Αγωγή
διαζυγίου

Διάσταση
ζεύγους

Διακοπή κοινού
βίου

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
μεταφορά)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
γονιμοποίηση)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
μεταφορά
και
δεν
συντρέχουν οι όροι της
μεταθανάτιας
γονιμοποίησης)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
μεταφορά)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
γονιμοποίηση)

ΠΙΘΑΝΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(εφόσον συμβεί
πριν από τη
γονιμοποίηση)

ΠΙΘΑΝΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(εφόσον συμβεί
πριν από τη
γονιμοποίηση)

ΠΙΘΑΝΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
(εφόσον συμβεί
πριν από τη
γονιμοποίηση)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
μεταφορά και ο άνδρας δεν
έχει δηλώσει ότι επιθυμεί
τη
μεταθανάτια
γονιμοποίηση)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (εφόσον συμβεί πριν τη
μεταφορά)

ΠΙΘΑΝΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ (δεν
υπάρχει ειδική
πρόβλεψη)

ΠΙΘΑΝΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ (δεν
υπάρχει ειδική
πρόβλεψη)

ΠΙΘΑΝΗ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ (δεν
υπάρχει ειδική
πρόβλεψη)

6.6. Ανάκληση συναίνεσης
6.6.1. Η δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων
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Σε όλες τις χώρες αναγνωρίζεται η δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης τόσο από τον
άνδρα όσο και από τη γυναίκα.
6.6.2. Τύπος ανάκλησης της συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων
Στις περισσότερες χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία) η συναίνεση
ανακαλείται με τον ίδιο τύπο με τον οποίο δίδεται. . Αυτή είναι και η μάλλον κρατούσα
άποψη στην Ιταλία, όπου ο νόμος δεν περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για τον τύπο
ανάκλησης της συναίνεσης τόσο για την περίπτωση της ομόλογης, όσο και για την
περίπτωση της ετερόλογης Ι.Υ.Α., για την οποία μάλιστα δεν υπάρχει καν ειδική
νομοθετική πρόβλεψη σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης των
υποβοηθούμενων προσώπων και έτσι γίνεται δεκτό ότι εφαρμόζονται αναλογικά όσα
ισχύουν για την ομόλογη γονιμοποίηση.
Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, όπου η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με απλό
έγγραφο ενώπιον του γιατρού που πραγματοποιεί την Ι.Υ.Α. ακόμα και στις
περιπτώσεις

που

η

παροχή

της

συναίνεσης

γίνεται

ενώπιον

δικαστή

ή

συμβολαιογράφου ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης. Διαφορετικός τύπος για την
ανάκληση ισχύει και στη Σουηδία, όπου η ανάκληση της συναίνεσης μπορεί να γίνει και
προφορικά προς τον γιατρό, ο οποίος κρατά σχετική σημείωση στον φάκελο του
υποβοηθούμενου ζεύγους. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι η ανάκληση έχει
νομολογιακά συναχθεί και χωρίς να έχει ρητά απευθυνθεί προς τον γιατρό, όπως
συνέβη σε μια περίπτωση που ενώ ο σύζυγος είχε αρχικά συναινέσει σε ετερόλογη
σπερματέγχυση και παρευρέθηκε σε τρεις προσπάθειες, δεν παρευρέθηκε στην
τέταρτη προσπάθεια μετά από έντονη λογομαχία με τη σύζυγό του και για τον λόγο
αυτό κρίθηκε ότι είχε ανακαλέσει τη συναίνεσή του για την πραγματοποίηση αυτής της
τέταρτης σπερματέγχυσης, από την οποία και έμεινε η γυναίκα του έγκυος. Το ίδιο έχει
γίνει δεκτό νομολογιακά στην περίπτωση που, ενώ δεν υπήρξε ρητή ανάκληση της
συναίνεσης, διαπιστώθηκε ότι το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει κατά τον κρίσιμο χρόνο κατά
τον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα της
γυναίκας.
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ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ομόλογη Ι.Υ.Α

Ετερόλογη με τρίτο δότη

Ετερόλογη
με
γονιμοποιημένο ωάριο

ξένο

ΓΑΛΛΙΑ

Απλή έγγραφη δήλωση
προς τον γιατρό

Απλή έγγραφη δήλωση
προς τον γιατρό

Απλή έγγραφη δήλωση προς
τον γιατρό

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απλή έγγραφη δήλωση
προς τον γιατρό

Απλή έγγραφη δήλωση
προς τον γιατρό

Απλή έγγραφη δήλωση προς
τον γιατρό

ΕΛΛΑΔΑ

Απλή έγγραφη δήλωση
προς τον γιατρό και την
Μονάδα Ι.Υ.Α. (γάμος ή
σύμφωνο συμβίωσης) /
συμβολαιογραφικό
έγγραφο
(ελεύθερη
ένωση)

Απλή έγγραφη δήλωση
προς τον γιατρό και την
Μονάδα Ι.Υ.Α. (γάμος ή
σύμφωνο συμβίωσης)/
συμβολαιογραφικό
έγγραφο
(ελεύθερη
ένωση)

Απλή έγγραφη δήλωση προς
τον γιατρό και την Μονάδα
Ι.Υ.Α. (γάμος ή σύμφωνο
συμβίωσης)/
συμβολαιογραφικό έγγραφο
(ελεύθερη ένωση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Απλή δήλωση προς τον
γιατρό και την Μονάδα
Ι.Υ.Α., ακόμα κι αν η
συναίνεση είχε δοθεί
εγγράφως

Έγγραφη δήλωση προς
τη Μονάδα Ι.Υ.Α.

Απλή δήλωση προς τον γιατρό
και την Μονάδα Ι.Υ.Α., ακόμα
κι αν η συναίνεση είχε δοθεί
εγγράφως

ΙΤΑΛΙΑ

Έγγραφη δήλωση προς
την Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς
την Μονάδα Ι.Υ.Α.

Δεν είναι αποδεκτή ακόμα ως
μέθοδος

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Έγγραφη δήλωση προς
την Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς
την Μονάδα Ι.Υ.Α.

Έγγραφη δήλωση προς την
Μονάδα Ι.Υ.Α.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Απλή
(ακόμη
και
προφορική)
δήλωση
προς τον γιατρό

Απλή δήλωση (ακόμη
και προφορική) προς
τον γιατρό

Απλή δήλωση (ακόμη και
προφορική) προς τον γιατρό

6.6.3. Χρόνος ανάκλησης της συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων
Στη Γαλλία, η συναίνεση για την ιατρική υποβοήθηση στην αναπαραγωγή μπορεί να
ανακληθεί από τον άνδρα ή τη γυναίκα «σε χρόνο προγενέστερο της πραγματοποίησης
της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»105. Επομένως, για να είναι ισχυρή η
ανάκληση της συναίνεσης πρέπει να λάβει χώρα: (α) σε περίπτωση είτε ομόλογης είτε
ετερόλογης γονιμοποίησης με δωρεά γαμετών, πριν την σπερματέγχυση ή την in vitro
γονιμοποίηση, ενώ (β) σε περίπτωση ετερόλογης Ι.Υ.Α. με δωρεά γονιμοποιημένου

105

Άρθρο 311-20, παρ. 3 Αστικού Κώδικα.
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ωαρίου, πριν από τη μεταφορά του ωαρίου. Μετά τα χρονικά αυτά σημεία, η ανάκληση
της συναίνεσης δεν είναι πλέον δυνατή. Θα πρέπει πάντως να παρατηρηθεί ότι
υποστηρίζεται και η άποψη ότι η συναίνεση θα έπρεπε να μπορεί να ανακληθεί μέχρι
τη μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου και όχι μόνο μέχρι τη γονιμοποίηση σε κάθε
περίπτωση.
Στη Γερμανία η συναίνεση του άνδρα μπορεί να ανακληθεί μέχρι τη γονιμοποίηση, ενώ
της γυναίκας μέχρι τη μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου. Σε περίπτωση δωρεάς
γονιμοποιημένου ωαρίου, το υποβοηθούμενο ζευγάρι μπορεί να ανακαλέσει τη
συναίνεσή του μέχρι τη μεταφορά.
Στην Ελλάδα, Μ. Βρετανία και Σουηδία η συναίνεση τόσο του άνδρα όσο και της
γυναίκας μπορεί να ανακληθεί ως τη μεταφορά του γεννητικού υλικού.
Στην Ιρλανδία, μολονότι το χρονικό σημείο μέχρι του οποίου μπορεί να υπάρξει
ανάκληση της συναίνεσης δεν ορίζεται ρητά σε κάποιο κανόνα, γίνεται δεκτό - με
δεδομένο ότι η έκτρωση απαγορεύεται και η καταστροφή του γονιμοποιημένου
ωαρίου θεωρείται επίσης ανεπίτρεπτη από την κρατούσα γνώμη - ότι η ανάκληση
μπορεί να λάβει χώρα μέχρι τη γονιμοποίηση του ωαρίου, με τη σημείωση ότι στις
περιπτώσεις που το γονιμοποιημένο ωάριο έχει κρυοσυντηρηθεί, οποιαδήποτε
μελλοντική του χρήση απαιτεί τη σύγχρονη συναίνεση για την επιχείρηση κάποιας
επόμενης ιατρικής πράξης και δεν αρκεί η συναίνεση που τυχόν είχε δοθεί πριν από την
κρυοσυντήρηση, ακόμα κι αν τότε οριζόταν η τύχη του. Στις περιπτώσεις ωστόσο που
χρησιμοποιείται γεννητικό υλικό δότη, ο νόμος ορίζει ότι η ανάκληση πρέπει να έχει
περιέλθει στην κλινική, πριν την πραγματοποίηση της μεθόδου για την οποία δόθηκε.
Στην Ιταλία, η ανάκληση, σύμφωνα με ρητή διάταξη του ίδιου του νόμου, μπορεί να
λάβει χώρα ως τη γονιμοποίηση106. Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει πάντως αποτελέσει
αντικείμενο εντονότατης κριτικής σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο ανάκλησης της
συναίνεσης από την πλευρά της γυναίκας, με το επιχείρημα ότι έρχεται σε αντίθεση με
σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων της γυναίκας και, ιδίως, με το δικαίωμά της για

106

Άρθρο 6 παρ. 3 εδ. τελευταίο Ν. 40/2004.
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αυτοκαθορισμό στην ειδικότερη έκφανσή του να αποφασίζει η ίδια για τις ιατρικές
πράξεις στις οποίες επιθυμεί να υποβληθεί και την αρχή του απαραβίαστου της
προσωπικής ελευθερίας (άρθρο 13 Συντάγματος107). Ακόμα, επισημαίνεται ότι η
ρύθμιση είναι ασύμβατη με τη νομοθεσία περί της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης
(Ν. 194/1978), με την έννοια ότι είναι άτοπο να υποχρεώνεται η γυναίκα να υποβληθεί
στην ιατρική πράξη της μεταφοράς του γονιμοποιημένου ωαρίου, με όλες τις συνέπειες
που αυτό μπορεί να επιφέρει στη σωματική αλλά, κυρίως, στην ψυχική της υγεία, όταν
στη συνέχεια μπορεί νόμιμα να προχωρήσει για τους ίδιους λόγους στην τεχνητή
διακοπή της κύησής της κατά τις διατάξεις του Ν. 194/1978108. Το ζήτημα εκκρεμεί προς
κρίση στο ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ομόλογη in vitro Ι.Υ.Α

Ετερόλογη in vitro με
τρίτο δότη

Ετερόλογη
με
γονιμοποιημένο
σπερματέγχυση

ξένο
ωάριο/

ΓΑΛΛΙΑ

Πριν τη γονιμοποίηση
τόσο για τον άνδρα όσο
και για τη γυναίκα

Πριν τη γονιμοποίηση
τόσο για τον άνδρα όσο
και για τη γυναίκα

Πριν τη μεταφορά του
γεννητικού υλικού τόσο για
τον άνδρα όσο και για τη
γυναίκα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πριν τη γονιμοποίηση για
τον άνδρα / πριν τη
μεταφορά για τη γυναίκα

Πριν τη γονιμοποίηση
για τον άνδρα / πριν τη
μεταφορά
για
τη
γυναίκα

Πριν τη μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

ΕΛΛΑΔΑ

Ως τη μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

Ως τη μεταφορά του
γεννητικού υλικού

Ως
τη
μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πριν τη γονιμοποίηση
τόσο για τον άνδρα όσο
και για τη γυναίκα

Ως τη μεταφορά του
γεννητικού υλικού

Πριν τη μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

ΙΤΑΛΙΑ

Πριν τη γονιμοποίηση
τόσο για τον άνδρα όσο

Πριν τη γονιμοποίηση
τόσο για τον άνδρα όσο

Δεν είναι αποδεκτή ακόμη ως
μέθοδος

107

Για την άποψη αυτή βλ. ενδεικτικά M. Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sulla
procreazione medicalmente assistita?, σε Corriere giur., 2004, Vol. 21, Fasc. 11 σ. 1408.
108

Bλ. R. Villani, La procreazione assistita, σε Trattato di diritto di famiglia, Vol. II, Filiazione, Διευθ. P.
Zatti, Επιμ. G. Collura/L. Lenti/M. Mantovani, Giuffrè, 2012, σ. 671.
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και για τη γυναίκα

και για τη γυναίκα

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ως τη μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

Ως τη μεταφορά του
γεννητικού υλικού

Ως
τη
μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ως τη μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

Ως τη μεταφορά του
γεννητικού υλικού

Ως
τη
μεταφορά
γεννητικού υλικού

του

6.6.4. Συνέπειες ανάκλησης της συναίνεσης
Εφόσον η συναίνεση ανακληθεί εγκύρως, θεωρείται ότι ουδέποτε έχει δοθεί και
επομένως απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε πράξη Ι.Υ.Α. που θα δέσμευε με
οποιονδήποτε τρόπο εκείνον που ανακάλεσε τη συναίνεσή του. Η ανάκληση δεν έχει
κάποια συνέπεια ή κύρωση για το πρόσωπο το οποίο ελεύθερα και αυτόνομα
αποφασίζει να ανακαλέσει τη συναίνεσή του, αφού δεν τίθεται θέμα στάθμισης
συμφερόντων και η διαφύλαξη της προσωπικής ελευθερίας και αυτονομίας δεν τίθεται
υπό διαπραγμάτευση. Με αυτήν άλλωστε τη νομική βάση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην υπόθεση Evans109, δεν δέχθηκε ως καταχρηστική την
ανάκληση της συναίνεσης μετά τη διάλυση της ελεύθερης ένωσης του ζεύγους,
μολονότι η Evans δεν είχε καμία δυνατότητα να αποκτήσει βιολογικά δικό της τέκνο,
εφόσον δεν είχε πλέον δικά της ωάρια.
6.6.5. Δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης των τρίτων δοτών
Στη Γαλλία, παρότι η συναίνεση του δότη στη λήψη ή τη συλλογή στοιχείων ή
προϊόντων του σώματός του μπορεί να ανακληθεί «ανά πάσα στιγμή»110, καμία διάταξη
δεν του παρέχει το δικαίωμα να αντιτεθεί στη χρήση τους μετά τη λήψη ή τη συλλογή
τους. Κατά τρόπο ανάλογο, παρότι ο δότης γαμετών μπορεί να ανακαλέσει τη
συναίνεσή του «μέχρι τη χρήση των γαμετών»111, τα πρόσωπα που έχουν παραχωρήσει

109

Ε.Δ.Δ.Α., Υπόθεση Evans κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση της 10.4.2007. Βλ. παρουσίαση και
σχολιασμό της απόφασης από Χ. Χοβαρδά, σε Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική, Τομ. 1, Νομική Βιβλιοθήκη,
2008, σ. 2-3. Επίσης βλ. J. Bomhoff , L. Zucca, The tragedy of Ms Evans- conflicts and incommensurability
of rights, Evans v the United Kingdom, fourth section judgment of 7 March 2006, application no.6339-05,
European Constitutional Law Review, Vol. 2, No. 3, 10.2006, pp. 424-442.
110
111

L. 1211-2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
L. 1244-2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας
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γονιμοποιημένο ωάριο σε άλλο ζευγάρι δεν μπορούν να ανακαλέσουν τη συναίνεση
που έχουν παράσχει εγγράφως ενώπιον δικαστή112.
Στη Γερμανία, έμμεσα συνάγεται από τις διατάξεις του ειδικού νόμου 113 ( βάσει του
οποίου τιμωρείται όποιος επιχειρεί γονιμοποίηση ωαρίου χωρίς τη συναίνεση του
άνδρα στον οποίο ανήκει το σπέρμα) ότι ο δότης του σπέρματος μπορεί να ανακαλέσει
τη συναίνεσή του πριν από τη γονιμοποίηση.
Στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3305/2005 είναι δυνατή η ελεύθερη
ανάκληση της διάθεσης πριν από τη χρησιμοποίηση των γαμετών ή των
γονιμοποιημένων ωαρίων. Το ίδιο ισχύει τόσο στην Ιρλανδία όσο και στη Σουηδία.
Στην Ιταλία, οι νομοί και οι αυτόνομες επαρχίες της χώρας, με κοινή συμφωνία τους,
όρισαν ότι οι δότες πρέπει να είναι ελεύθεροι να ανακαλέσουν, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση, τη συναίνεση που δόθηκε για τη χρήση των γαμετών τους, διατύπωση η
οποία, ενόψει της αοριστίας της, μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως δυνατότητα ανάκλησης
της συναίνεσης μέχρι τη στιγμή της γονιμοποίησης, έως την οποία είναι αυτή δυνατή,
κατά τις προβλέψεις του ιταλικού νόμου, και για τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, είτε να
δοθεί σε αυτή μια αυστηρότερη για τον δότη του γεννητικού υλικού ερμηνεία (π.χ.
δυνατότητα ανάκλησης μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του γεννητικού
υλικού), με την τελευταία λύση να συνάδει πιο πολύ στη διατύπωση του κειμένου των
οδηγιών.
Στη Μ. Βρετανία προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης των δωρητών
και των δωρητριών στο Schedule 3 της H.F.E. Act. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι
απαγορεύεται η λήψη γαμετών για χρήση από άλλα πρόσωπα, «εκτός αν υφίσταται
έγκυρη συναίνεση» των δωρητών και των δωρητριών η οποία μπορεί να ανακληθεί ως
τη «χρήση» των γαμετών -ήτοι ως τη σπερματέγχυση, την in vitro γονιμοποίηση ή τη
μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΔΟΤΩΝ

112
113

L. 2141-4, II, παρ. 2 και L. 2141-5 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
§ 4.1(1) Embryonenschutzgesetz.
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Ετερόλογη in vitro με τρίτο
δότη

Ετερόλογη με
σπερματέγχυση

Ετερόλογη με ξένο
γονιμοποιημένο ωάριο

ΓΑΛΛΙΑ

Ναι, πριν τη γονιμοποίηση

Ναι, πριν τη μεταφορά

Δεν
υπάρχει
καμία
δυνατότητα ανάκλησης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ναι, πριν τη γονιμοποίηση ο
δότης του σπέρματος (εφόσον
στη Γερμανία απαγορεύεται η
δωρεά ωαρίων)

Ναι πριν τη μεταφορά

Ναι, πριν τη μεταφορά,
τόσο ο άνδρας όσο και η
γυναίκα.

ΕΛΛΑΔΑ

Ναι, πριν τη γονιμοποίηση

Ναι, πριν τη μεταφορά

Ναι, πριν τη μεταφορά

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ναι, μέχρι την χρήση του
γεννητικού υλικού

Ναι, μέχρι την μεταφορά
του γεννητικού υλικού

Ναι, μέχρι την χρήση του
γεννητικού υλικού

ΙΤΑΛΙΑ

Ναι, πριν από τη χρήση (πιθανή
ερμηνεία)

Ναι, πριν από τη χρήση
(πιθανή ερμηνεία)

Δεν είναι αποδεκτή
ακόμα ως μέθοδος

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ναι, πριν τη γονιμοποίηση

Ναι, πριν τη μεταφορά

Ναι, πριν τη μεταφορά,
τόσο ο άνδρας όσο και η
γυναίκα.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ναι, πριν τη γονιμοποίηση ο
δότης

Ναι πριν τη μεταφορά

Ναι, πριν τη μεταφορά,
τόσο ο άνδρας όσο και η
γυναίκα.

6.7. Συνέπειες από τη μη τήρηση των όρων της συναίνεσης
6.7.1. Είδος συνεπειών από τη μη τήρηση των όρων της συναίνεσης
Εάν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση ενός εκ
των δύο υποβοηθούμενων προσώπων, και πιο συγκεκριμένα του άνδρα – εφόσον σε
κάθε περίπτωση η συναίνεση της γυναίκας που υφίσταται όλη αυτή τη διαδικασία
τεκμαίρεται – ή εάν η αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός ότι ο
σύντροφος έχει ανακαλέσει τη συναίνεσή του, υπάρχουν σε όλες τις χώρες έννομες
συνέπειες.
Οι έννομες συνέπειες είναι διοικητικής, ποινικής και αστικής φύσης και αφορούν (α)
στον γιατρό, (β) στη Μονάδα Ι.Υ.Α., (γ) στα δύο υποβοηθούμενα πρόσωπα και (γ) στο
τέκνο που θα γεννηθεί.
6.7.2. Συνέπειες για το γιατρό
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Στη Γαλλία οι συνέπειες για τον γιατρό είναι διοικητικής, ποινικής και αστικής φύσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας (ARS)
μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης του
επαγγέλματος σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενώ το ποινικό δικαστήριο επιβάλλει
φυλάκιση 5 ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ και ως παρεπόμενη ποινή την
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος. Τέλος ο γιατρός μπορεί να υποχρεωθεί να
καταβάλει αποζημίωση σε εκείνον που δεν είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή είχε
ανακαλέσει τη συναίνεσή του.
Στη Γερμανία προβλέπεται ποινή ως 3 έτη ή χρηματική ποινή στον γιατρό που
γονιμοποιεί ωάριο χωρίς τη συναίνεση της γυναίκας στην οποία ανήκει το ωάριο και
του άνδρα στον οποίο ανήκει το σπέρμα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο γιατρός που
μεταφέρει σε γυναίκα, χωρίς τη θέλησή της, γονιμοποιημένο ωάριο. Επιπλέον ο γιατρός
έχει αστική ευθύνη έναντι εκείνου που δεν είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή είχε
ανακαλέσει τη συναίνεσή του, όπως και πειθαρχική ευθύνη.
Στην Ελλάδα ο γιατρός τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ ενός έτους, σε περίπτωση
ομόλογης Ι.Υ.Α. και με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους σε περίπτωση
ετερόλογης. Επιπλέον έχει πειθαρχική ευθύνη με βάση τις γενικές διατάξεις, ενώ
μπορεί να υποχρεωθεί και σε πληρωμή αποζημίωσης.
Στην Ιρλανδία, η διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς προηγούμενη
συναίνεση θεωρείται παραβίαση των κατευθυντήριων οδηγιών του Medical Council.
Για τον λόγο αυτό και στην πράξη οι κλινικές και οι γιατροί προσέχουν πολύ την ύπαρξη
της συναίνεσης και συνήθως τη λαμβάνουν εγγράφως. Η παραβίαση επισύρει
πειθαρχικές κυρώσεις και ειδικότερα αναστολή ή αφαίρεση άδειας επαγγέλματος και
διαγραφή από τον Ιατρικό Σύλλογο για τον γιατρό.
Στην Ιταλία, όποιος εφαρμόζει τεχνικές Ι.Υ.Α. χωρίς να έχει λάβει τη συναίνεση
σύμφωνα με τους όρους του νόμου ή παρά την ανάκλησή της τιμωρείται με διοικητικό
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πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και στέρηση της άδειας
άσκησης επαγγέλματος, εφόσον έχει καταδικασθεί για τη σχετική πράξη114.
Στη Μ. Βρετανία ο γιατρός υπέχει ποινική ευθύνη κατά τις διατάξεις του Good Medical
Conduct και απειλείται με ποινή φυλάκισης ως δυο έτη και/ ή χρηματική ποινή (41.2a
H.F.E. Act). Είναι επίσης δυνατή η καταβολή αποζημίωσης, κατά τα όσα ισχύουν στις
περιπτώσεις του clinical/medical malpractice.
Στη Σουηδία οι κυρώσεις που προβλέπονται αναφορικά με τη μη τήρηση της
προϋπόθεσης της ύπαρξης συναίνεσης αναφέρονται ξεχωριστά, ανάλογα με τη μέθοδο
που ακολουθείται. Έτσι, για την περίπτωση της σπερματέγχυσης, αν παραβιαστούν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου αυτής –μεταξύ των οποίων και εκείνη της
συναίνεσης- στο Κεφάλαιο 8 – Άρθρο 4 §1 GIA (2006:351) προβλέπεται ότι η κατ’
επάγγελμα (για κερδοσκοπία) ή κατά συνήθεια εφαρμογή της μεθόδου της
σπερματέγχυσης σε αντίθεση με τα οριζόμενα ή η κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια
προμήθεια σπέρματος για την εφαρμογή της μεθόδου της σπερματέγχυσης υπό αυτούς
τους όρους τιμωρείται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση ως έξι μήνες. Αντίστοιχα, στην
περίπτωση της παραβίασης των όρων της ομόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης στο
Κεφάλαιο 8 – Άρθρο 5 GIA (2006:351) προβλέπεται ότι ο δράστης της πράξης της κατ’
επάγγελμα ή κατά συνήθεια παραβίασης των όρων των άρθρων 3 και 4 του 7ου
κεφαλαίου τιμωρείται με χρηματική ποινή ή φυλάκιση ως έξι μήνες. Τέλος, η
παραβίαση των όρων της ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης και άρα και της
υποχρέωσης συναίνεσης τιμωρείται κατά το Κεφάλαιο 8 – Άρθρο 5 GIA (2006:351) όταν
τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια με χρηματική ποινή ή φυλάκιση ως έξι μήνες.
Παράλληλα, είναι δυνατή η επιβολή και πειθαρχικών κυρώσεων στον γιατρό, με βάση
τις γενικές διατάξεις, ενώ θεμελιώνεται και αστική ευθύνη έναντι του προσώπου που
δεν έδωσε έγκυρη συναίνεση.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Διοικητικής

114

φύσης

Ποινικής

Άρθρο 12 παρ. 4 και 9 Ν. 40/2004.
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κυρώσεις

κυρώσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών +
χρηματική ποινή 75.000
ευρώ + απαγόρευση
άσκησης επαγγέλματος

Υποχρέωση
αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που δεν
είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή
την είχε ανακαλέσει νομίμως

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από
τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες
διατάξεις.

Φυλάκιση ως 3 έτη ή
χρηματική ποινή

Υποχρέωση
αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που δεν
είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή
την είχε ανακαλέσει νομίμως

ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική ποινή με
βάση
τις
γενικές
διατάξεις

Φυλάκιση ως 1 έτος
(ομόλογη) / από 1 – 5
έτη (ετερόλογη)

Υποχρέωση
αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που δεν
είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή
την είχε ανακαλέσει νομίμως

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πειθαρχικός
έλεγχος
από
το
Ιατρικό
Συμβούλιο που μπορεί
να
φτάσει
μέχρι
αναστολή ή αφαίρεση
άδειας
επαγγέλματος
και διαγραφή από τον
Ιατρικό Σύλλογο

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Πρόστιμο από 5.000
50.000 ευρώ + αναστολή
άσκησης επαγγέλματος,
εφόσον έχει υπάρξει
ποινική καταδίκη

ΟΧΙ

Υποχρέωση
αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που δεν
είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή
την είχε ανακαλέσει νομίμως

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά
τις
γενικές
διατάξεις του Good
Medical Practice)

NAI (φυλάκιση ως 2 έτη
και/ή χρηματική ποινή,
κατά το section 41.2a

NAI
(αποζημίωση
για
malpractice
κατά
τα
προβλεπόμενα για clinical/
medical negligence)

Πειθαρχική ποινή με
βάση
τις
γενικές
διατάξεις

Χρηματική ποινή ή
φυλάκιση ως 6 μήνες
(ειδική πρόβλεψη σε
κάθε μια από τις ειδικές
μορφές)

ΣΟΥΗΔΙΑ

της H.F.E. Act)

6.7.3. Συνέπειες για την Μονάδα Ι.Υ.Α.
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Υποχρέωση
αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που δεν
είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή
την είχε ανακαλέσει νομίμως
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Στη Γαλλία οι συνέπειες για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. είναι διοικητικής, ποινικής και αστικής
φύσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας
(ARS) μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ και σφράγισμα προσωρινό ή
οριστικό σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενώ το ποινικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει
διάλυση του νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας, θέση υπό
εποπτεία, προσωρινό ή οριστικό σφράγισμα, αποκλεισμό από δημόσια αγορά,
δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης κλπ. Τέλος, η Μονάδα μπορεί να
υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε εκείνον που δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή είχε ανακαλέσει τη συναίνεσή του.
Στη Γερμανία, μπορεί η υποχρέωση αποζημίωσης εκείνου που δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή είχε ανακαλέσει τη συναίνεσή του να βαρύνει και την Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιρλανδία και Ιταλία, μπορούν να επιβληθούν διοικητικής
φύσης κυρώσεις στη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Μ. Βρετανία, η μη τήρηση των όρων της ύπαρξης συναίνεσης αποτελεί αλλαγή των
συνθηκών υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια στη Μονάδα Ι.Υ.Α. και επιφέρει τη
δυνατότητα ανάκλησης της άδειας από την H.F.E.A, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
section 18 της H.F.E. Act.
Στη Σουηδία δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και για τον λόγο αυτό η παραβίαση της
υποχρέωσης για εξασφάλιση της συναίνεσης των υποβοηθούμενων προσώπων μπορεί
να επισύρει μόνο τις γενικά προβλεπόμενες διοικητικής φύσης κυρώσεις.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Διοικητικής
κυρώσεις
ΓΑΛΛΙΑ

φύσης

Πρόστιμο ως 2.000.000
ευρώ + αφαίρεση άδειας
λειτουργίας προσωρινή
ή οριστική

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Αστικές συνέπειες

Διάλυση
νομικού
προσώπου,
απαγόρευση
άσκησης δραστηριότητας,
θέση
υπό
εποπτεία,
προσωρινό ή οριστικό
σφράγισμα, αποκλεισμός
από
δημόσια
αγορά,
δημοσιοποίηση

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως
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καταδικαστικής απόφασης
κλπ.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή
ανάκληση
της άδειας λειτουργίας
από 3 – 6 μήνες και σε
περίπτωση επανάληψης
οριστική ανάκληση.

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αναστολή
άδειας
λειτουργίας,
για
τη
διάρκεια της οποίας
αποφασίζει η αρμόδια
αρχή

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή
άδειας
λειτουργίας για 1 έτος
και
σε
περίπτωση
επανάληψης, ανάκληση
της άδειας λειτουργίας

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ανάκληση της
λειτουργίας

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις,
με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης
έναντι του προσώπου που
δεν είχε δώσει έγκυρη
συναίνεση ή την είχε
ανακαλέσει νομίμως

άδειας

6.7.4. Συνέπειες για τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία, εφόσον η συναίνεση στερείται ισχύος εξαιτίας της ανάκλησής της ή εξαιτίας
θανάτου, διάστασης ή διαζυγίου του ζευγαριού ή διακοπής του κοινού του βίου,
μπορεί να προσβληθεί η πατρότητα του τέκνου, ενώ μπορεί να υπάρχουν και ποινικές
κυρώσεις για τη γυναίκα που αποδέχεται την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. χωρίς τη
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συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου της ή μετά το θάνατο ή τον χωρισμό τους, καθώς
και αστικές συνέπειες, με τη μορφή της καταβολής σχετικής αποζημίωσης.
Στη Γερμανία και την Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις για τη γυναίκα
που αποδέχεται την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. χωρίς τη συναίνεση του συζύγου ή
συντρόφου της ή μετά το θάνατό του, καθώς και αστικές συνέπειες, με τη μορφή της
καταβολής σχετικής αποζημίωσης στον άνδρα, εφόσον η Ι.Υ.Α. πραγματοποιείται χωρίς
τη συναίνεσή του ή μετά την έγκυρη ανάκλησή της.
Στην Ιταλία, ο ίδιος ο νόμος ρητά αποκλείει από την επιβολή ποινικών κυρώσεων στα
υποβοηθούμενα πρόσωπα115. Μπορεί όμως η γυναίκα που υποβάλλεται σε Ι.Υ.Α. χωρίς
τη συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου της ή παρά την ανάκλησή της να υποχρεωθεί
σε καταβολή αποζημίωσης για την ψυχική ταλαιπωρία που του προκάλεσε.
Στην Ιρλανδία δεν προβλέπονται ποινικές ή άλλες κυρώσεις για τα υποβοηθούμενα
πρόσωπα. Ο σύζυγος / σύντροφος μπορεί όμως να αξιώσει αποζημίωση από τη
γυναίκα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, αν θεωρεί ότι εξαπατήθηκε. Στη Μ.
Βρετανία και τη Σουηδία δεν προβλέπονται επίσης ποινικές κυρώσεις για τα
εμπλεκόμενα πρόσωπα ούτε υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αποζημίωση του ενός από
τον άλλο.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Ποινικής φύσης κυρώσεις

Αστικές συνέπειες

ΓΑΛΛΙΑ

Η
μητέρα
μπορεί
να
αντιμετωπιστεί
ποινικά
ως
συνεργός ή ηθικός αυτουργός στην
πράξη του γιατρού.

Μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση του
άνδρα η γυναίκα που συναίνεσε στη μεταφορά
γονιμοποιημένου ωαρίου μολονότι ο άνδρας
είχε εγκύρως ανακαλέσει τη συναίνεσή του.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η
μητέρα
μπορεί
να
αντιμετωπιστεί
ποινικά
ως
συνεργός ή ηθικός αυτουργός στην
πράξη του γιατρού.

Μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση του
άνδρα η γυναίκα που συναίνεσε στη μεταφορά
γονιμοποιημένου ωαρίου μολονότι ο άνδρας
είχε εγκύρως ανακαλέσει τη συναίνεσή του.

ΕΛΛΑΔΑ

Η

Μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση του

115

μητέρα

μπορεί

να

Άρθρο 12 παρ. 8 Ν 40/2004.
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

αντιμετωπιστεί
ποινικά
ως
συνεργός ή ηθικός αυτουργός στην
πράξη του γιατρού.

άνδρα η γυναίκα που συναίνεσε στη μεταφορά
γονιμοποιημένου ωαρίου μολονότι ο άνδρας
είχε εγκύρως ανακαλέσει τη συναίνεσή του.

ΟΧΙ

Μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση του
άνδρα η γυναίκα που συναίνεσε στη μεταφορά
γονιμοποιημένου ωαρίου μολονότι ο άνδρας
είχε εγκύρως ανακαλέσει τη συναίνεσή του.

ΙΤΑΛΙΑ

Μπορεί να υποχρεωθεί σε αποζημίωση του
άνδρα η γυναίκα που συναίνεσε στη μεταφορά
γονιμοποιημένου ωαρίου μολονότι ο άνδρας
είχε εγκύρως ανακαλέσει τη συναίνεσή του.

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

6.7.5. Συνέπειες για το παιδί που γεννιέται
Σε όλες τις χώρες η μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου χωρίς την ύπαρξη έγκυρης
συναίνεσης κατά τη στιγμή της μεταφοράς μπορεί, εφόσον οδηγήσει σε προσβολή ή μη
αυτόματη αναγνώριση της πατρότητας, να αλλοιώσει τις σχέσεις συγγένειας. Αντίθετα,
δεν αλλοιώνεται η σχέση με τη μητέρα του – δηλαδή τη γυναίκα που το γεννά – εφόσον
σε όλες τις χώρες μητέρα του τέκνου θεωρείται εκείνη που το έχει κυοφορήσει και το
έχει γεννήσει [εκτός από τις περιπτώσεις της παρένθετης μητρότητας που θα
εξεταστούν πιο κάτω].
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Αστικές συνέπειες
ΓΑΛΛΙΑ

Εφόσον η συναίνεση στερείται ισχύος εξαιτίας ενός θανάτου, διάστασης ή
διαζυγίου του ζευγαριού, διακοπής του κοινού του βίου ή ανάκλησής της, μπορεί
να προσβληθεί η πατρότητα του τέκνου.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αλλοίωση συγγενικών δεσμών μετά την προσβολή της πατρότητας

ΕΛΛΑΔΑ

Αλλοίωση συγγενικών δεσμών μετά την προσβολή ή μη αυτόματη αναγνώριση
της πατρότητας

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Το παιδί που γεννιέται δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο του άνδρα που δεν συναίνεσε
ή ανακάλεσε τη συναίνεσή του.
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ΙΤΑΛΙΑ

Το παιδί που γεννιέται δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο του άνδρα που δεν συναίνεσε
ή ανακάλεσε τη συναίνεσή του.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το παιδί που γεννιέται δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο του άνδρα που δεν συναίνεσε
ή ανακάλεσε τη συναίνεσή του.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Το παιδί που γεννιέται δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο του άνδρα που δεν συναίνεσε
ή ανακάλεσε τη συναίνεσή του.

Γ. ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ
1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
1.1. Γενική ή ειδική αναφορά στις επιτρεπόμενες μεθόδους
Στη Γαλλία ο αρχικός νόμος περί Βιοηθικής του 1994 αναφερόταν με γενικό τρόπο «στις
βιολογικές και κλινικές πρακτικές που επιτρέπουν τη σύλληψη in vitro, τη μεταφορά
εμβρύων και την τεχνητή γονιμοποίηση», καθώς επίσης και «κάθε άλλη τεχνική
ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιτρέπει την αναπαραγωγή έξω από τα πλαίσια της
φυσικής διαδικασίας»116 . Ο ευρύς αυτός ορισμός επιχειρήθηκε να περιοριστεί με το
νόμο της 26ης Αυγούστου 2004, όπου διευκρινίστηκε ότι δεκτές μπορούσαν να γίνουν
μόνο οι τεχνικές που περιέχονται στον κατάλογο των βιολογικών διεργασιών της
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως αυτός καταρτίζεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας κατόπιν γνώμης του Οργανισμού Βιοϊατρικής117. Ακόμα σαφέστερα
προσδιορίζονται οι επιτρεπόμενες μέθοδοι στο νόμο περί Βιοηθικής της 7ης Ιουλίου
2011. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η Ι.Υ.Α. περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές,
βιολογικές και κλινικές, οι οποίες επιτρέπουν: (α) την τεχνητή γονιμοποίηση
(γονιμοποίηση του ωαρίου in vivo, στη μήτρα της γυναίκας, με σπερματέγχυση, όποια
κι αν είναι η προέλευση των γαμετών), (β) τη σύλληψη in vitro (γονιμοποίηση του
ωαρίου με σπερματοζωάρια, στο εργαστήριο, όποια κι αν είναι η προέλευση των
γαμετών) και (γ) τη μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων (μεταφορά γονιμοποιημένου
ωαρίου, που έχει δημιουργηθεί in vitro, στη μήτρα της μελλοντικής μητέρας). Επίσης,

116

L. 152-2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.

117

L. 2141-1 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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από το 2011 και εφεξής, η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή περιλαμβάνει και τις
«βιολογικές και κλινικές πρακτικές που επιτρέπουν [...] τη συντήρηση των γαμετών, των
ιστών βλαστοκυττάρων και των εμβρύων». Στο ίδιο πλαίσιο, ορίζεται επίσης ότι η
διέγερση των ωοθηκών υπόκειται σε κανόνες καλών πρακτικών που καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πλέον ρητή αναφορά στην
τεχνική της ταχείας κρυοσυντήρησης (υαλοποίησης) των ωαρίων, η οποία και
επιτρέπεται. Κατά τα λοιπά, το σύστημα που τέθηκε σε εφαρμογή με το νόμο περί
βιοηθικής του 2004 διατηρείται: ο κατάλογος των βιολογικών διεργασιών που
χρησιμοποιούνται στην Ι.Υ.Α. καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν
γνώμης του Οργανισμού Βιοϊατρικής. Πρόκειται για τον Κατάλογο των βιολογικών
διεργασιών

που

χρησιμοποιούνται

τακτικά

στην

ιατρικά

υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή και των τεχνικών που στοχεύουν στη βελτίωση των επιτρεπόμενων
βιολογικών διεργασιών (4.5.2012).
Στη Γερμανία οι μέθοδοι της Ι.Υ.Α. περιγράφονται αναλυτικά στις κατευθυντήριες
οδηγίες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπου οι τρόποι της Ι.Υ.Α. περιγράφονται
στον ίδιο το νόμο118 και είναι: (α) η τεχνητή σπερματέγχυση και (β) η εξωσωματική
γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων και ως τεχνικές συναφείς προς
τις παραπάνω μεθόδους ιδίως : (ι) η ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών, (ιι) η
ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών ή γονιμοποιημένων ωαρίων, (ιιι) η ενδοωαριακή
έγχυση σπερματοζωαρίου, (ιν) η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού ή γονιμοποιημένου
ωαρίου, (ν) η υποβοηθούμενη εκκόλαψη και (νι) η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση.
Αντίστοιχα, οι μέθοδοι περιλαμβάνονται και στην Ιταλία στις κατευθυντήριες οδηγίες,
με κατάταξή τους ανάλογα με το επίπεδο επεμβατικότητάς τους.
Στην Ιρλανδία οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν αναφέρονται
αναλυτικά. Με βάση την εκδοχή των Κατευθυντήριων Οδηγιών του 2004, η κλινική
πρακτική ήταν ότι πρώτα προσπαθούσαν να εφαρμόσουν τη μέθοδο της
σπερματέγχυσης και ύστερα περνούσαν σε in vitro γονιμοποίηση. Σήμερα ωστόσο δεν

118

Άρθρο 3 Ν. 3305/2005.
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υπάρχει περιορισμός και άρα χρησιμοποιούνται όλες οι μέθοδοι, με κριτήρια αμιγώς
ιατρικά.
Στη Μ. Βρετανία δεν γίνεται ρητή αναφορά στο νόμο στις τεχνικές Ι.Υ.Α. που μπορούν
να εφαρμοστούν. Υπάρχει, ωστόσο, κατάλογος των τεχνικών119 στην ιστοσελίδα της
H.F.E.A., όπου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τεχνικές: εξωσωματική γονιμοποίηση με
τη μέθοδο IVF, εξωσωματική γονιμοποίηση με τη μέθοδο ICSI, ομόλογη και ετερόλογη
σπερματέγχυση, προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (με ρητή συμπερίληψη των
αδελφών-σωτήρων), ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών (μέθοδος GIFT), in vitro
ωρίμανση, υπηρεσίες αναπαραγωγικής ανοσολογίας, παρένθετη μητρότητα, κατάλληλη
φαρμακευτική και χειρουργική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.
Στη Σουηδία δεν υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος ο οποίος να περιλαμβάνει τις
επιτρεπτές μεθόδους Ι.Υ.Α. Ωστόσο, όλο το 6ο Κεφάλαιο της GIA είναι αφιερωμένο στη
σπερματέγχυση. Επίσης όλο το 7ο Κεφάλαιο της GIA περιγράφει τις προϋποθέσεις και
τους όρους εφαρμογής της εξωσωματικής γονιμοποίησης (ομόλογης και ετερόλογης).
Με τον τρόπο αυτό ο σουηδικός νόμος αναγνωρίζει τη σπερματέγχυση και την in vitro
γονιμοποίηση ως επιτρεπτές μεθόδους Ι.Υ.Α.
2. ΟΜΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
2.1. Τρόπος επιλογής μεταξύ σπερματέγχυσης και in vitro γονιμοποίησης
Σε όλες τις χώρες η πλέον απλή μέθοδος Ι.Υ.Α. είναι η ομόλογη, που περιορίζεται στην
απλή υποβοήθηση του ζευγαριού να αποκτήσει τέκνο χωρίς ερωτικές επαφές με το
δικό του, όμως, γεννητικό υλικό. Οι δύο μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η
σπερματέγχυση και η in vitro γονιμοποίηση, ενώ η επιλογή μεταξύ των δύο μεθόδων
γίνεται με αμιγώς ιατρικούς όρους, μετά από διαγνωστικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα
των εξετάσεων επιτρέπουν στο γιατρό ή την διεπιστημονική ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α.
να αξιολογήσει τις πιθανότητες φυσιολογικής σύλληψης, το αναμενόμενο ποσοστό
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επιτυχίας κάθε μεθόδου, τους κινδύνους των διαφόρων θεραπειών, καθώς επίσης και
το ιδανικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η Ι.Υ.Α.
Σε

ορισμένες

μάλιστα

χώρες,

όπως

στην

Ιρλανδία,

οριζόταν

παλαιότερα

(κατευθυντήριες Οδηγίες 2004) ότι η in vitro γονιμοποίηση μπορούσε να επιλέγεται
μόνο αν κριθεί ότι καμία άλλη θεραπευτική μέθοδος δεν θα ήταν αποτελεσματική.
Σήμερα ωστόσο η εφαρμοζόμενη μέθοδος επιλέγεται με αμιγώς ιατρικά κριτήρια.
Το ίδιο ισχύει και στη Γαλλία, όπου για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα κριτήρια είναι πάντα ιατρικής φύσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία από τις ιατρικές ενδείξεις για την εφαρμογή της
μεθόδου της σπερματέγχυσης είναι και η ήπιας έως μέτριας βαρύτητας
ολιγοασθενοσπερμία του συντρόφου, ενώ, αντίστοιχα, με την ετερόλογη γονιμοποίηση
επιχειρείται να παρακαμφθούν συγκεκριμένοι ιατρικοί λόγοι που εμποδίζουν τη
φυσιολογική σύλληψη του εμβρύου από το υποψήφιο υποβοηθούμενο ζευγάρι ή να
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο έτερο μέλος του
ζευγαριού ή στο τέκνο που θα γεννηθεί. Αυτός είναι, άλλωστε, μεταξύ άλλων, και ο
σκοπός των διαγνωστικών εξετάσεων (bilan diagnostique) στις οποίες υποβάλλεται το
ζευγάρι πριν ξεκινήσει την ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Τα αποτελέσματα
των εξετάσεων αυτών θα επιτρέψουν στη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να αξιολογήσει τις πιθανότητες φυσιολογικής
σύλληψης, το αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας ενδεχόμενης ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, τους κινδύνους των διαφόρων θεραπειών, καθώς επίσης και το ιδανικό
χρονικό

διάστημα

κατά

το

οποίο

πρέπει

να

πραγματοποιηθεί

η

ιατρικά

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Μετά από μελέτη του συνόλου των ανωτέρω
εξετάσεων υπογονιμότητας και συζήτηση εντός της διεπιστημονικής ομάδας, ο γιατρός
προτείνει

στο

ζευγάρι

προσαρμοσμένη

στις

ανάγκες

του

πορεία

ιατρικά

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής120.

120

ης

ΙΙ.2 του Παραρτήματος της Υπουργικής απόφασης της 11 Απριλίου 2008 σχετικά με τους κανόνες
καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
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Στη Γερμανία οι κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου προβλέπουν ότι η
ομόλογη γονιμοποίηση θα πρέπει να επιλέγεται από τους γιατρούς στις εξής
περιπτώσεις: (α) όταν γίνεται διάγνωση ήπιας μορφής ανδρικής υπογονιμότητας, (β)
όταν λαμβάνει χώρα αποτυχημένη ορμονοθεραπεία, (γ) όταν υπάρχουν σωματικάπαθολογικά προβλήματα όπως προβλήματα εκσπερμάτωσης και στένωση τραχήλου
της μήτρας και (δ) όταν γίνεται διάγνωση ιδιοπαθούς υπογονιμότητας121. Ειδικότερα η
IVF προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες σε περιπτώσεις ανδρικής
υπογονιμότητας έπειτα από αποτυχημένη γονιμοποίηση, ενδομητρίωσης, ιδιοπαθούς
υπογονιμότητας, ενώ η σπερματέγχυση κυρίως όταν η αποτυχία απόκτησης παιδιών
οφείλεται σε σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τη γονιμότητα του άνδρα ή σε
ελλιπή ή ανεπαρκή γονιμοποίηση έπειτα από προσπάθεια μέσω IVF.
Στην Ελλάδα η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου γίνεται από τους
ενδιαφερομένους μετά από ενημέρωση του γιατρού. Πιο συγκεκριμένα ο θεράπων
γιατρός, βάσει των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχουν
υποβληθεί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ενημερώνει το ζευγάρι για το ποια είναι η
ενδεδειγμένη για την περίπτωσή τους μέθοδος αναφέροντας τα ποσοστά επιτυχίας
κάθε μεθόδου, τους κινδύνους που εγκυμονεί, τις εναλλακτικές λύσεις κλπ. Εν
συνεχεία, το ζευγάρι αποφασίζει βάσει των δεδομένων που του έχει εξηγήσει και
παραθέσει ο γιατρός.
Στην Ιταλία, οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 περιλαμβάνουν ορισμένες, ιατρικής
φύσης, ενδείξεις προκειμένου να εφαρμοστεί η ομόλογη σπερματέγχυση, οι οποίες
είναι οι εξής: στειρότητα αγνώστου αιτιολογίας, ανδρική υπογονιμότητα ελαφρού –
μεσαίου βαθμού, ενδομητρίωση Ι – ΙΙ σταδίου και σε ορισμένες περιπτώσεις και ΙΙΙ – ΙV
κατά την ταξινόμηση της Αμερικανικής Εταιρίας Γονιμότητας (American Fertility Society
– AFS), ιδίως μετά από χειρουργική επέμβαση, συνεχιζόμενη αποτυχία επίτευξης
εγκυμοσύνης με διέγερση των ωοθηκών και στοχευμένες επαφές, παθολογικά
προβλήματα ή σεξουαλικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται με απλή
ενδοτραχηλική γονιμοποίηση, παράγοντες που σχετίζονται με τον τράχηλο, πρόληψη

121

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1394.
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του κινδύνου μετάδοσης νοσήματος. Αντίστοιχα περιγράφονται συγκεκριμένες
ενδείξεις για την εφαρμογή της ομόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης, που είναι:
σαλπιγγικός – περιτοναϊκός παράγοντας: σαλπιγγική παθολογία επίκτητη ή συγγενής,
ανδρική υπογονιμότητα μεσαίου βαθμού: όταν η χειρουργική αντιμετώπιση ή η
ενδομητρική σπερματέγχυση δεν έχουν επιφέρει αποτέλεσμα ή έχουν κριθεί
ακατάλληλες, ενδομητρίωση τρίτου ή τετάρτου βαθμού, εφόσον η χειρουργική
θεραπεία ή η ενδομητρική σπερματέγχυση δεν έχουν επιφέρει αποτέλεσμα ή έχουν
κριθεί ακατάλληλες, υπογονιμότητα αγνώστου αιτιολογίας εφόσον η θεραπεία που
προηγήθηκε (π.χ. κύκλοι σπερματέγχυσης) δεν έχει επιφέρει αποτέλεσμα ή έχει κριθεί
ακατάλληλη, παράγοντες που αφορούν την ποιότητα του κρυοσυντηρημένου
σπέρματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά την απόψυξή του, αποτυχία
θεραπευτικής αντιμετώπισης με χρήση απλής τεχνολογίας.
Σε αντίθεση με την αναλυτική αυτή παράθεση, στη Μ. Βρετανία ορίζεται μόνο ότι για
την εφαρμογή της μεθόδου της ομόλογης σπερματέγχυσης θα πρέπει το σπέρμα του
συζύγου ή συντρόφου να είναι νωπό.
Στη Σουηδία υπάρχουν επίσης κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου ένα ζευγάρι να
μπορεί να προσφύγει στη μέθοδο της ομόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πιο
συγκεκριμένα θα πρέπει: (α) Η γυναίκα να είναι παντρεμένη ή να βρίσκεται σε μόνιμη
συμβίωση. (β) Να υπάρχει έγγραφη συναίνεση από το/τη σύζυγο/σύντροφο. (γ) Η in
vitro γονιμοποίηση και η μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου να γίνει σε δημόσια
νοσοκομεία. Για να πραγματοποιηθεί σε άλλο ιατρικό κέντρο απαιτείται ειδική άδεια
του National Board of Health and Welfare.
2.2. Συνέπειες από τη μη τήρηση των κανόνων ως προς τον τρόπο επιλογής μεταξύ
σπερματέγχυσης και in vitro γονιμοποίησης
2.2.1. Γενικά
Σε περίπτωση που ο γιατρός ή το προσωπικό της Μονάδας Ι.Υ.Α. δεν τηρεί τους
ιατρικούς κανόνες ως προς τον τρόπο επιλογής μεταξύ της σπερματέγχυσης και της
εξωσωματικής γονιμοποίησης – όπως λ.χ. συμβαίνει όταν προκρίνεται η δεύτερη χωρίς
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να συντρέχουν οι αναγκαίοι προς τούτο ιατρικοί λόγοι – η ευθύνη των γιατρών και των
Μονάδων Ι.Υ.Α. διαφέρει στις επιμέρους χώρες. Σε όλες τις χώρες πάντως
προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τη σωματική βλάβη που προκαλείται στη γυναίκα
από τη χορήγηση ορμονών ή άλλων φαρμάκων, όταν αυτά δεν είναι αναγκαία.
Πρόκειται για τις γενικά προβλεπόμενες για τις σωματικές βλάβες κυρώσεις, και γι’
αυτό δεν γίνεται εδώ ειδική αναφορά στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
Δυσμενείς συνέπειες μπορεί βεβαίως να αντιμετωπίσει και το υποβοηθούμενο ζευγάρι.
Στη Γερμανία λ.χ. μια γυναίκα που προσέφυγε στη μέθοδο της σπερματέγχυσης, μετά
μάλιστα από σχετική γνωμάτευση του γιατρού της, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την
κάλυψη των δαπανών της από το ασφαλιστικό της ταμείο, καθώς σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες και την § 27α εδ.1 αρ. 3 SGB V δεν καλύπτονται τα έξοδα σε
περίπτωση που δεν ακολουθείται η κατάλληλη και αναγκαία μέθοδος για τη θεραπεία
της υπογονιμότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου.
2.2.2. Συνέπειες για το γιατρό
Στη Γαλλία οι συνέπειες για το γιατρό είναι διοικητικής και ποινικής φύσης. Πιο
συγκεκριμένα προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου και αναστολής άσκησης
επαγγέλματος, καθώς και η επιβολή ποινής φυλάκισης πέντε ετών και χρηματικής
ποινής 75.000 ευρώ, μαζί με την παρεπόμενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης
επαγγέλματος. Προβλέπονται επίσης αστικές κυρώσεις έναντι του ζεύγους.
Στη Γερμανία δεν υπάρχουν ποινικής φύσης κυρώσεις για την επιλογή της μεθόδου
Ι.Υ.Α., αλλά ο γιατρός μπορεί να έχει πειθαρχική ευθύνη με βάση τις γενικές διατάξεις,
ενώ θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα έχει και αστική ευθύνη έναντι του ζεύγους εφόσον
επιλέξει μια μη ενδεδειγμένη μέθοδο, με αποτέλεσμα μάλιστα να μην καλυφθεί τελικά
το κόστος της μεθόδου από τον ασφαλιστικό φορέα.
Στην Ελλάδα από τη στιγμή που η τελική επιλογή πραγματοποιείται από το ζευγάρι
ύστερα από ενδελεχή ενημέρωση, ο γιατρός δεν ευθύνεται έναντι του ζευγαριού. Το
ζευγάρι λ.χ. μπορεί να προκρίνει τη μέθοδο της σπερματέγχυσης, ενώ ο γιατρός τους
πρότεινε ότι η μέθοδος με τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας και τους λιγότερους
κινδύνους είναι η in vitro γονιμοποίηση. Στην περίπτωση που ο γιατρός προβαίνει στην
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εφαρμογή κάποιας μεθόδου Ι.Υ.Α. διαφορετικής από εκείνη για την οποία συναίνεσαν
οι ενδιαφερόμενοι, η συμπεριφορά του είναι αξιόποινη και επισύρει ποινή φυλάκισης
ως ένα έτος, κατά το άρθρο 26 παρ. 5α του Ν 3305/2005, ενώ υπέχει επίσης και
πειθαρχική ευθύνη, με βάση το άρθρο 36 παρ.1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.
3418/2005).
Στην Ιρλανδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις ούτε ποινικής ούτε διοικητικής
φύσης. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η πειθαρχική ευθύνη του γιατρού με
βάση τις γενικές διατάξεις σε περίπτωση εξαπάτησης του ζεύγους, ενώ στην περίπτωση
αυτή θα έχει ασφαλώς και αστική ευθύνη.
Στην Ιταλία, δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, αλλά ισχύουν οι γενικές διατάξεις του κατά
περίπτωση εφαρμοστέου δικαίου (αστικού, διοικητικού, ποινικού), δεδομένου ότι θα
συντρέχει ουσιαστικά εν προκειμένω περίπτωση επιλογής εσφαλμένης θεραπευτικής
μεθόδου.
Στη Μ. Βρετανία επίσης δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στην H.F.E. Act. Το ζήτημα
αντιμετωπίζεται με τις γενικές διατάξεις για τη σωματική βλάβη και την κακή άσκηση
της ιατρικής επιστήμης (malpractice).
Στη Σουηδία, όταν υπάρξει παραβίαση των ιατρικών κανόνων σε ό,τι αφορά την
επιλογή της ενδεδειγμένης κάθε φορά μεθόδου ομόλογης Ι.Υ.Α. προβλέπονται ποινικές
κυρώσεις για το γιατρό, εφόσον έχει ενεργήσει με σκοπό το κέρδος ή κατά συνήθεια. Η
απειλούμενη ποινή είναι χρηματική ή φυλάκιση ως 6 μήνες. Η ίδια ποινή επιβάλλεται
και για μόνη την κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια προμήθεια σπέρματος με σκοπό την
εφαρμογή μη ενδεδειγμένης μεθόδου, ενώ πειθαρχικές κυρώσεις μπορούν να
επιβληθούν κατά τις γενικές διατάξεις, βάσει του ομοτεχνιακού ελέγχου που ασκείται.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Ι.Υ.Α.

ΓΑΛΛΙΑ

Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές έναντι του
ζευγαριού

ΝΑΙ (διοικητικό πρόστιμο
ως 500.000 ευρώ +
αναστολή
άσκησης

ΝΑΙ (φυλάκιση 5 ετών και
χρηματική ποινή 75.000 ευρώ +
[δυνητικά]
απαγόρευση
άσκησης επαγγέλματος ως 10

ΝΑΙ (αποζημίωση)
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επαγγέλματος)

έτη).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχικές
κυρώσεις από
τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά τις γενικές διατάξεις)

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 1 έτος)

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά τις γενικές διατάξεις)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (κατά
διατάξεις)

γενικές

ΝΑΙ (κατά τις γενικές διατάξεις)

ΝΑΙ (κατά τις γενικές
διατάξεις)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά τις γενικές διατάξεις
του Code of Good Medical
Practice)

NAI (ποινή φυλάκισης ως 7 έτη,
κατά το section 20 της Offences
Against the Person Acts)NAI
(αποζημίωση για malpractice
κατά τα προβλεπόμενα για
clinical/ medical negligence)

NAI (αποζημίωση για
malpractice κατά τα
προβλεπόμενα για
clinical/
medical
negligence)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά τις γενικές διατάξεις)

ΝΑΙ (χρηματική ποινή
φυλάκιση ως 6 μήνες)

ΝΑΙ (κατά τις γενικές
διατάξεις)

τις

ή

2.2.3. Συνέπειες για τις Μονάδες Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία οι συνέπειες για την Μονάδα Ι.Υ.Α. είναι διοικητικής και ποινικής φύσης. Πιο
συγκεκριμένα προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου και πρόσκαιρης
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας – η οποία γίνεται οριστική σε περίπτωση υποτροπής
– ενώ προβλέπονται επίσης κυρώσεις ποινικής φύσης, που είναι πρόστιμο ή ακόμη και
διάλυση του νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητάς του, θέση
υπό εποπτεία για διάστημα ως 5 έτη, οριστικό σφράγισμα ή σφράγισμα για διάστημα
ως 5 έτη, αποκλεισμός από τη δημόσια αγορά, κατάσχεση, δημοσιοποίηση της
καταδικαστικής απόφασης στον τύπο κ.ά. Τέλος η Μονάδα έχει υποχρέωση
αποζημίωσης του ζεύγους για την επιπλέον ταλαιπωρία που έχει υποστεί.
Στη Γερμανία δεν προβλέπονται κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. από ειδική νομοθεσία.
Συνεπώς τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του διοικητικού, ποινικού και
αστικού δικαίου. Έτσι επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από τους κατά τόπους
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ιατρικούς συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις. Σε επίπεδο αστικού
δικαίου η Μονάδα θα είναι υποχρεωμένη σε καταβολή αποζημίωσης, με βάση τις
γενικές διατάξεις του BGB, για τις αδικοπραξίες π.χ. αν υπάρξει κάποια επιπλοκή στην
εγκυμοσύνη λόγω επιλογής λανθασμένης μεθόδου.
Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιρλανδία, την Ιταλία και τη Σουηδία δεν υπάρχουν ειδικοί
κανόνες σχετικά με την ευθύνη των Μονάδων Ι.Υ.Α., μπορούν όμως να τύχουν
εφαρμογής οι γενικές διατάξεις για την διοικητική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης
των υποχρεώσεων που θέτει ο νόμος, ενώ και σε αστικό επίπεδο δεν αποκλείεται να
υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.
Στη Μ. Βρετανία, αντίθετα, σε κάθε περίπτωση κακής άσκησης των ιατρικών πράξεων η
H.F.E.A. μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Μονάδας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο section 18 της H.F.E. Act.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ Ι.Υ.Α.
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές
έναντι
του ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (πρόστιμο ως 2 εκατ.
ευρώ + προσωρινό ή
οριστικό
σφράγισμα
μέρους
ή
όλης
της
Μονάδας)

ΝΑΙ (πρόστιμο + διάλυση
νομικού
προσώπου,
απαγόρευση
άσκησης
της
δραστηριότητάς του, θέση υπό
εποπτεία για διάστημα ως 5
έτη, οριστικό σφράγισμα ή
σφράγισμα για διάστημα ως 5
έτη, αποκλεισμό από τη
δημόσια αγορά, κατάσχεση,
δημοσιοποίηση
της
καταδικαστικής απόφασης στον
τύπο κ.ά).

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ ( διοικητικές κυρώσεις
από κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (διοικητικές κυρώσεις
με
βάση
τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικές κυρώσεις
με
βάση
τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ (κατά
διατάξεις)

τις

γενικές

ΟΧΙ

ΝΑΙ (κατά τις
γενικές διατάξεις)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

NAI (ανάκληση
λειτουργίας)

άδειας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικές κυρώσεις
με
βάση
τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις)

ΟΧΙ

ΝΑΙ (αποζημίωση)

3. ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
3.1. Γενικοί κανόνες
3.1.1. Η δυνατότητα προσφυγής σε ετερόλογη γονιμοποίηση
Στη Γαλλία ο νόμος περί Βιοηθικής του 1994 είχε εγκαθιδρύσει μια αυστηρά ιεραρχική
σειρά μεταξύ των διαφόρων τεχνικών Ι.Υ.Α.: η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έπρεπε
καταρχήν να επιχειρηθεί «ενδο-συζυγικά», με γεννητικό υλικό του υποβοηθούμενου
ζευγαριού και μόνο αν η μέθοδος αυτή δεν είχε επιτυχή αποτελέσματα, μπορούσε να
διενεργηθεί με δωρεά τρίτου δότη. Τέλος, μόνο «εντελώς εξαιρετικά», σε περίπτωση
που ούτε η μέθοδος αυτή είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μπορούσε το
υποβοηθούμενο ζευγάρι να λάβει ένα γονιμοποιημένο ωάριο που είχε δημιουργηθεί
από άλλο ζευγάρι. Η ρύθμιση αυτή άλλαξε το 2004, οπότε η ετερόλογη γονιμοποίηση
επιτράπηκε πια όχι μόνο όταν υπήρχε κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας ιδιαίτερης
σοβαρότητας στο τέκνο ή σε ένα από τα δύο υποβοηθούμενα πρόσωπα ή όταν οι
μέθοδοι ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δε θα είχαν επιτυχία στο
συγκεκριμένο υποβοηθούμενο ζευγάρι, αλλά και όταν «το ζευγάρι, πλήρως
ενημερωμένο κατ’ εφαρμογή του άρθρου L. 2141-10, παραιτείται από κάθε
προσπάθεια ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με δικό του γεννητικό υλικό».
Με τη ρύθμιση αυτή προσφέρθηκε ουσιαστικά η δυνατότητα στα ζευγάρια να
προσφύγουν σε τρίτο δότη, ακόμα κι όταν η «ενδο-συζυγική» (ομόλογη) αναπαραγωγή
είναι δυνατή, εφόσον οι πιθανότητες επιτυχίας της είναι πολύ ισχνές ή η ασφάλειά της
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είναι αμφισβητήσιμη. Η ομόλογη άρα αναπαραγωγή δεν αποτελεί τελικά παρά μια
δυνατότητα που προσφέρεται στο ζευγάρι, από την οποία τα υποβοηθούμενα
πρόσωπα μπορούν αν το θελήσουν να παραιτηθούν.
Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα και Ιρλανδία, όπου η εφαρμογή μεθόδων ετερόλογης
γονιμοποίησης δεν προϋποθέτει ούτε προηγούμενη (αποτυχημένη) εφαρμογή
μεθόδων ομόλογης γονιμοποίησης ούτε ειδική αιτιολογία ως προς τον αποκλεισμό της.
Αρκεί με ιατρικούς όρους να θεωρείται ότι η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για την
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.
Στη Γερμανία αντίθετα η ετερόλογη γονιμοποίηση επιτρέπεται μόνο για λόγους
ιατρικούς και μόνο εφόσον αιτιολογηθεί γιατί δεν ήταν επιτυχής η ομόλογη
γονιμοποίηση ή για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή. Από τον κανόνα αυτό
συνάγεται ότι η ετερόλογη γονιμοποίηση επιτρέπεται μόνον επικουρικά, όταν η
ομόλογη δεν έχει οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα ή δεν ενδείκνυται στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Στις κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου
ορίζονται οι ενδείξεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε οι θεράποντες γιατροί να
προβούν σε ετερόλογη γονιμοποίηση. Αυτές είναι: (α) η διάγνωση βαριάς μορφής
ανδρικής υπογονιμότητας, (β) Ανεπιτυχής θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας με
ενδομήτρια ή / και την ενδοσαλπιγγική γονιμοποίηση ή / και in-vitro γονιμοποίηση και
/ ή ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου με ομόλογη γονιμοποίηση, (γ) πιθανότητα
να γεννηθεί το παιδί με σοβαρές γενετικές ασθένειες122.
Στην Ιταλία, η ετερόλογη γονιμοποίηση, μολονότι αρχικά εφαρμοζόταν ήδη από τη
δεκαετία του’70 χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, απαγορεύτηκε
ρητά με το Ν. 40/2004. Τον Απρίλιο του 2014 ωστόσο εκδόθηκε η απόφαση - σταθμός
του ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου υπ’ αριθμ. 162/9.4.2014123, με την οποία το
Συνταγματικό Δικαστήριο κατήργησε τις διατάξεις του Ν. 40/2004 σε σχέση με την
απαγόρευση της ετερόλογης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κατόπιν τούτου τα
σχετιζόμενα με αυτήν θέματα ρυθμίστηκαν με κατευθυντήριες οδηγίες που

122

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1394.

123

Gazzetta Ufficiale 1 Serie Speciale, n.26/ 18.6.2014.
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διαμορφώθηκαν από τους νομούς, οι οποίες ωστόσο ήταν μεταβατικής ισχύος, μέχρι
την έκδοση ειδικής νομοθεσίας για την ετερόλογη γονιμοποίηση. Με βάση τις
κατευθυντήριες αυτές οδηγίες, η ετερόλογη γονιμοποίηση επιτρέπεται μόνον όταν
βεβαιώνεται μια παθολογία που αποτελεί αιτία μη αναστρέψιμης στειρότητας ή
υπογονιμότητας, με τήρηση των προϋποθέσεων του Ν. 40/2004 σε σχέση με τα
πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτή και τα ηλικιακά όρια. Στο μεταξύ ωστόσο
εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, όπου γίνεται ειδική μνεία στην
ετερόλογη γονιμοποίηση124. Αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ότι οι κλινικές ενδείξεις για
την εφαρμογή της ετερόλογης γονιμοποίησης είναι: (α) όλες οι καταστάσεις
αποδεδειγμένης στειρότητας ενός ή και των δύο συντρόφων, κατά τις οποίες δεν
μπορεί να γίνει χρήση των γαμετών τους και (β) η περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα
έχει αρνητικό Rh (Rhesus) και σοβαρή αλλοανοσοποίηση και ο άνδρας έχει θετικό Rh
(Rhesus).
Στη Μ. Βρετανία, η ετερόλογη Ι.Υ.Α. θεωρείται επιτρεπτή σε κάθε περίπτωση που
βεβαιώνεται ότι το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου είναι ακατάλληλο για τη
γονιμοποίηση της γυναίκας. Το ίδιο ισχύει όταν η γυναίκα δεν παράγει ωάρια, όταν τα
ωάριά της είναι κακής ποιότητας ή όταν η χρήση ξένου γεννητικού υλικού είναι
αναγκαία για να αποφευχθεί σοβαρό κληρονομικό νόσημα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα
και αν είναι δυνατή η ομόλογη Ι.Υ.Α., αν το επιλέξει το ζευγάρι και περάσει επιτυχώς τη
διαδικασία της συμβουλευτικής, η Μονάδα Ι.Υ.Α. μπορεί να προβεί σε ετερόλογη
γονιμοποίηση.
Στη Σουηδία, τέλος, πέραν της απαγόρευσης συνδυασμού ξένου σπέρματος και ξένου
ωαρίου, η σουηδική νομοθεσία θέτει, ως όρους επιτρεπτού της ετερόλογης
εξωσωματικής γονιμοποίησης, τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Ο δότης/η δότρια
πρέπει να είναι ενήλικοι. (β) Ο δότης/η δότρια πρέπει να έχει δώσει την έγγραφη
συναίνεσή

του/της

να

χρησιμοποιηθεί

το

σπέρμα/ωάριο

για

εξωσωματική

γονιμοποίηση. Η συναίνεσή του/της μπορεί να ανακληθεί μέχρι τη γονιμοποίηση 125. (γ)

124

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 161/ 14.7.2015.

125

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 2 GIA (2006:351).
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Η γυναίκα πρέπει να είναι παντρεμένη ή να βρίσκεται σε ελεύθερη ένωση126. Να
σημειωθεί ότι οι σύντροφοι που έχουν υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης
εξομοιώνονται με τους συζύγους127. (δ) Η έγγραφη συναίνεση από το σύζυγο/σύντροφο
είναι αναγκαία128. (ε) Αν το ωάριο δεν είναι της γυναίκας, πρέπει να γονιμοποιηθεί με
το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου της129. (στ) Αν το ωάριο δεν είναι της γυναίκας ή το
σπέρμα δεν είναι του συζύγου/συντρόφου της η γονιμοποίηση και η μεταφορά του
γονιμοποιημένου ωαρίου στο σώμα της μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομεία που
διαθέτουν ειδικές μονάδες για ειδικευόμενους γιατρούς στο πλαίσιο συνεργασίας με
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα και τα
αρμόδια Τοπικά Συμβούλια (County Councils)130. (ζ) Αν η εξωσωματική γονιμοποίηση
γίνει με ωάριο που δεν είναι της γυναίκας ή με σπέρμα που δεν είναι του
συζύγου/συντρόφου της, ο γιατρός θα πρέπει να αξιολογήσει, αν με βάση τις ιατρικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές περιστάσεις των συζύγων ή μονίμων συντρόφων, είναι
ορθό να γίνει η εξωσωματική γονιμοποίηση131. Κατά την εξέταση του ζευγαριού θα
πρέπει να συμμετέχει και επιστήμονας εξειδικευμένος σε ζητήματα συμπεριφοράς. Η
εξέταση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα χωριστά με κάθε μέλος του ζευγαριού, αλλά
επίσης και με τους δύο ταυτόχρονα132. Η εξωσωματική γονιμοποίηση θα πρέπει να
προχωράει μόνον αν μπορεί να θεωρηθεί ότι το μελλοντικό παιδί θα μεγαλώσει σε
καλές συνθήκες133. (η) Επίσης, με βάση τη General Advice του Κεφαλαίου 4 – Άρθρου

126

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 3 GIA (2006:351).

127

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 1 GIA (2006:351).

128

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 3 & Κεφάλαιο 4 – Άρθρο 3 §2 της SOSFS 2009:32 αναφορικά με τη
χρήση ιστών και κυττάρων στις υπηρεσίες υγείας και στην κλινική έρευνα.
129

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 3§2 GIA (2006:351).

130

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 4§2 GIA (2006:351).

131

J. Stoll, Swedish donor offspring and their legal right to information, σ. 55 επ.- Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 7
– Άρθρο 5 GIA (2006:351).
132

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 4 – Άρθρο 12 §2 της SOSFS 2009:32 αναφορικά με τη χρήση ιστών και κυττάρων
στις υπηρεσίες υγείας και στην κλινική έρευνα. Στο ζευγάρι δίνονται εξατομικευμένες πληροφορίες για
το αποτέλεσμα της εξέτασης, βλ. σχετικά: Κεφάλαιο 4 – Άρθρο 13 §1 της SOSFS 2009:32 αναφορικά με τη
χρήση ιστών και κυττάρων στις υπηρεσίες υγείας και στην κλινική έρευνα.
133

Αναφορικά με την αξιολόγηση του συμφέροντος του παιδιού βλ. και J. Lind, The best interest of the
child as an argument in assessments of parent potential in Sweden, International Journal of Law, Policy
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12 της SOSFS 2009:32 αναφορικά με τη χρήση ιστών και κυττάρων στις υπηρεσίες
υγείας και στην κλινική έρευνα, η ανωτέρω αξιολόγηση, θα πρέπει να αφορά την
ικανότητα των μελών του ζευγαριού να λειτουργούν ως γονείς κατά τη διάρκεια της
παιδικής ηλικίας. Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η ηλικία, η κατάσταση
της υγείας τους και τυχόν αναπηρίες, η μεταξύ τους σχέση, οι συνθήκες διαβίωσης και
η υποδομή να εξηγήσουν στο παιδί τη βιολογική του καταγωγή.
ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν
η
ομόλογη
έχει
εφαρμοστεί και αποτύχει / δεν
έχει πιθανότητες επιτυχίας/ ή
συνεπάγεται
κινδύνους
μετάδοσης
κληρονομικού
νοσήματος
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ακόμη κι όταν πιθανότητες
επιτυχίας της ομόλογης
υπάρχουν αλλά είναι ισχνές
ή η ασφάλειά της είναι
αμφισβητήσιμη.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Σε
κάθε
περίπτωση,
ακόμη κι όταν η
ομόλογη
είναι
εφικτή

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

3.1.2. Γενικές προϋποθέσεις δωρεάς γεννητικού υλικού
Σε όλες τις χώρες, η δωρεά του γεννητικού υλικού προϋποθέτει τη συναίνεση των
δοτών του γεννητικού υλικού. Ο τρόπος χορήγησης της συναίνεσης διαφέρει.

and the Family, (22), 1, 1-21, 2008, σ. 14 επ., η οποία επισημαίνει ότι όσο πιο κοντά στο φυσιολογικό
βρίσκεται η μέθοδος που επιλέγεται για την απόκτηση τέκνων τόσο μικρότερη είναι η παρέμβαση του
Κράτουσελ. Είναι ξεκάθαρη η διαφοροποίηση ανάμεσα την ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση στην
οποία δεν απαιτείται ειδική αξιολόγηση από το γιατρό για το αν το ζευγάρι θα αποτελέσει κατάλληλους
γονείς για το παιδί και στην ετερόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση που ο γιατρός θα πρέπει να
αξιολογήσει, αν με βάση τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές περιστάσεις των συζύγων ή μονίμων
συντρόφων, είναι ορθό να γίνει η εξωσωματική γονιμοποίηση, ενώ αυτή θα πρέπει να προχωράει μόνον
αν μπορεί να θεωρηθεί ότι το μελλοντικό παιδί θα μεγαλώσει σε καλές συνθήκες.- Βλ. επίσης, J. Stoll,
Swedish donor offspring and their legal right to information, σ. 51 επ.
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Στη Γαλλία,

η συναίνεση δίδεται εγγράφως και μπορεί να ανακληθεί μέχρι να

χρησιμοποιηθεί το γεννητικό υλικό. Εάν ο δότης έχει σύζυγο ή σύντροφο, απαιτείται
και η δική του συναίνεση. Έγγραφη συναίνεση του δότη απαιτείται επίσης στη Μ.
Βρετανία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία, η οποία μπορεί να ανακληθεί μέχρι τη
γονιμοποίηση ή τη χρήση του γεννητικού υλικού ανάλογα με την εφαρμοζόμενη
μέθοδο.
Στη Γερμανία αντίθετα, όπως και στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν προβλέπεται
συγκεκριμένος τύπος για τη χορήγηση της συναίνεσης του δότη του γεννητικού υλικού.
3.2. Ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο σπέρμα
3.2.1. Γενικοί κανόνες
Στις περισσότερες χώρες επιτρέπεται η ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά σπέρματος.
Τούτο ισχύει ειδικότερα στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Μ.
Βρετανία, τη Σουηδία και πλέον και στην Ιταλία, με βάση τις (μεταβατικής ισχύος)
κατευθυντήριες οδηγίες που υιοθετήθηκαν το 2014.
3.2.2. Περιορισμοί
Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί κατά την εφαρμογή της
ετερόλογης γονιμοποίησης με ξένο σπέρμα.
Πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία: (α) επιβάλλεται έλεγχος του σπέρματος για διάγνωση
μεταδιδόμενων ασθενειών, (β) απαγορεύεται η τεχνητή γονιμοποίηση με νωπό σπέρμα
ή μείγμα σπέρματος και (γ) περιορίζεται σε δέκα ο αριθμός των τέκνων που
προκύπτουν «εκουσίως» από τους γαμέτες του ίδιου δότη.
Στη Γερμανία: (α) επιβάλλεται έλεγχος του σπέρματος για διάγνωση μεταδιδόμενων
ασθενειών, (β) απαγορεύεται η τεχνητή γονιμοποίηση με νωπό σπέρμα ή μείγμα
σπέρματος και (γ) περιορίζεται σε δέκα ο αριθμός των τέκνων που προκύπτουν
«εκουσίως» από τους γαμέτες του ίδιου δότη134. Επιπλέον περιορισμοί προβλέπονται

134

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1397.
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σε πρόταση νόμου που έχει καταρτίσει ομάδα ειδικών επιστημόνων135, βάσει των
οποίων: (α) σε κάθε κύκλο πρέπει να χρησιμοποιείται το σπέρμα του ίδιου τρίτου
προσώπου, (β) οι δότες σπέρματος θα πρέπει να δίνουν γεννητικό υλικό μόνο σε μία
μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και (γ) το σπέρμα κάθε δότη θα πρέπει να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ σε τρεις γυναίκες.
Στην Ελλάδα: (α) Οι δότες του σπέρματος δεν θα πρέπει να είναι ανήλικοι και δεν θα
πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
είναι δυνατή η επέκταση του ηλικιακού ορίου στα 45 έτη, αφού προηγηθεί απόφαση
της Αρχής. Η απόφαση αύξησης του ηλικιακού ορίου πραγματοποιείται ύστερα από
ειδική ενημέρωση των ληπτών σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γενετικού
νοσήματος και συνιστάται προγεννητικός έλεγχος. (β) Οι δότες σπέρματος είναι
υποχρεωμένοι να υποβληθούν σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος
καθορίζεται με απόφαση της Αρχής. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πάσχουν από
κληρονομικά, γενετικά ή μεταδοτικά νοσήματα δεν γίνονται δεκτοί ως δότες. (γ) Είναι
ανεπίτρεπτη η χρήση νωπού σπέρματος από τρίτο δότη.
Στην Ιρλανδία, οι δότες πρέπει είναι ενήλικοι και να υπογράψουν έντυπο συναίνεσης
που να περιέχει τα εξής: (α) την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τους πιθανούς
κινδύνους και τις συνέπειες της δωρεάς, (β) το γεγονός ότι δεν θα είναι νόμιμοι γονείς
του παιδιού που θα γεννηθεί, (γ) το γεγονός ότι τα στοιχεία τους θα καταχωρηθούν σε
εθνικό αρχείο και θα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα για το παιδί στο μέλλον, καθώς
και την υποχρέωση να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, (δ) ότι
ενημερώθηκαν για τη δυνατότητά τους να ανακαλέσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους η
οποία όμως για να έχει αποτέλεσμα θα πρέπει να περιέλθει σε γνώση της κλινικής πριν
το γεννητικό υλικό χρησιμοποιηθεί.
Στην Ιταλία: (α) Οι δότες του σπέρματος θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών.
(β) Ορίζονται διαδικασίες ελέγχου της σωματικής και ψυχολογικής υγείας των δοτών.
(γ) Προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από

135

Βλ. U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, J.F. Lindner, H. Rosenau, U. Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz,
- Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 55 επ.
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τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με σκοπό παράνομες ευγονικές επιλογές, αλλά η μονάδα
πρέπει να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των κύριων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του
δότη με αυτά του ζευγαριού. (δ) Θεσπίζονται κανόνες για την ενημέρωση και τη
συναίνεση του δότη. (ε) Καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός γεννήσεων ανά δότη, ο
οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 γεννήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που ένα
ζευγάρι, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει παιδί από το γεννητικό υλικό τρίτου δότη,
επιθυμεί την απόκτηση παιδιού με χρήση του γεννητικού υλικού του ίδιου δότη. (στ)
Ορίζεται ότι, μέχρις ότου δημιουργηθεί αρχείο δοτών σε εθνικό επίπεδο, ο κάθε δότης
πρέπει να παρέχει το γεννητικό του υλικό σε μία μόνο μονάδα, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η τήρηση του ανωτέρω ορίου των 10 γεννήσεων ανά δότη.
Προβληματική ωστόσο ήταν η ρύθμιση σε σχέση με τον έλεγχο της τήρησης του
συγκεκριμένου όρου, καθώς προβλέπεται, ως μόνος τρόπος ελέγχου της διαδικασίας,
σχετική δήλωση που υποβάλλει ο δότης με δική του ευθύνη στη μονάδα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το πρώτο βήμα για την επίλυση του παραπάνω
προβλήματος έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου 2014, με την ίδρυση του Εθνικού Αρχείου
καταγραφής δοτών.
Στη Μ. Βρετανία: όσον αφορά τους δωρητές σπέρματος: (α) Πρέπει να είναι μεταξύ 18
και 41 ετών. (β) Υποβάλλονται σε εξετάσεις για HIV1 και HIV2, ηπατίτιδα Β και Γ, σύφιλη
και χλαμύδια. Αν ζουν ή κατάγονται ή έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή με άτομα από
τα νησιά της Καραϊβικής, την Αφρική και την Βορειοδυτική Ιαπωνία ή αν είναι χρήστες
ενδοφλέβιων ουσιών αυτοί ή οι ερωτικοί/ερωτικές τους σύντροφοι, εξετάζονται και για
τον ανθρώπινο Τ-λεμφοτρόπο ιό τύπου 1- HTLV-1. Τέλος, ανάλογα με το ιστορικό τους,
εξετάζονται και για όποια άλλη πάθηση κριθεί απαραίτητο - όπως ελονοσία,
τρυπανοσωμίωση κ.ά. (γ) Απαιτείται η γραπτή τους συναίνεση στη δωρεά. (δ) Η
συναίνεση των δωρητών πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον αριθμό των οικογενειών που
μπορούν να αποκτήσουν τέκνα από το γεννητικό υλικό τους, οι οποίες δεν μπορούν να
είναι πάνω από 10. (ε) Η ενημέρωση των δωρητών πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη
δυνατότητά τους να ενημερωθούν για τα παιδιά που γεννήθηκαν από το γεννητικό τους
υλικό, αλλά και τη δυνατότητα των παιδιών να πληροφορηθούν την ταυτότητά τους,
καθώς και όλο το νομικό πλαίσιο της δωρεάς. (στ) Επιβάλλεται η λήψη πλήρους
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ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού και η συναίνεση του δωρητή στην επικοινωνία
της Μονάδας Ι.Υ.Α. με το γιατρό του για τυχόν αναγκαίες διευκρινίσεις. Αξίζει επίσης να
αναφερθεί ότι οι Μονάδες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους δωρητές
ανταλλάγματα σε είδος (όπως δωρεάν αποθήκευση γεννητικού υλικού για δική τους
χρήση ή γρηγορότερη πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες), προκειμένου να
κάνουν την δωρεά γεννητικού υλικού πιο ελκυστική στο κοινό.
Στη Σουηδία: (α) Η γυναίκα πρέπει να είναι έγγαμη ή να συζεί με το σύντροφό της με
σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή να βρίσκεται με το σύντροφό της σε ελεύθερη
συμβίωση. (β) Πρέπει να υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συζύγου ή του
συντρόφου. (γ) Ο δότης πρέπει να είναι ενήλικος, χωρίς να τίθεται ειδικότερο ηλικιακό
όριο. (δ) Ο δότης πρέπει να ενημερώνεται για τους όρους της δωρεάς και για τις
νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή. Πιο
συγκεκριμένα, θα πρέπει να του παρέχονται σχετικές πληροφορίες: πρώτον, για το ότι
το παιδί που θα συλληφθεί από την αξιοποίηση σπέρματος ή ωαρίου από δωρεά έχει
το δικαίωμα να πληροφορηθεί τη γενετική του καταγωγή, δεύτερον, ότι το παιδί μπορεί
να επικοινωνήσει με το δότη στο μέλλον και τρίτον, ότι μπορεί στο μέλλον ο δότης να
κληθεί να δώσει δείγμα αίματος ή να κληθεί για άλλη έρευνα. Η πληροφόρηση αυτή
είναι υποχρεωτική και η παράλειψή της συνιστά παραβίαση των προϋποθέσεων
εφαρμογής της μεθόδου, που συνεπάγεται χρηματική ποινή ή φυλάκιση ως έξι μήνες.
(ε) Ο γιατρός πρέπει να επιβεβαιώσει την καταλληλότητα του δότη. Τούτο σημαίνει ότι
ο γιατρός χωρίς πίεση ή υπαγόρευση από τους γονείς επιλέγει με ορισμένα
αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. χρώμα, εθνικότητα κλπ) τον καταλληλότερο δότη. Πάντως,
είναι δυνατό, σύμφωνα με το σουηδικό δίκαιο, το ζευγάρι να ζητήσει κάποιο γνωστό
του δότη. Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός θα πρέπει να υπογραμμίσει τις ψυχολογικές
και κοινωνικές συνέπειες της επιλογής τους και θα πρέπει, επίσης, να εκτιμήσει αν
γονείς και δότης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ιδιαιτερότητα της κατάστασης.
Περαιτέρω, τόσο το ζευγάρι όσο και οι γονείς θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
συναντήσουν και κάποιον ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό. (στ) Απαγορεύεται η χρήση
κρυοσυντηρημένου σπέρματος που εισάγεται από το εξωτερικό χωρίς ειδική άδεια του
National Board of Health and Welfare. (ζ) Απαγορεύεται η χρήση σπέρματος πεθαμένου
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(Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη Σουηδία τα δεδομένα που αφορούν το δότη του
σπέρματος διατηρούνται σε ειδικό αρχείο που φυλάσσεται επί 70 έτη. Με τον τρόπο
αυτό κατοχυρώνεται η διατήρηση με τρόπο επαρκή των πληροφοριών αναφορικά με
την ταυτότητα των δοτών του γεννητικού υλικού ενόψει του συμφέροντος του παιδιού.
Παλαιότερα η τήρηση των σχετικών αρχείων δεν ήταν υποχρεωτική και η πιθανότητα το
παιδί να ανακαλύψει την ταυτότητα του δότη του γεννητικού υλικού ήταν πολύ μικρή.
Τα έγγραφα είτε καταστρέφονταν είτε ήταν απρόσιτα σε οποιονδήποτε άλλον εκτός
από το γιατρό). (η) Η γονιμοποίηση και μεταφορά πρέπει να γίνει σε δημόσια
νοσοκομεία (Regional/University Hospitals) που διαθέτουν ειδικές μονάδες για
ειδικευόμενους γιατρούς στο πλαίσιο συνεργασίας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
που διεξάγουν εκπαιδευτικά προγράμματα και τα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια (County
Councils). Για να λάβει χώρα σε άλλο ιατρικό κέντρο απαιτείται ειδική άδεια του
Νational Board of Health and Welfare. (θ) Ο γιατρός αξιολογεί αν με βάση τις ιατρικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές περιστάσεις των συζύγων ή μονίμων συντρόφων, είναι
ορθό να γίνει η γονιμοποίηση. Κατά την εξέταση του ζευγαριού θα πρέπει να
συμμετέχει και επιστήμονας εξειδικευμένος σε ζητήματα συμπεριφοράς. Η εξέταση θα
πρέπει να λαμβάνει χώρα χωριστά με κάθε μέλος του ζευγαριού, αλλά επίσης και με
τους δύο ταυτόχρονα. Η γονιμοποίηση θα πρέπει να προχωράει μόνον αν μπορεί να
θεωρηθεί ότι το μελλοντικό παιδί θα μεγαλώσει σε καλές συνθήκες.
3.3. Ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο ωάριο
3.3.1. Γενικοί κανόνες
Μολονότι όλες οι χώρες επιτρέπουν τη δωρεά σπέρματος, δεν ισχύει το ίδιο με τη
δωρεά ωαρίων. Πιο συγκεκριμένα, η δωρεά ωαρίων απαγορεύεται στη Γερμανία,
παρόλο που τα τελευταία χρόνια διατυπώνεται ισχυρός αντίλογος για τη συγκεκριμένη
απαγόρευση.
Στη Γαλλία, επιτρέπεται η ετερόλογη γονιμοποίηση και με δωρεά ωαρίων. Ωστόσο,
είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η τεχνική αυτή εφαρμόζεται αρκετά σπάνια για
διάφορους λόγους, ιατρικής φύσης κυρίως, που σχετίζονται με την ανεπαρκή
αξιοπιστία της τεχνικής και τους κινδύνους για την ασφάλεια της υποβοηθούμενης
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γυναίκας.

Προκειμένου να ενισχύσει τη μέθοδο, ο νόμος της 7ης Ιουλίου 2011

προβλέπει: (α) την παροχή πληροφόρησης στους ασθενείς από τους θεράποντες
γιατρούς και γυναικολόγους και (β) τη δυνατότητα χορήγησης άδειας στις μισθωτές –
δότριες ωαρίων. Επιτρέπει επίσης ρητά την ταχεία κρυοσυντήρηση (υαλοποίηση) των
ωαρίων.
Στην Ελλάδα ο νόμος επιτρέπει τη δωρεά ωαρίων, θέτει όμως συγκεκριμένα ηλικιακά
όρια για τις δότριες, όπως αναφέρονται πιο κάτω.
Στην Ιρλανδία επιτρέπεται επίσης η δωρεά ωαρίου, μολονότι η μέθοδος δεν
συνηθίζεται. Όταν είναι αναγκαία η αξιοποίηση ξένου ωαρίου, κατά κανόνα επιλέγεται
γονιμοποιημένο ωάριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις μία κλινική διαφημίζει ότι
παρέχει υπηρεσίες δωρεάς ωαρίων.
Στην Ιταλία, η απόφαση 162/2014 του Συνταγματικού Δικαστηρίου που επέτρεψε την
ετερόλογη γονιμοποίηση, δεν διέκρινε μεταξύ του επιτρεπτού της δωρεάς σπέρματος
και της δωρεάς ωαρίων και, επομένως, η ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων
θεωρείται επιτρεπτή. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τις κατευθυντήριες
οδηγίες του 2015. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα, παρατηρείται σημαντικό πρόβλημα
σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου, λόγω έλλειψης δοτριών ωαρίων και ερευνώνται
τρόποι και πολιτικές ενίσχυσης του πνεύματος της δωρεάς.
Στη Μ. Βρετανία επιτρέπεται η ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά κρυοσυντηρημένων
ωαρίων. Απαγορεύεται αυστηρά όμως η εμφύτευση μη επιτρεπτού εμβρύου-υβριδίου,
human admixed εμβρύου ή ανθρώπινου γονιμοποιημένου ωαρίου, στο οποίο το
ζευγάρι δεν έχει συναινέσει (π.χ. ωάριο γονιμοποιημένο με σπέρμα δότη και όχι με το
σπέρμα του συζύγου), όπως ρητά ορίζεται στο section 3ΖΑ. Τυχόν τέτοια μεταφορά έχει
ως συνέπεια την επιβολή τόσο διοικητικών κυρώσεων στη Μονάδα Ι.Υ.Α. από τη
H.F.E.A. (ανάκληση ή αναστολή της άδειας) όσο και ποινικών κυρώσεων στον
τελέσαντα την πράξη (φυλάκιση ως 10 έτη και/ή πρόστιμο, βάσει του 41.1 H.F.E. 2008).
Στη Σουηδία η δωρεά ωαρίων επιτράπηκε το 2003. Περιορισμοί για τη χρήση νωπών ή
κρυοσυντηρημένων ωαρίων δεν έχουν τεθεί από το νόμο.
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ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑ ΩΑΡΙΩΝ
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

3.3.2. Περιορισμοί
Στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση την Ιρλανδία, υπάρχουν συγκεκριμένοι
περιορισμοί ως προς τη χρήση ξένου ωαρίου, που σχετίζονται κυρίως με την
προσπάθεια εξασφάλισης υγιούς γεννητικού υλικού.
Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία οι υποψήφιες δότριες ωαρίων πρέπει (α) να είναι
ενήλικες, κάτω των 37 ετών και (β) να έχουν ικανοποιητικά καλή υγεία, γεγονός το
οποίο θα προκύπτει από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες
υποβάλλονται.

Προβλέπεται

επίσης

ότι

πρέπει

να

τους

παρέχεται

ειδική

πληροφόρηση136.
Στην Ελλάδα ο νόμος θέτει συγκεκριμένα ηλικιακά όρια για τις δότριες. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 7 Ν. 3305/2005, η δότρια ωαρίων δεν θα
πρέπει να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας της. Βέβαια, τα όρια αυτά μπορούν
να αυξηθούν μέχρι την ηλικία των 40 ετών όταν διατίθενται γονιμοποιημένα ωάρια 137 ή
όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, αφού έχει προηγηθεί απόφαση της αρμόδιας Αρχής
Ι.Υ.Α. Στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση αύξησης των ορίων προηγείται ειδική
136

L. 1244-7, παρ. 2 Κώδικα Δημόσιας Υγείας.

137

Η περίληψη και των γονιμοποιημένων ωαρίων στον προσδιορισμό των ηλικιακών ορίων σημαίνει ότι
η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά τόσο τους τρίτους δότες όσο και τους δότες που υποβλήθηκαν σε
θεραπευτική αγωγή και έχουν διαθέσει το πλεονάζον γεννητικό υλικό τους σε τρίτους βλ. Ε. ΚουνουγέρηΜανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Τόμ. ΙΙ, σ.76.
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ενημέρωση των ληπτών αναφορικά με τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης γενετικού
νοσήματος και συνιστάται προγεννητικός έλεγχος138. Να σημειωθεί ότι δότρια μπορεί
να είναι μόνον ενήλικο πρόσωπο. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη διενέργεια
ορισμένων από το νόμο ιατρικών ελέγχων. Εκτός από τον έλεγχο των προσώπων που
επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και οι δότριες υποβάλλονται υποχρεωτικά σε κλινικό και
εργαστηριακό έλεγχο139. Τον έλεγχο των δοτριών τον καθορίζει με απόφασή της η Αρχή
Ι.Υ.Α. Σε περίπτωση που οι δότριες πάσχουν από κληρονομικά ή γενετικά ή μεταδοτικά
νοσήματα δεν γίνονται δεκτές. Απαραίτητη είναι και η συναίνεση των δοτριών του
γεννητικού υλικού. Παλαιότερα, πέραν της δικής τους συναίνεσης, απαιτούνταν και η
συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου τους, εφόσον ήταν έγγαμες ή συζούσαν. Η
ρύθμιση αυτή είχε επικριθεί από τη θεωρία, με την αιτιολογία ότι η δωρεά του
συγκεκριμένου γεννητικού υλικού αποτελεί πράξη που δεν επηρεάζει τους συζύγους ή
συντρόφους140. Για το λόγο αυτό, ο σχετικός περιορισμός καταργήθηκε με το Ν.
4272/2014 (άρθρο 15 παρ. 1)141.
Στην Ιταλία, οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί από τους νομούς το 2014
προβλέπουν ότι: (α) Οι δότριες των ωαρίων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 35
ετών. (β) Ορίζονται διαδικασίες ελέγχου της σωματικής και ψυχολογικής υγείας των
δοτριών. (γ) Προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με σκοπό παράνομες ευγονικές
επιλογές, αλλά η μονάδα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμβατότητα των κύριων
φαινοτυπικών χαρακτηριστικών της δότριας με αυτά του ζευγαριού. (δ) Θεσπίζονται
κανόνες για την ενημέρωση και τη συναίνεση της δότριας. (ε) Καθορίζεται ο ανώτατος
αριθμός γεννήσεων ανά δότρια, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 γεννήσεις, με
εξαίρεση την περίπτωση που ένα ζευγάρι, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει παιδί από το
γεννητικό υλικό τρίτης δότριας, επιθυμεί να αποκτήσει και δεύτερο παιδί με χρήση του
138

Βλ. σχετικά άρθρο 8 παρ. 8 εδ α΄ του Ν. 3305/2005.

139

Βλ. σχετικά άρθρο 8 παρ.9 του Ν. 3305/2005.

140

Κ. Φουντεδάκη, Ζητήματα από τη διάθεση του γεννητικού υλικού, σε Ιατρική Υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, εκδ. Σάκκουλα, 2013, σ. 167.
141

Βλ. αναλυτικά και Μ. Μηλαπίδου, Ο Ν. 4272/2014 και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο Ν.
3305/2005 για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Ποιν.Δικ. 2014, σ. 978 επ.
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γεννητικού υλικού της. (στ) Ορίζεται ότι, μέχρις ότου δημιουργηθεί αρχείο δοτών σε
εθνικό επίπεδο, η κάθε δότρια πρέπει να παρέχει το γεννητικό της υλικό σε μία μόνο
μονάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση του ανωτέρω ορίου των 10 γεννήσεων
ανά δότρια, με τα ίδια προβλήματα ωστόσο απόδειξης, όπως αυτά αναφέρθηκαν και σε
σχέση με τη δωρεά σπέρματος.
Στη Μ. Βρετανία ισχύει ό, τι και για τους δωρητές σπέρματος, με τη μοναδική διαφορά
να παρατηρείται στο ηλικιακό όριο: οι δωρήτριες πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 36
ετών.
Τέλος, στη Σουηδία οι περιορισμοί στην εφαρμογή της ετερόλογης γονιμοποίησης
διαφέρουν στις επιμέρους περιφέρειες. Στην περιφέρεια της Στοκχόλμης, ειδικότερα,
πρέπει: (α) Η δότρια ωαρίων να είναι μικρότερη των 36 ετών, υγιής και χωρίς ιστορικό
κληρονομικής ασθένειας. (β) Το ξένο ωάριο να γονιμοποιείται με σπέρμα του συζύγου
ή συντρόφου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί και για τη δωρεά
σπέρματος.
3.4. Ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο γονιμοποιημένο ωάριο
3.4.1. Γενικοί κανόνες
Η ετερόλογη γονιμοποίηση με ξένο γονιμοποιημένο ωάριο δεν επιτρέπεται σε όλες τις
χώρες. Απαγορεύεται, ειδικότερα στη Σουηδία, με τη σκέψη ότι είναι αναγκαία η
βιολογική σύνδεση του παιδιού με τον ένα τουλάχιστον από τους γονείς. Απαγορεύεται
επίσης και στην Ιταλία, όπου, παρά τη νομιμοποίηση της δωρεάς γαμετών, η ετερόλογη
γονιμοποίηση με δωρεά ξένου «εμβρύου» (κατά την ορολογία του ιταλικού νόμου)
εξακολουθεί να θεωρείται απαγορευμένη, ενώ το ζήτημα ενδέχεται να αντιμετωπιστεί
νομοθετικά στο μέλλον.
Στη Γαλλία αντίθετα η μέθοδος θεωρείται επιτρεπτή, μόνον όμως υπό την προϋπόθεση
ότι η εφαρμογή των λοιπών μεθόδων Ι.Υ.Α. στο ενδιαφερόμενο ζευγάρι δεν μπορεί να
οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και ότι το ζευγάρι στο οποίο ανήκει το
γονιμοποιημένο ωάριο, πλήρως ενημερωμένο, έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματά του
επ’ αυτού. Επιτρεπτή θεωρείται η μέθοδος και στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία
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και τη Μ. Βρετανία. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3305/2005,
είναι επιτρεπτή η χρήση γονιμοποιημένων ωαρίων τα οποία προέρχονται από
πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια, έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο θεραπευτικής
αγωγής ζεύγους και δεν προορίζονται για θεραπευτική χρήση από αυτό. Στη Γερμανία
επίσης, μολονότι απαγορεύεται η δωρεά ωαρίων, επιτρέπεται η δωρεά πλεονάζοντος
γεννητικού υλικού (Embryo-Adoption).
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΩΑΡΙΟΥ
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ
Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

3.4.2. Περιορισμοί
Στις περισσότερες χώρες όπου επιτρέπεται η ετερόλογη Ι.Υ.Α. με γονιμοποιημένο ωάριο
το οποίο ανήκει σε ξένο δότη και ξένη δότρια (Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μ.
Βρετανία) δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί, πέραν εκείνων που αφορούν στη λήψη
ξένου σπέρματος και τη λήψη ξένου ωαρίου.
Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, όπου, μολονότι επιτρέπεται η ετερόλογη γονιμοποίηση με
ξένο γονιμοποιημένο ωάριο, το οποίο έχει παραχθεί in vitro στο πλαίσιο εφαρμογής
μεθόδου Ι.Υ.Α., δεν επιτρέπεται η «διπλή δωρεά» σπέρματος και ωαρίων. Με τον τρόπο
αυτό αντιμετωπίζεται τόσο το πρόβλημα διάθεσης των πλεοναζόντων γονιμοποιημένων
ωαρίων όσο και η έλλειψη διαθέσιμων ωαρίων στη Γαλλία. Η ρύθμιση αυτή έχει βέβαια
επικριθεί, γιατί, όπως σημειώνεται, δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους πιο πάνω
σκοπούς, αφού η πραγματικότητα είναι ότι τα ζευγάρια δεν δωρίζουν τα
γονιμοποιημένα ωάρια τους. Επιπλέον, καμία διαφορά δεν υπάρχει σε επίπεδο ηθικής
122

Επιτρεπτές Μορφές Ι.Υ.Α. σε Ζευγάρια Διαφορετικού Φύλου
μεταξύ της «απλής δωρεάς» του γονιμοποιημένου ωαρίου και «διπλής δωρεάς»
σπέρματος και ωαρίου. Η διάταξη εγείρει άλλωστε και ζητήματα παραβίασης της αρχής
της ισότητας, εφόσον φαίνεται να εισάγει διάκριση σε βάρος ζευγαριών των οποίων και
τα δύο μέλη πάσχουν από υπογονιμότητα, απαγορεύοντάς τους τη δυνατότητα να
προσφύγουν στη διπλή δωρεά γαμετών, μολονότι το

Ακυρωτικό Δικαστήριο της

Γαλλίας αρνήθηκε να διαβιβάσει σχετικό ερώτημα στο Conseil Constitutionnel, με την
αιτιολογία ότι το Συμβούλιο είχε ήδη αποφανθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος με
την από 27 Ιουλίου 1994 απόφασή του, κρίνοντας ότι η διάταξη για την απαγόρευση
της «διπλής δωρεάς» δεν έχει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας. Εκτός από την
απαγόρευση της «διπλής δωρεάς» και άλλοι περιορισμοί συνοδεύουν τη συγκεκριμένη
μέθοδο. Ειδικότερα: (α) τα δύο ζευγάρια [αυτό των ληπτών και αυτό των δοτών του
γονιμοποιημένου ωαρίου] δεν επιτρέπεται να γνωρίζουν το ένα την ταυτότητα του
άλλου, (β) κανενός είδους αμοιβή δεν μπορεί να παρασχεθεί στο ζευγάρι που
παραχωρεί το γονιμοποιημένο ωάριο και (γ) η λήψη του γονιμοποιημένου ωαρίου
υπόκειται σε κανόνες υγειονομικής ασφάλειας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ιδίως
αναλύσεις εντοπισμού μολυσματικών ασθενειών. Τέλος, (δ) η χορήγηση του
γονιμοποιημένου ωαρίου διατάσσεται με δικαστική απόφαση ενώ (ε) η συναίνεση του
ζευγαριού ή του επιζώντος μέλους του ζευγαριού σε περίπτωση θανάτου του άλλου ως
προς τη λήψη του ή των γονιμοποιημένων ωαρίων από τρίτο ζευγάρι εκφράζεται
εγγράφως, με τυποποιημένο έγγραφο το οποίο δημοσιεύεται μαζί με την δικαστική
απόφαση, ενώ μεσολαβεί και ένα διάστημα περίσκεψης τουλάχιστον τριών μηνών
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συναίνεση.
3.5. Συνέπειες της ετερόλογης γονιμοποίησης σε ό,τι αφορά τη σχέση του παιδιού με τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στην περίπτωση της ετερόλογης γονιμοποίησης, το τέκνο δεν έχει εξ αίματος συγγένεια
είτε με έναν από τους δύο γονείς του είτε και με τους δύο. Η συγγένεια δημιουργείται,
λοιπόν, από το νόμο. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία, η γυναίκα και ο άνδρας που επιθυμούν να αποκτήσουν το παιδί γίνονται
γονείς του παιδιού αυτού. Απαγορεύεται, άλλωστε, ρητά η αμφισβήτηση της
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πατρότητας, όταν το υποβοηθούμενο πρόσωπο έχει συναινέσει στη διενέργεια
μεθόδων Ι.Υ.Α., εκτός αν: (α) το τέκνο δεν προήλθε τελικά από ιατρικά υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή ή (β) η συναίνεση είχε χάσει τη νομική της ισχύ ή είχε ανακληθεί. Το ίδιο
ισχύει και στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία, όπου το παιδί το
οποίο γεννιέται με τη μέθοδο της ετερόλογης Ι.Υ.Α. θεωρείται νόμιμο τέκνο της
γυναίκας που το γέννησε – έστω και με ξένο ωάριο – και του συζύγου ή συντρόφου της
που είχε συναινέσει εγκύρως στην Ι.Υ.Α., έστω κι αν το σπέρμα είναι τρίτου δότη.
Αμφισβήτηση της πατρότητας δεν είναι δυνατή.
Στη Γερμανία αντίθετα – όπου πάντως δεν υπάρχει ανωνυμία των δοτών - το παιδί
μπορεί να προσβάλει την πατρότητα του κοινωνικού του πατέρα, μολονότι τέτοιο
δικαίωμα δεν έχει ούτε αυτός ούτε ασφαλώς και η γυναίκα που το γέννησε. Πιο
συγκεκριμένα, κατά το γερμανικό Αστικό Κώδικα, το παιδί που γεννιέται με γεννητικό
υλικό τρίτου δότη έχει δικαίωμα να προσβάλει την πατρότητα σύμφωνα με τις § 1600
εδ.1 και 5 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB) και να συνδεθεί νομικά με το
βιολογικό του πατέρα142, δηλαδή το δότη, αποκτώντας μάλιστα εάν ευδοκιμήσει η
προσβολή της πατρότητας, δικαίωμα διατροφής και κληρονομικά δικαιώματα απέναντι
στο δότη.
3.6. Συνέπειες από την παραβίαση των όρων διεξαγωγής της ετερόλογης γονιμοποίησης
Οι συνέπειες από την παραβίαση των όρων διεξαγωγής της ετερόλογης γονιμοποίησης
ως προς τις Μονάδες Ι.Υ.Α. ταυτίζονται με εκείνες της ομόλογης και επομένως ισχύουν
όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ως προς τους γιατρούς τα πράγματα διαφοροποιούνται εν
μέρει σε ορισμένες χώρες. Έτσι λ.χ. στη Γερμανία ο γιατρός τιμωρείται όχι μόνο
πειθαρχικά, αλλά και ποινικά (με φυλάκιση ως τρία έτη) όταν μεταφέρει σε γυναίκα
ξένο ωάριο.
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗΣ

142

D. Coester-Waltjen, Familienrechtliche Überlegungen zur Rolle des Samenspenders-Die drei kritischen
Us (Unterlagen-Unterlhalt-Umgang), in Spendersamenbehandlung in Deutschland- Alles was recht ist?!,
2014, σ. 86, R. Ratzel, Beschränkung des Rechts auf Fortpflanzung durch das ärztliche Berufsrecht, in
Reproduktionsmedizin- Rechtliche Fragestellungen, 2010, σ. 52-53.
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ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διοικητικές

Ποινικές

Αστικές έναντι του
ζευγαριού

ΓΑΛΛΙΑ

ΝΑΙ (διοικητικό πρόστιμο ως
500.000 ευρώ + αναστολή
άσκησης επαγγέλματος)

ΝΑΙ (φυλάκιση 5 ετών και
χρηματική ποινή 75.000
ευρώ
+
[δυνητικά]
απαγόρευση
άσκησης
επαγγέλματος ως 10 έτη).

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, βάσει
των γενικά ισχυουσών
διατάξεων)

ΝΑΙ (φυλάκιση ως 3 έτη, επί
μεταφοράς ξένου ωαρίου)

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη κατά
τις γενικές διατάξεις)

ΝΑΙ (φυλάκιση 1 – 5 έτη)

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΝΑΙ(ανάλογα με τη ρύθμιση
που παραβιάζεται)

ΝΑΙ(ανάλογα με τη ρύθμιση
που παραβιάζεται)

ΝΑΙ(ανάλογα με τη
ρύθμιση
που
παραβιάζεται)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη κατά
τις γενικές διατάξεις του
Code of Good Medical
Practice)

NAI (φυλάκιση ως 2 έτη
και/ή χρηματική ποινή, κατά
το section 41.2a της H.F.E.
Act)

NAI (αποζημίωση για
malpractice κατά τα
προβλεπόμενα για
clinical/
medical
negligence)

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη κατά
τις γενικές διατάξεις)

ΝΑΙ (χρηματική ποινή
φυλάκιση ως 6 μήνες)

ΝΑΙ (αποζημίωση)

ή

Επιπλέον, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι συχνά στην ετερόλογη γονιμοποίηση τίθεται
και ζήτημα ευθύνης των υποβοηθούμενων προσώπων ή των προσώπων που
λαμβάνουν το ξένο γεννητικό υλικό χωρίς να τηρηθούν οι όροι του νόμου. Τα πρόσωπα
αυτά εμφανίζονται κατά κανόνα ως συνεργοί των γιατρών ή κάποτε και ηθικοί
αυτουργοί. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες (Γερμανία, Ιταλία) προβλέπεται ρητά ότι δεν θα
τιμωρηθούν για την συμπεριφορά τους αυτή, προφανώς λόγω της ιδιαίτερα πιεστικής
κατάστασης στην οποία βρίσκονται.
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ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
1.1. Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων που μπορούν να
μεταφερθούν στη γυναίκα
1.1.1. Γενική κατεύθυνση ή αριθμητικός προσδιορισμός;
Στη Γαλλία υφίσταται σχετικός περιορισμός ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων
γονιμοποιημένων ωαρίων, χωρίς όμως ο αριθμός αυτός να ορίζεται στη σχετική
νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, οι Νόμοι περί Βιοηθικής δεν κάνουν καμία αναφορά
στον αριθμό των μεταφερόμενων ωαρίων, αφήνοντας την ειδικότερη ρύθμιση στην
εκτελεστική εξουσία. Στον Οδηγό καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο οποίος παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που
ο γιατρός και η διεπιστημονική ομάδα που τον πλαισιώνει οφείλουν να σεβαστούν,
προβλέπεται συγκεκριμένα ότι ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων που θα
μεταφερθούν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του ζευγαριού, του γιατρού και
του βιολόγου. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από την κινητικότητα διάσπασης και τη
μορφολογία των γονιμοποιημένων ωαρίων, τα αποτελέσματα των ενδεχόμενων
προηγούμενων προσπαθειών, την ηλικία της ασθενούς και το ιστορικό της. Γίνεται
προσπάθεια, πάντως, ο αριθμός αυτός να περιορίζεται στα δύο γονιμοποιημένα ωάρια
ή ακόμα και στο ένα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τις ενδείξεις. Κατά
παρέκκλιση, μπορεί να μεταφερθούν περισσότερα των δύο γονιμοποιημένων ωαρίων
(το μέγιστο έως τρία), ωστόσο ο λόγος θα πρέπει να αιτιολογηθεί τεκμηριωμένα στον
ιατρικό φάκελο του ζευγαριού. Η μη ειδική αναφορά ορισμένου αριθμού κρίνεται
επιτυχής από την επιστημονική κοινότητα στη Γαλλία, καθώς θεωρείται ότι το ζήτημα
δεν είναι νομικό, αλλά ιατρικό. Για το λόγο αυτό ο γιατρός πρέπει να εκτελεί με σχετική
ελευθερία το έργο του, η επιτυχία του οποίου μάλιστα εξαρτάται από μεγάλο αριθμό
παραμέτρων. Αξίζει να αναφερθεί, πάντως, ότι στη Γαλλία η γενική κατεύθυνση είναι η
μείωση του αριθμού των μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων κατά τα τελευταία
έτη, με δεδομένους τους κινδύνους που συνεπάγονται για τη γυναίκα και τα έμβρυα οι
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πολύδυμες κυήσεις. Έτσι, ενώ το 2009 ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο μεταφερόταν
στο 31,7% των πράξεων, το 2012 το ποσοστό αυξήθηκε στο 39,8%, ενώ κατά τις ίδιες
χρονικές περιόδους μειώθηκε από το 59% στο 54,3% ο αριθμός των περιπτώσεων
μεταφοράς δύο γονιμοποιημένων ωαρίων και από 9,3% σε 5,9% ο αριθμός των
περιπτώσεων που μεταφέρονται τρία ή περισσότερα γονιμοποιημένα ωάρια.
Στη γερμανική νομοθεσία για την προστασία του εμβρύου υπάρχει ρητή πρόβλεψη για
τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων που επιτρέπεται να μεταφερθούν στο σώμα
της γυναίκας, τα οποία δεν μπορεί να είναι περισσότερα των τριών143.
Στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται, επίσης, στο νόμο συγκεκριμένος αριθμός
γονιμοποιημένων ωαρίων που μπορούν να μεταφερθούν, ο οποίος ωστόσο ποικίλλει
ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας144.
Στην Ιρλανδία, από τις κατευθυντήριες οδηγίες δεν προβλέπεται κάποιος περιορισμός
ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων145. Ωστόσο, η
πρακτική είναι να μην μεταφέρονται πάνω από δύο γονιμοποιημένα ωάρια στη
διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας. Το κενό θεωρείται πάντως ότι δημιουργεί
προβλήματα, καθώς απαγορεύεται η διακοπή της κύησης και η επιλεκτική μείωση. Σε
κάθε περίπτωση, ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων που θα μεταφερθεί πρέπει
να συμφωνείται μεταξύ της ιατρικής ομάδας και του ζευγαριού, το οποίο υπογράφει
έντυπα συναίνεσης μετά από ενημέρωση και οι πληροφορίες τηρούνται στον ιατρικό
φάκελο. Στην χώρα υπάρχει άλλωστε έντονος προβληματισμός και σχετικά με τον
αριθμό των γονιμοποιούμενων ωαρίων, διότι κατά την κρατούσα άποψη από τη στιγμή
της γονιμοποίησης υπάρχει ανθρώπινη ζωή η οποία προστατεύεται συνταγματικά και
δεν επιτρέπεται να καταστραφεί. Για το λόγο αυτό η αρμόδια Επιτροπή συνιστά να
τεθεί νομοθετικό πλαίσιο και μια ρυθμιστική αρχή που να επιβλέπει και να καθορίζει
τον επιτρεπτό αριθμό ωαρίων που θα γονιμοποιούνται, όπως και εκείνων που θα
μεταφέρονται. Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται, οι κλινικές στην Ιρλανδία

143

Βλ. σχετικά § 1 εδ. 1 αρ. 3 EschG.

144

Άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 3305/2005.

145

I.F.F.S. 2013, σ. 38.
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μεταφέρουν σε ποσοστό 13,6% ένα μόνο γονιμοποιημένο ωάριο, σε ποσοστό 77,4%
δύο και σε ποσοστό 9% τρία146.
Στην Ιταλία, ο αριθμός των ωαρίων που μπορούσαν να γονιμοποιηθούν και να
μεταφερθούν (ταυτόχρονα) ορίστηκε σε τρία με βάση το νόμο 40/2004147. Η σχετική
διάταξη κρίθηκε ωστόσο αντισυνταγματική, με την απόφαση 151/2009 του
Συνταγματικού Δικαστηρίου και πλέον, ο νόμος ορίζει ότι ο αριθμός των ωαρίων που
μπορούν να γονιμοποιηθούν και να μεταφερθούν δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
αυτόν που είναι αυστηρώς απαραίτητος (δηλαδή σύμφωνα με ιατρικής φύσης
κριτήρια). Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι ο ορισμός ενός συγκεκριμένου αριθμού
ωαρίων που έπρεπε να γονιμοποιηθούν και αμέσως να μεταφερθούν κατέληγε αφενός
σε βάρος των γυναικών, εφόσον, σε περίπτωση αρνητικής έκβασης, έκανε απαραίτητη
την εφαρμογή νέων κύκλων διέγερσης των ωοθηκών – αυξάνοντας τον κίνδυνο της
υπερδιέγερσης των ωοθηκών – ενώ από την άλλη αύξανε τον κίνδυνο των πολύδυμων
κυήσεων, στις περιπτώσεις που θα μπορούσε να επιτευχθεί εγκυμοσύνη με την
εμφύτευση μικρότερου αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων. Επισημάνθηκαν επιπλέον
τα όρια που τίθενται στη νομοθετική εξουσία από τις επιστημονικές και ερευνητικές
κατακτήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και στις οποίες στηρίζεται η
ιατρική τέχνη: έτσι, στο θέμα της θεραπευτικής πρακτικής, ο κανόνας πρέπει να είναι η
αυτονομία του γιατρού, ο οποίος, με τη συναίνεση του ασθενούς, πραγματοποιεί τις
απαραίτητες επιστημονικές επιλογές. Η αποτύπωση της απόφασης του Συνταγματικού
Δικαστηρίου στην τηρούμενη πρακτική είναι εμφανής στις εκδιδόμενες από το
Υπουργείο Υγείας εκθέσεις. Ενώ σε σχέση με τους τρίδυμους τοκετούς παρατηρείται ότι
η Ιταλία παρουσιάζει κατά τα έτη 2005 – 2007 ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ( 2,7% το 2005
και 2,8% το 2006 και 2007) επί του συνόλου των γεννήσεων148, το 2009 οι τρίδυμοι
τοκετοί μειώθηκαν στο 2,4%, το 2010 στο 1,9%, και το 2011 στο 1,4%149.

146

http://www.ucd.ie/news/2012/03MAR12/010312-New-test-can-better-predict-successful-IVF-embryos
-scientists-say.html
147

Άρθρο 14 παρ. 2 και 3.

148

Ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρώπης έβαινε μειούμενος κατά τα ίδια έτη από 1,3 σε 0,8%.

149

Βλ.http://www.iss.it/binary/rpma/cont/relazione_al_Ministro_della_Salute_sulla_PMA_attivit_2011. pdf
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Στη Μ. Βρετανία δεν υπάρχει νομικός περιορισμός ως προς τον αριθμό των
γονιμοποιημένων ωαρίων που μπορούν να μεταφερθούν στη γυναικεία μήτρα. Ένας de
facto περιορισμός τίθεται, ωστόσο, μέσω των ρυθμίσεων για την κάλυψη των εξόδων
της Ι.Υ.Α. από το σύστημα ασφάλισης, που καλύπτει: (α) σε γυναίκες ηλικίας ως 37 ετών
τη μεταφορά ενός γονιμοποιημένου ωάριο στον πρώτο κύκλο και ενός στο δεύτερο, αν
τα

γονιμοποιημένα

ωάρια

είναι

καλής

ποιότητας

–

ή

διαφορετικά

δύο

γονιμοποιημένων ωαρίων, (β) σε γυναίκες από 37 ως 39 ετών τη μεταφορά ενός
γονιμοποιημένου ωαρίου στον πρώτο και στο δεύτερο κύκλο (κατά την προηγούμενη
διάκριση) και μέχρι δυο στον τρίτο και (γ) σε γυναίκες ηλικίας 40 ως 42 ετών τη
μεταφορά δυο γονιμοποιημένων ωαρίων. Η τακτική αυτή συνάδει με την πολιτική της
H.F.E.A.150 για μείωση των πολλαπλών κυήσεων, με την εφαρμογή της μεταφοράς ενός
μόνο εμβρύου στις ασθενείς με υψηλές πιθανότητες σύλληψης (elective single embryo
transfer-eSET) και με απώτερο στόχο τη μείωση των πολλαπλών κυήσεων κατά 10 %.
Σε αντίθεση με τη Μ. Βρετανία, στη Σουηδία, με βάση τα Regulations & Guidelines του
National Board of Health and Welfare, μπορεί να μεταφερθεί στη γυναίκα μόνο ένα
γονιμοποιημένο ωάριο, και κατ’ εξαίρεση δύο, όταν ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης
θεωρείται μικρός, δηλαδή σε γυναίκες άνω των 38 ετών151. Μάλιστα, η χώρα είναι
πρωτοπόρος στην εφαρμογή του κανόνα της μεταφοράς ενός μόνο γονιμοποιημένου
ωαρίου.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ή ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΩΑΡΙΑ
Γενική κατεύθυνση
ΓΑΛΛΙΑ

Αριθμητικός προσδιορισμός

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

150
151

Καμία ρύθμιση

Χ

http://www.hfea.gov.uk/Multiple-births-after-IVF.html., γνωστή και ως καμπάνια “oneatatime”.
Άρθρο 16 §1 -3 της SOSFS 2009:32
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ΙΤΑΛΙΑ

Χ

(κρίθηκε αντισυνταγματικός ο
αριθμητικός προσδιορισμός)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

1.1.2.

Διαφοροποιήσεις

Χ

ως

προς

τους

αριθμητικούς

προσδιορισμούς

των

μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων
Στη Γερμανία, μία από τις χώρες όπου ο περιορισμός σχετικά με τον αριθμό των
μεταφερόμενων ωαρίων προκύπτει από τον ίδιο το νόμο, δεν επιτρέπεται η μεταφορά
περισσότερων των τριών γονιμοποιημένων ωαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο όριο
έχει τεθεί και ως προς τον αριθμό των ωαρίων που επιτρέπεται να γονιμοποιηθούν. Η
λογική του γερμανού νομοθέτη είναι να μην μπορούν να γονιμοποιηθούν περισσότερα
ωάρια από όσα μπορούν να μεταφερθούν στο σώμα της γυναίκας, έτσι ώστε να
αποφεύγονται σχετικές καταχρήσεις από τους γιατρούς. Ωστόσο, το σύστημα αυτό
επικρίνεται από μεγάλο μέρος της ιατρικής κοινότητας, που θεωρεί ορθότερη την
επιλογή του Γάλλου νομοθέτη.
Στην Ελλάδα ο επιτρεπτός αριθμός γονιμοποιημένων ωαρίων που μεταφέρονται στην
ενδομήτρια κοιλότητα ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του υποβοηθούμενου
προσώπου. Ειδικότερα, σε γυναίκες ηλικίας μέχρι και σαράντα (40) ετών τα
γονιμοποιημένα ωάρια που επιτρέπεται να μεταφερθούν είναι το πολύ τρία, ενώ σε
γυναίκες ηλικίας άνω των σαράντα ετών είναι έως τέσσερα. Ο νομοθέτης προβλέπει
ωστόσο ότι η Αρχή μπορεί με απόφασή της, σε περίπτωση επί μέρους ομάδων
υποβοηθούμενων προσώπων, να καθορίσει τον ακριβή αριθμό γονιμοποιημένων
ωαρίων που μεταφέρονται, ανάλογα με την ηλικία και τις ιατρικές ενδείξεις της κάθε
περίπτωσης. Με βάση τη νομοθετική αυτή πρόβλεψη, η Αρχή Ι.Υ.Α., με την απόφασή
της 47/11.9.2014152, προβλέπει ότι: (α) σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών,
επιτρέπεται να μεταφέρονται ένα ή δύο γονιμοποιημένα ωάρια, (β) σε γυναίκες ηλικίας
άνω των 35 ετών και κάτω των 40, επιτρέπεται να μεταφέρονται δύο γονιμοποιημένα
ωάρια στον πρώτο και το δεύτερο κύκλο, και τρία στον τρίτο και κάθε επόμενο κύκλο,

152

ΦΕΚ Β’ 2589/29.09.2014
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(γ) σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται τρία γονιμοποιημένα
ωάρια και (δ) σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται
τέσσερα γονιμοποιημένα ωάρια. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν πάντως όταν τα ωάρια
προέρχονται από τις ίδιες. Αντίθετα αν υπάρχει δωρεά, επιτρέπεται να μεταφέρονται
μέχρι δύο το πολύ γονιμοποιημένα ωάρια σε κάθε περίπτωση. Για τον αριθμό των
μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων απαιτείται έγγραφη συναίνεση των υπό
θεραπεία ζευγαριών, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί από τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Σουηδία μπορεί να μεταφερθεί μόνο ένα γονιμοποιημένο ωάριο και μόνο αν ο
κίνδυνος πολύδυμης κύησης είναι μικρός (σε γυναίκες άνω των 38 ετών) μπορούν να
μεταφερθούν δύο γονιμοποιημένα ωάρια.
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
ΓΑΛΛΙΑ

---------

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ως 3 το πολύ ωάρια μπορούν να γονιμοποιηθούν και ως 3 το πολύ να
μεταφερθούν.

ΕΛΛΑΔΑ

(α) Σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, επιτρέπεται να μεταφέρονται ένα ή
δύο γονιμοποιημένα ωάρια. (β) Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών και κάτω
των 40, επιτρέπεται να μεταφέρονται δύο γονιμοποιημένα ωάρια στον πρώτο
και το δεύτερο κύκλο, και τρία στον τρίτο και κάθε επόμενο κύκλο. (γ) Σε
γυναίκες ηλικίας 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται τρία γονιμοποιημένα
ωάρια. (δ) Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται
τέσσερα γονιμοποιημένα ωάρια. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις ισχύουν όταν τα ωάρια
προέρχονται από τις ίδιες. Αν υπάρχει δωρεά, επιτρέπεται να μεταφέρονται
μέχρι δύο το πολύ γονιμοποιημένα ωάρια.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

-------------------

ΙΤΑΛΙΑ

-------------------

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

-------------------

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ένα γονιμοποιημένο ωάριο και αν ο κίνδυνος πολύδυμης κύησης είναι μικρός
(γυναίκες άνω των 38 ετών) μπορούν να μεταφερθούν δύο γονιμοποιημένα
ωάρια.
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1.2. Έλεγχος τήρησης των περιορισμών ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων
γονιμοποιημένων ωαρίων
Στη Γαλλία, όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμητικός περιορισμός ως προς τη
μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στη γυναικεία μήτρα, αλλά υπάρχει πάντως
σαφής υπόδειξη για την επιλογή του μικρότερου δυνατού αριθμού, με γνώμονα τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, ο έλεγχος τήρησης του περιορισμού ανήκει στο
γιατρό, ο οποίος συγκεντρώνει και καταγράφει κάθε πληροφορία σχετικά με το
υποψήφιο υποβοηθούμενο ζευγάρι. Βέβαια, εξαιρετικά χρήσιμος και αποτελεσματικός
θεωρείται και ο μηχανισμός παρακολούθησης του Οργανισμού Βιοϊατρικής, που
ονομάζεται «AMP Vigilance» και στόχο του έχει τη γνωστοποίηση κάθε ανεπιθύμητου
γεγονότος στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α. Ένα από τα ανεπιθύμητα γεγονότα που μπορούν να
γνωστοποιηθούν στον Οργανισμό είναι και η εμφύτευση αδικαιολόγητα περισσότερων
από τον επιτρεπόμενο αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων. Βεβαίως, αν το ζευγάρι δεν
καταγγείλει το γιατρό, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία συνέπεια για αυτόν. Αξίζει να
αναφερθεί ότι στο μηχανισμό αυτό καταγγέλθηκαν μόνο για το έτος 2013, 284
περιπτώσεις διέγερσης των ωοθηκών, 91 περιπτώσεις εσφαλμένων χειρισμών κατά τη
διενέργεια των τεχνικών της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (γονιμοποίηση,
μεταφορά κ.λπ.), 55 πράξεις απώλειας γεννητικού υλικού, 10 περιπτώσεις
προβλημάτων στη Μονάδα Ι.Υ.Α., 9 περιπτώσεις που αφορούσαν την καλλιέργεια
γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων, 5 περιπτώσεις που σχετίζονταν με λάθη στη
διανομή ή την αναγνώριση του γεννητικού υλικού και 15 επιπλέον περιστατικά που
έχουν καταγραφεί ως «λοιπά».
Στη Γερμανία δεν υπάρχει ειδικό όργανο ή Αρχή Ι.Υ.Α. για την τήρηση αυτής της
προϋπόθεσης. Συνεπώς γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση παραβίασής της επιβάλλονται
πειθαρχικές κυρώσεις από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα δεν έχει συσταθεί ειδικός μηχανισμός παρακολούθησης, ωστόσο η Αρχή
Ι.Υ.Α. είναι το όργανο που μπορεί να δεχτεί καταγγελίες όταν κάποια από τις
προβλέψεις του νόμου δεν τηρείται. Βεβαίως στην πράξη το σύνολο των γιατρών που
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ρωτήθηκαν αναφέρουν ότι, στο μέτρο που δεν υπάρχει έλεγχος, η τήρηση του νόμου
εναπόκειται στην προσωπική ηθική κάθε γιατρού. Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των
Μονάδων Ι.Υ.Α. δήλωσαν ότι ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται εσωτερικά από την
ίδια τη Μονάδα, αλλά και από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. Για το λόγο
αυτό και υποστήριξαν ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του προβλεπόμενου αριθμού
μεταφερομένων γονιμοποιημένων ωαρίων, ενώ η γέννηση τρίδυμων ή τετράδυμων
θεωρούν ότι οφείλεται στη διάσπαση του ωαρίου.
Στην Ιταλία μετά την κήρυξη της αντισυνταγματικότητας του ρητού αριθμητικού
περιορισμού, ο έλεγχος πιθανών παραβιάσεων είναι πλέον ιδιαιτέρως δυσχερής,
εφόσον ο γιατρός είναι ουσιαστικά ελεύθερος να επιλέγει τη βέλτιστη λύση για κάθε
περίπτωση. Ειδικός άλλωστε μηχανισμός ελέγχου δεν έχει διαμορφωθεί. Επιπρόσθετα,
στις κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 ορίστηκε ότι στον ιατρικό φάκελο πρέπει να
καταγράφονται οι λόγοι, με βάση τους οποίους καθορίστηκε ο αριθμός των
γονιμοποιημένων ωαρίων που δημιουργήθηκαν και, στη συνέχεια, οι λόγοι για τους
οποίους αποφασίστηκε ποια και πόσα γονιμοποιημένα ωάρια δεν θα έπρεπε να
μεταφερθούν, αλλά να κρυοσυντηρηθούν.
Στην Μ. Βρετανία, μολονότι δεν ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός μεταφερόμενων
γονιμοποιημένων ωαρίων η H.F.E.A. ελέγχει την τηρούμενη από τις Μονάδες Ι.Υ.Α.
τακτική μέσω της καταγραφής των πολύδυμων κυήσεων, έχοντας θέσει ως στόχο τη
μείωσή τους κατά 10% κατά τα επόμενα έτη.
Στη Σουηδία τη γενικότερη εποπτεία των Μονάδων Ι.Υ.Α. έχει ο I.V.O. (Health and Social
Care Inspectorate) και κατά συνέπεια όλοι οι πιστοποιημένοι γιατροί υπόκεινται στον
έλεγχό του, καθώς και στον έλεγχο του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υγείας και Ιατρικής
Πρακτικής (Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment) και οφείλουν να
ακολουθούν τους κανόνες. Ανάλογα με τυχόν αναφορές και παράπονα ασθενών
λαμβάνονται αποφάσεις για την κάθε περίπτωση. Απλά οι περιπτώσεις που φθάνουν
ενώπιον των αρμόδιων οργάνων είναι περιορισμένες λόγω του ομοτεχνιακού ελέγχου
και του συστήματος αυτορρύθμισης. Γενικότερα, στη χώρα η προσέγγιση είναι ότι
εφόσον κάτι ορίζεται ρητά όλοι συμμορφώνονται και το ακολουθούν απαρέγκλιτα. Αν
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μια μέθοδος δεν ορίζεται και δεν ρυθμίζεται, κανείς δεν αποπειράται να την εφαρμόσει
στο μέτρο που θεωρείται ότι απαγορεύεται σιωπηρά.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

1.3. Συνέπειες μη τήρησης των περιορισμών ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων
γονιμοποιημένων ωαρίων
1.3.1. Προϋποθέσεις κατάφασης ευθύνης
Στη Γαλλία δεν προβλέπονται νομοθετικά κυρώσεις για την παραβίαση του ανώτατου
επιτρεπτού αριθμού μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων, κάτι εύλογο, αν
αναλογιστεί κανείς ότι ο νομοθέτης δεν προσδιορίζει ρητά τον αριθμό αυτό. Άρα
δύσκολα θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις για την παραβίασή του, εκτός βέβαια από
τις περιπτώσεις που η επιλογή του γιατρού αντιβαίνει προφανώς στους γενικά
αποδεκτούς κανόνες της ιατρικής στο συγκεκριμένο χώρο. Αν αυτό ισχύει, τότε οι
συνέπειες αφορούν τόσο τη Μονάδα όπου εφαρμόζεται η Ι.Υ.Α., όσο και το γιατρό.
Κυρώσεις δεν υπάρχουν ούτε στην Ιρλανδία.
Στη Γερμανία αντίθετα, όπου ορίζεται ήδη στο νόμο ο μέγιστος αριθμός
γονιμοποιημένων ωαρίων που μπορούν να μεταφερθούν, προβλέπονται ποινικές
κυρώσεις για την παραβίαση του νόμου από το γιατρό, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις
αφορούν τόσο το γιατρό όσο και τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
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Στην Ελλάδα, μολονότι ο νόμος είναι εξαιρετικά αυστηρός για όλες τις πιθανές
παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την Ι.Υ.Α., δεν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις
όταν ο γιατρός μεταφέρει στο σώμα της γυναίκας μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου
αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων. Εάν, βεβαίως, της προκαλέσει σοβαρή σωματική
βλάβη ή θάνατο , θα ευθύνεται με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την
ανθρωποκτονία ή τη σωματική βλάβη από αμέλεια. Υπάρχουν όμως διοικητικές
κυρώσεις, τόσο για το γιατρό όσο και για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Κυρώσεις προβλέπονται και στην Ιταλία, μολονότι οι διατάξεις για το συγκεκριμένο
αριθμό των ωαρίων που μπορούν να γονιμοποιούνται και να μεταφέρονται έχουν
κριθεί ως αντισυνταγματικές. Απλώς πλέον οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται στις
περιπτώσεις εκείνες που ο γιατρός ή η Μονάδα Ι.Υ.Α. έχουν παραβιάσει τους βασικούς
κανόνες της ιατρικής κατά το χειρισμό συγκεκριμένης περίπτωσης Ι.Υ.Α., δηλαδή
εφόσον κατά την εφαρμογή των μεθόδων γονιμοποιηθεί ή/και εμφυτευθεί τέτοιος
αριθμός ωαρίων, ο οποίος δεν είναι ο αυστηρώς απαραίτητος για τους
αναπαραγωγικούς σκοπούς, με ιατρικής φύσης κριτήρια. Οι κυρώσεις είναι τόσο
διοικητικής όσο και ποινικής φύσης.
Στη Μ. Βρετανία και τη Σουηδία δεν προβλέπονται ούτε διοικητικές ειδικές κυρώσεις
ούτε ποινικές κυρώσεις όταν μεταφέρονται μεγαλύτεροι από τους καλυπτόμενους
ασφαλιστικά αριθμοί γονιμοποιημένων ωαρίων, εκτός ασφαλώς από τις περιπτώσεις
που προκαλούνται σωματικές βλάβες στη γυναίκα ή επιπλοκές κατά την πολύδυμη
κύηση μέσω της παραβίασης των βασικών κανόνων ιατρικής δεοντολογίας. Στην Μ.
Βρετανία, άλλωστε, το ζευγάρι που επιθυμεί να προβεί σε μεταφορά διαφορετικού
αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων μπορεί να το κάνει, καλύπτοντας τα έξοδα με δικά
του μέσα, σε ιδιωτική Μονάδα Ι.Υ.Α.
1.3.2. Συνέπειες για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία, στην περίπτωση που η συμπεριφορά του γιατρού και της επιστημονικής
ομάδας της Μονάδας Ι.Υ.Α. παραβιάζει κάθε κανόνα ιατρικής δεοντολογίας, οι
συνέπειες που προβλέπονται είναι διοικητικής και ποινικής φύσης, ταυτόσημες με
εκείνες που προβλέπονται και για τις υπόλοιπες παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας.
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Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας (ARS) μπορεί
να επιβάλει πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ και σφράγισμα προσωρινό ή οριστικό σε πιο
σοβαρές περιπτώσεις, ενώ το ποινικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει διάλυση του
νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας, θέση υπό εποπτεία,
προσωρινό ή οριστικό σφράγισμα, αποκλεισμό από δημόσια αγορά, δημοσιοποίηση
καταδικαστικής απόφασης κλπ. Τέλος η Μονάδα μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει
αποζημίωση στο ζευγάρι.
Στη Γερμανία δεν υπάρχει ειδικό όργανο ή Αρχή Ι.Υ.Α. για την τήρηση αυτής της
προϋπόθεσης. Συνεπώς γίνεται δεκτό ότι σε περίπτωση παραβίασής της επιβάλλονται
διοικητικές κυρώσεις από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις, ενώ θα μπορούσε να εναχθεί η Μονάδα και για αποζημίωση με
βάση τις γενικές διατάξεις του BGB.
Στην Ελλάδα, υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τις διοικητικής φύσης κυρώσεις σε βάρος
της Μονάδας Ι.Υ.Α., ενώ στην Ιρλανδία, όπως και σε Ιταλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία
μπορούν να ισχύσουν μόνο οι γενικές διατάξεις για την ευθύνη των Μονάδων λόγω
παραβίασης των διατάξεων, εφόσον προκληθεί σωματική βλάβη στη γυναίκα. Στην
περίπτωση αυτή, η Μονάδα μπορεί επίσης να υποχρεωθεί σε αποζημίωση.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Αστικές συνέπειες

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 2.000.000
ευρώ
+
αφαίρεση
άδειας
λειτουργίας
προσωρινή ή οριστική

Διάλυση
νομικού
προσώπου,
απαγόρευση
άσκησης
δραστηριότητας,
θέση
υπό
εποπτεία, προσωρινό ή οριστικό
σφράγισμα,
αποκλεισμός
από
δημόσια αγορά, δημοσιοποίηση
καταδικαστικής απόφασης κλπ.

Υποχρέωση
αποζημίωσης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχικές
κυρώσεις από
τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά

ΟΧΙ

ΝΑΙ(υποχρέωση
αποζημίωσης
σε
περίπτωση
επιπλοκής λόγω του
μεγαλύτερου
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ισχύουσες
διατάξεις)

αριθμού
μεταφερόμενων
ωαρίων)

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή
ανάκληση
της άδειας λειτουργίας
τουλάχιστον 6 μηνών και
σε
περίπτωση
επανάληψης
οριστική
ανάκληση.

ΟΧΙ

ΝΑΙ (υποχρέωση
αποζημίωσης σε
περίπτωση
επιπλοκής)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Διοικητική κύρωση με
βάση
τις
γενικές
διατάξεις σε περίπτωση
πρόκλησης σωματικής
βλάβης στην γυναίκα

ΟΧΙ

ΝΑΙ(υποχρέωση
αποζημίωσης σε
περίπτωση
επιπλοκής)

ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητική κύρωση με
βάση
τις
γενικές
διατάξεις σε περίπτωση
πρόκλησης σωματικής
βλάβης στην γυναίκα

ΟΧΙ

ΝΑΙ(υποχρέωση
αποζημίωσης σε
περίπτωση
επιπλοκής)

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ (Ανάκληση ή άρνηση
ανανέωσης άδειας αν
προκληθεί σωματική
βλάβη στη γυναίκα)

ΟΧΙ

ΝΑΙ(υποχρέωση
αποζημίωσης σε
περίπτωση
επιπλοκής)

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητική κύρωση με
βάση τις γενικές
διατάξεις σε περίπτωση
πρόκλησης σωματικής
βλάβης στην γυναίκα

ΟΧΙ

ΝΑΙ(υποχρέωση
αποζημίωσης σε
περίπτωση
επιπλοκής)

1.3.3. Συνέπειες για το γιατρό.
Στη Γαλλία οι συνέπειες για το γιατρό είναι διοικητικής, ποινικής και αστικής φύσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας (ARS)
μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης του
επαγγέλματος σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενώ το ποινικό δικαστήριο επιβάλλει
φυλάκιση 5 ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ και ως παρεπόμενη ποινή την
απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Τέλος, ο γιατρός μπορεί να υποχρεωθεί να
καταβάλει αποζημίωση σε εκείνον που δεν είχε δώσει έγκυρη συναίνεση ή είχε
ανακαλέσει τη συναίνεσή του.
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Στη Γερμανία προβλέπεται ποινή ως 3 έτη ή χρηματική ποινή για το γιατρό που
μεταφέρει περισσότερα των τριών γονιμοποιημένα ωάρια, όπως και για εκείνον που
γονιμοποιεί περισσότερα των τριών ωάρια. Μπορούν να επιβληθούν επίσης
πειθαρχικές κυρώσεις, με βάση τις γενικές διατάξεις.
Στην Ελλάδα ποινική κύρωση δεν προβλέπεται για το γιατρό, στον οποίο όμως
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 2000 – 4000 ευρώ. Επιπλέον έχει πειθαρχική
ευθύνη με βάση τις γενικές διατάξεις, ενώ μπορεί να υποχρεωθεί και σε πληρωμή
αποζημίωσης.
Στην Ιρλανδία δεν προβλέπονται κυρώσεις για το γιατρό για μόνη τη μεταφορά
μεγάλου αριθμού ωαρίων. Αν βέβαια από την πράξη προκληθεί σωματική βλάβη στη
γυναίκα, μπορεί να έχει τη γενική ιατρική ευθύνη.
Στην Ιταλία, ο γιατρός που μεταφέρει αυξημένο αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από ένα ως τρία έτη και χρηματική ποινή από 50.000 ως
150.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
εφόσον έχει καταδικασθεί για το σχετικό ποινικό αδίκημα. Ειδικές διοικητικές κυρώσεις
δεν προβλέπονται.
Στη Μεγάλη Βρετανία, ο γιατρός φέρει ευθύνη μόνο αν από τη μεταφορά μεγαλύτερου
αριθμού γονιμοποιημένων ωαρίων προκλήθηκε σωματική βλάβη της γυναίκας. Υπέχει
πειθαρχική ευθύνη κατά τις γενικές διατάξεις του Code of Good Medical Practice,
δύναται να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης ως 7 έτη (κατά το section 20 της Offences
Against the Person Act) και οφείλει αποζημίωση για malpractice κατά τα προβλεπόμενα
για clinical/ medical negligence).
Στη Σουηδία η υιοθέτηση συμπεριφορών που παραβιάζουν καταφανώς τους κανόνες
καλής πρακτικής, έχουν ως συνέπεια την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στο γιατρό
από τον I.V.O., ενώ σε περίπτωση επιπλοκών στη διάρκεια της κύησης μπορεί να
υποχρεωθεί και σε καταβολή αποζημίωσης των υποβοηθούμενων προσώπων.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
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Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

Ποινικής
κυρώσεις

φύσης

Αστικές συνέπειες

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών +
χρηματική ποινή 75.000
ευρώ + απαγόρευση
άσκησης επαγγέλματος

Υποχρέωση αποζημίωσης του
ζεύγους
αν
προκύψουν
προβλήματα κατά την κύηση

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 3 έτη ή
χρηματική ποινή

Υποχρέωση αποζημίωσης του
ζεύγους
αν
προκύψουν
προβλήματα κατά την κύηση

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 2000 – 4000
ευρώ + Πειθαρχική ποινή
με βάση τις γενικές
διατάξεις

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης του
ζεύγους
αν
προκύψουν
προβλήματα κατά την κύηση

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

φυλάκιση 1 – 3 έτη και
χρηματική ποινή από
50.000 - 150.000 ευρώ +
στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος

Υποχρέωση αποζημίωσης του
ζεύγους
αν
προκύψουν
προβλήματα κατά την κύηση

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά
τις
γενικές
διατάξεις του Code of
Good Medical Practice)

NAI (ποινή φυλάκισης
ως 7 έτη, κατά το
section 20 της Offences
Against the Person Acts)

NAI
(αποζημίωση
για
malpractice
κατά
τα
προβλεπόμενα για clinical/
medical negligence)

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις,
με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

Υποχρέωση αποζημίωσης του
ζεύγους
αν
προκύψουν
προβλήματα κατά την κύηση

1.4. Δυνατότητα επιλεκτικής μείωσης
Οι πολύδυμες κυήσεις συνδέονται συχνά με τη διαδικασία της επιλεκτικής μείωσης των
εμβρύων. Η διαδικασία αυτή αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό στη Γαλλία, καθώς οι
περισσότεροι συμφωνούν ότι δεν θα έπρεπε ο γιατρός να φτάνει στο σημείο να πρέπει
να μειώσει επιλεκτικά τα έμβρυα. Πρόκειται για κακή πρακτική, που περικλείει
σημαντικούς κινδύνους. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι δυνατή η επιλεκτική μείωση (μέχρι
την 24η εβδομάδα της κύησης και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η Abortion Act του
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1967), στο πλαίσιο της αυτονομίας της εγκύου να συνεχίσει ή να τερματίσει νόμιμα την
κύησή της. Στη Γερμανία οι ερωτηθέντες νομικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται
επιλεκτική μείωση, σε αντίθεση με τους γιατρούς που θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό
μπορούν να αποφευχθούν οι κίνδυνοι των πολύδυμων κυήσεων, χωρίς να
περιορίζονται οι πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού. Αντίθετα στη Σουηδία, επειδή ο
κανόνας είναι η εμφύτευση ενός γονιμοποιημένου ωαρίου, δεν εφαρμόζεται η μέθοδος
της επιλεκτικής εμβρυϊκής μείωσης. Στην Ιρλανδία απαγορεύεται οποιασδήποτε
μορφής άμβλωση, άρα και η επιλεκτική μείωση των εμβρύων. Για το λόγο αυτό
άλλωστε η συνηθισμένη πρακτική είναι να μεταφέρεται ένα και μόνο γονιμοποιημένο
ωάριο.
2. ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1. Προϋποθέσεις κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού
Στις περισσότερες χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία) η
κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού [σπέρματος, ωαρίων, γονιμοποιημένων
ωαρίων] θεωρείται μια επιτρεπτή μέθοδος Ι.Υ.Α., χωρίς να ορίζονται επακριβώς οι
προϋποθέσεις που πρέπει κάθε φορά να πληρούνται.
Εξαίρεση αποτελεί η Γαλλία, όπου η κρυοσυντήρηση επιτρέπεται μόνον όταν: (α) μια
θεραπεία ή άλλη επέμβαση επισύρει κίνδυνο στειρότητας ή πιθανολογείται ότι μπορεί
να μειώσει πρόωρα τη γονιμότητα ενός προσώπου και (β) πρόκειται να διατηρηθεί
γεννητικό υλικό που δωρίζεται.
Στην Ελλάδα ορίζονται επίσης με ακρίβεια στο νόμο οι σκοποί της κρυοσυντήρησης του
γεννητικού υλικού, και ως τέτοιοι αναφέρονται: (α) η διαφύλαξη και μελλοντική χρήση
του σε μεθόδους Ι.Υ.Α., (β) η αξιοποίησή του για ερευνητικούς σκοπούς και (γ) η
εξυπηρέτηση θεραπευτικών σκοπών.
2.2. Διαφοροποιήσεις με βάση το είδος του γεννητικού υλικού
2.2.1. Γενικά
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Στις περισσότερες χώρες, όπως στη Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Σουηδία
επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση τόσο του σπέρματος και των ωαρίων όσο και των
γονιμοποιημένων ωαρίων, σε ειδικά Κέντρα κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού,
για την ίδρυση και λειτουργία των οποίων λαμβάνεται ειδική άδεια. Στην Ιταλία,
ισχύουν τα ίδια, ωστόσο, η κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων απαγορεύεται
γενικά από το νόμο και επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, σε ορισμένες περιπτώσεις.
Στην Ιρλανδία, αντίθετα, η Επιτροπή που σύστησε το Κοινοβούλιο για την έρευνα των
προβλημάτων που γεννά η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, διαπίστωσε ότι οι κλινικές
που προσφέρουν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής λειτουργούν ταυτόχρονα
και ως χώροι φύλαξης του γεννητικού υλικού, χωρίς ωστόσο να διέπονται από κάποιο
ειδικό καθεστώς. Αδειοδοτούνται και λειτουργούν όπως κάθε κλινική στην Ιρλανδία
από το Irish Medicines Board (πλέον HPRA) και επιπλέον ανήκουν στο πεδίο εποπτείας
του Royal College of Physicians of Ireland (RCPI)-Institute of Obstetricians and
Gynecologists λόγω αντικειμένου.
2.2.2.Κρυοσυντήρηση σπέρματος
Ο Γάλλος νομοθέτης δεν προβλέπει μέγιστη διάρκεια κρυοσυντήρησης του σπέρματος,
γεγονός που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορεί να συντηρηθεί για όσο χρονικό διάστημα
επιθυμεί το υποβοηθούμενο πρόσωπο. Κάθε χρόνο όμως το υποβοηθούμενο πρόσωπο
λαμβάνει από την Τράπεζα σπέρματος μια επιστολή που του ζητάει να επιβεβαιώσει τη
βούλησή του να συνεχίσει την κρυοσυντήρηση των σπερματοζωαρίων του.
Χρονικός περιορισμός ως προς την κρυοσυντήρηση του σπέρματος δεν τίθεται ούτε στη
Γερμανία ή τη Σουηδία, όπου όμως το σπέρμα δεν διατηρείται όταν ο άνδρας
συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του σε δημοσίως χρηματοδοτούμενα νοσοκομεία
και σε κάθε περίπτωση το ανώτατο όριο ηλικίας των αντρών για την εφαρμογή των
μεθόδων Ι.Υ.Α. (είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία) δεν ξεπερνά το 55 ο της
ηλικίας.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό όριο κρυοσυντήρησης του
σπέρματος. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το νόμο, αν το σπέρµα έχει κατατεθεί από τρίτο
δότη, μπορεί να διατηρηθεί ως δέκα (10) έτη, ενώ αν έχει κατατεθεί µόνο για
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µελλοντική προσωπική χρήση στο πλαίσιο εφαρµογής µεθόδων Ι.Υ.Α., ως πέντε (5) έτη.
Προβλέπεται ωστόσο δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού ως πέντε (5) επιπλέον
έτη, μετά από σχετική κοινή αίτηση των δικαιουμένων προσώπων. Η παράταση αυτή
δικαιολογείται –κατά την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου- από λόγους κοινωνικούς,
ιατρικούς ή λόγους αντικειμενικής αδυναμίας χρησιμοποίησης του κρυοσυντηρημένου
υλικού, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση κρυοσυντήρησης γεννητικού
υλικού ανηλίκων. Αν μετά την πάροδο του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου δεν υπάρξει
επικοινωνία ή δεν ανευρίσκονται τα δικαιούμενα πρόσωπα, για την τύχη του
γεννητικού υλικού αποφασίζει η Αρχή Ι.Υ.Α., μετά από αίτηση της Τράπεζας
κρυοσυντήρησης.
Στη Μ. Βρετανία προβλέπεται επίσης μέγιστος χρόνος φύλαξης του σπέρματος, που
ανέρχεται στα δέκα (10) έτη, με δυνατότητα συνεχών παρατάσεων. Ο ασθενής μπορεί
πάντοτε να ορίσει μικρότερο χρονικό διάστημα φύλαξης του σπέρματός του. Σε καμιά
όμως περίπτωση δεν μπορεί η κρυοσυντήρηση να ξεπεράσει τα 55 έτη.
Στην Ιρλανδία κάθε κλινική θέτει δικούς της όρους ως προς τον χρόνο κρυοσυντήρησης
του γεννητικού υλικού, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι εκ των προτέρων
διαμορφωμένοι και γνωστοί.
Στην Ιταλία ο χρόνος κρυοσυντήρησης του σπέρματος είναι αντικείμενο ατομικής
συμφωνίας μεταξύ της Μονάδας και του προσώπου από το οποίο προέρχεται το
σπέρμα. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού η Μονάδα Ι.Υ.Α. προχωρεί σε
καταστροφή του υλικού, αφού όμως προηγουμένως επικοινωνήσει με τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα ώστε να εκφράσουν την πιθανή βούληση για παράταση του
χρόνου κρυοσυντήρησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
Χωρίς χρονικό περιορισμό

ΓΑΛΛΙΑ

Για συγκεκριμένο χρόνο

Χ
(επιβεβαιώνεται
η
επιθυμία συνέχισης κάθε
χρόνο)
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ (10 έτη, αν είναι από
τρίτο δότη, 5 έτη, αν είναι
για προσωπική χρήση, με
δυνατότητα παράτασης
για άλλα 5 έτη)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ (σε χρονικά όρια που
θέτει κάθε κλινική)

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ (10 έτη, με δυνατότητα
παρατάσεων, όχι όμως
για περισσότερα από 55
έτη)
Χ
(το
σπέρμα
δεν
φυλάσσεται
μετά
τη
ου
συμπλήρωση του 56
έτους
σε
δημόσια
νοσοκομεία)

2.2.3.Κρυοσυντήρηση ωαρίων
Η πρακτική της κρυοσυντήρησης ωαρίων εφαρμόζεται στη Γαλλία εδώ και περίπου
είκοσι έτη, ωστόσο όχι με μεγάλη συχνότητα. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στη σχετική
νομοθετική πρόβλεψη, αλλά και στη μέτρια αποτελεσματικότητα της τεχνικής της
κρυοσυντήρησης των ωαρίων. Σύμφωνα με τον Οδηγό καλών κλινικών και βιολογικών
πρακτικών στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, «η κρυοσυντήρηση ωαρίων
προτείνεται, κατ’ εξαίρεση, ιδίως σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης γονιμοποίησης. Η
κρυοσυντήρηση ωαρίων μπορεί επίσης να προταθεί και με σκοπό τη διατήρηση της
γονιμότητας». Οι ίδιες προϋποθέσεις προβλέπονται και στη Σουηδία, όπου η
κρυοσυντήρηση των ωαρίων προσφέρεται στο πλαίσιο του υγειονομικού συστήματος
σε γυναίκες οι οποίες εξαιτίας ιατρικών λόγων πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία που
θα επηρεάσει αρνητικά τη γονιμότητά τους, αλλά και σε υγιείς γυναίκες οι οποίες
επιθυμούν να αποθηκεύσουν τα ωάριά τους για λόγους γονιμότητας.
Όπως και στο σπέρμα, ο Γάλλος νομοθέτης δεν προβλέπει μέγιστη διάρκειας
κρυοσυντήρησης ούτε για τα ωάρια, γεγονός που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορούν να
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συντηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί η υποβοηθούμενη γυναίκα. Η
υποβοηθούμενη γυναίκα λαμβάνει κάθε χρόνο από την Τράπεζα κρυοσυντήρησης μια
επιστολή που της ζητάει να επιβεβαιώσει τη βούλησή της να συνεχίσει την
κρυοσυντήρηση των ωαρίων της. Αντίθετα, στη Σουηδία, τα ωάρια που προορίζονται
για μεταφορά του κυτταρικού πυρήνα τους, μπορούν να κρυοσυντηρηθούν για πέντε
μόνο έτη, ενώ η διεύρυνση του χρονικού αυτού ορίου προϋποθέτει άδεια από το
National Board of Health and Welfare. Για τα υπόλοιπα ωάρια δεν υπάρχουν κανόνες
σχετικά με τη χρονική περίοδο που μπορούν να κρυοσυντηρηθούν.
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων επιτρέπεται επίσης στη Γερμανία, στο στάδιο των
προπυρήνων για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, χωρίς να αναφέρονται
ιδιαίτερες προϋποθέσεις ή χρονικός περιορισμός153, σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου η
κρυοσυντήρηση των ωαρίων προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέντε ετών, με
δυνατότητα παράτασης για άλλα πέντε έτη. Σε περίπτωση που τα δικαιούμενα
πρόσωπα δεν έχουν επικοινωνία ή δεν ανευρίσκονται, ως προς την τύχη του γεννητικού
υλικού αποφασίζει η Αρχή Ι.Υ.Α. Γενικός χρονικός περιορισμός υπάρχει και στη Μ.
Βρετανία, όπου η κρυοσυντήρηση – αν δεν οριστεί μικρότερο χρονικό διάστημα από
την ίδια την ασθενή – γίνεται για 10 έτη, με δυνατότητα παράτασης, όχι όμως για
διάστημα μεγαλύτερο των 55 ετών. Στην Ιταλία, ο χρόνος κρυοσυντήρησης των ωαρίων
είναι θέμα συμφωνίας με τη γυναίκα που παρείχε τα ωάρια και ισχύουν όσα
αναφέρθηκαν για την κρυοσυντήρηση του σπέρματος, ενώ στην Ιρλανδία ο χρόνος
προσδιορίζεται από κάθε κλινική.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΩΑΡΙΩΝ
Χωρίς χρονικό περιορισμό

ΓΑΛΛΙΑ

Χ
(επιβεβαιώνεται
η
επιθυμία συνέχισης κάθε
χρόνο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

153

Για συγκεκριμένο χρόνο

Με
εξατομικευμένη
συμφωνία

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1397, υπό 5.2.
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ΕΛΛΑΔΑ

Χ (5 έτη, με δυνατότητα
παράτασης για άλλα 5 έτη)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ (σε χρονικά όρια που
θέτει κάθε κλινική)

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ (10 έτη με δυνατότητα
παρατάσεων, όχι όμως για
περισσότερο από 55 έτη)
Χ (ωάρια που προορίζονται
για
μεταφορά
του
κυτταρικού πυρήνα τους,
μπορούν να διατηρηθούν
για 5 μόνο έτη, με
δυνατότητα
παράτασης
μετά από άδεια)

2.2.4. Κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων
Σε ορισμένες χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία, Σουηδία) επιτρέπεται η
κρυοσυντήρηση

γονιμοποιημένων

ωαρίων

χωρίς

να

προβλέπονται

ειδικές

προϋποθέσεις και κατά κανόνα για το ίδιο χρονικό διάστημα που ισχύει για την
κρυοσυντήρηση του σπέρματος και των ωαρίων.
Σε άλλες, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις, άλλοτε περισσότερο και
άλλοτε λιγότερο περιοριστικές.
Πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία, με βάση το νόμο, η κρυοσυντήρηση των
γονιμοποιημένων ωαρίων γίνεται προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταγενέστερη
υλοποίηση του οικογενειακού προγραμματισμού και εκτελείται μόνο σε εξειδικευμένα
και εξουσιοδοτημένα ειδικά από τον Οργανισμό Βιοϊατρικής κέντρα. Σε ό,τι αφορά στη
διάρκεια κρυοσυντήρησης δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη. Το κέντρο απευθύνει κάθε
χρόνο εγγράφως ερώτηση στο ζευγάρι σχετικά με το αν διατηρεί τον «οικογενειακό του
προγραμματισμό». Σε περίπτωση εγκατάλειψης του εν λόγω «προγραμματισμού» ή
θανάτου του ενός συζύγου/συντρόφου, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή ο επιζών
σύζυγος/σύντροφος

μπορούν

να

συναινέσουν

είτε

στην

παραχώρηση

των

γονιμοποιημένων ωαρίων σε άλλο ζευγάρι, είτε στην παραχώρησή τους για διεξαγωγή
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έρευνας, είτε στην καταστροφή τους. Εάν, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα δεν απαντούν, τίθεται τέρμα στη συντήρηση των
γονιμοποιημένων ωαρίων, εφόσον πάντως η διάρκεια αυτής της κρυοσυντήρησης είναι
τουλάχιστον ίση με πέντε (5) έτη. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ
των υποβοηθούμενων προσώπων σχετικά με τη συνέχιση της κρυοσυντήρησης.
Στη Γερμανία η κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων επιτρέπεται μόνο αν η
μεταφορά στο σώμα της γυναίκας καθυστερεί εξαιτίας ιατρικού προβλήματος ή όταν η
κρυοσυντήρηση εξυπηρετεί τη διατήρησή τους, όταν δηλαδή η κρυοσυντήρηση είναι
απαραίτητη για να παραμείνει το γονιμοποιημένο ωάριο υγιές και να μεταφερθεί με
ασφάλεια στο σώμα της γυναίκας, χωρίς και στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται
κάποιος χρονικός περιορισμός154.
Στην Ιταλία, η κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων κατ’ αρχήν απαγορεύεται και
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνον όταν: (α) η μεταφορά τους στη μήτρα δεν είναι
δυνατή εξαιτίας σοβαρής και τεκμηριωμένης εγγράφως αιτίας που συνιστά λόγο
ανωτέρας βίας και σχετίζεται με την υγεία της γυναίκας, αιτία η οποία δεν ήταν
προβλέψιμη κατά τη στιγμή της γονιμοποίησης ή (β) ο γιατρός κρίνει ότι είναι ιατρικά
ορθότερο να μην εμφυτευθούν όλα τα γονιμοποιημένα ωάρια που έχουν
δημιουργηθεί, οπότε τα εναπομένοντα κρυοσυντηρούνται για μελλοντική χρήση.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ
Χωρίς ειδικές προϋποθέσεις

Με ειδικές προϋποθέσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Χ (για να διευκολυνθεί η μεταγενέστερη υλοποίηση
του οικογενειακού προγραμματισμού)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ (αν η μεταφορά στο σώμα της γυναίκας καθυστερεί
εξαιτίας ιατρικού προβλήματος)

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

154

Χ (η μεταφορά δεν είναι δυνατή εξαιτίας σοβαρής και
τεκμηριωμένης εγγράφως αιτίας που συνιστά λόγο
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ανωτέρας βίας και σχετίζεται με την υγεία της
γυναίκας / ο γιατρός κρίνει ότι είναι ιατρικά ορθότερο
να μην εμφυτευθούν όλα τα γονιμοποιημένα ωάρια
που έχουν δημιουργηθεί)
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

2.2.5. Κρυοσυντήρηση ορχικού και ωοθηκικού ιστού
Στις περισσότερες χώρες, όσα ισχύουν για την κρυοσυντήρηση σπέρματος, ωαρίων και
γονιμοποιημένων ωαρίων, ισχύουν αντίστοιχα και για την κρυοσυντήρηση ορχικού και
ωοθηκικού ιστού. Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία, όπου η κρυοσυντήρηση ορχικού ή
ωοθηκικού ιστού αποτελούν νέες τεχνικές οι οποίες δεν είναι γνωστό να εφαρμόζονται
στις εγχώριες κλινικές. Στη Σουηδία δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για την κρυοσυντήρηση
ορχικού και ωοθηκικού ιστού. Ωστόσο, το National Council on Medical Ethics θεωρεί
αναγκαία την έκδοση οδηγιών και συστάσεων (guidelines/recommendations) που να
ρυθμίζουν την κρυοσυντήρηση του ορχικού ιστού155.
2.3. Δήλωση της βούλησης του υποβοηθούμενου ζεύγους
Σε όλες τις χώρες η κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού γίνεται μόνο αν έχει
συναινέσει το πρόσωπο από το οποίο προέρχεται το υλικό. Στη Γαλλία η συναίνεση του
υποβοηθούμενου προσώπου, του κηδεμόνα του, αν πρόκειται για ανήλικο ή του
δικαστικού συμπαραστάτη του εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει υποβληθεί σε
δικαστική συμπαράσταση, παρέχεται εγγράφως, προϋπόθεση που ισχύει και στην
Ιρλανδία. Σε περίπτωση θανάτου, τίθεται τέρμα στη συντήρηση του γεννητικού υλικού.
Στη Γερμανία γίνεται δεκτό ότι η κρυοσυντήρηση πρέπει να διενεργείται με τη
συναίνεση του ζευγαριού με βάση τους κανόνες για την προστασία της
προσωπικότητας κάθε ατόμου, μολονότι στο νόμο για την προστασία του εμβρύου δεν
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Swedish National Council on Medical Ethics, Assisted reproduction-ethical aspects (Summary of a
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υπάρχει ειδική ρύθμιση. Στις κατευθυντήριες οδηγίες μάλιστα τονίζεται ότι η
συναίνεση των υποβοηθούμενων προσώπων πρέπει να δίνεται εγγράφως156.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, προβλέπεται ρητά ότι απαιτείται έγγραφη συναίνεση των
ατόμων που καταθέτουν το γεννητικό υλικό. Αρκεί απλό έγγραφο όταν πρόκειται για
ζευγάρι που έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, ενώ στην περίπτωση της
ελεύθερης συμβίωσης απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση,
άλλωστε, πρέπει να έχει προηγηθεί ενδελεχής ενημέρωση από το επιστημονικό
προσωπικό των Μονάδων Ι.Υ.Α., ενημέρωση που πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν
ξεκινήσει κάθε κύκλος θεραπείας. Η απόφαση για τη διάθεση του κρυοσυντηρημένου
υλικού σε άλλο ζευγάρι, την πραγματοποίηση έρευνας σε αυτό ή την καταστροφή του
παρέχεται με απλό κοινό έγγραφο του ζεύγους, ενώ αν υπάρχει διαφωνία, διαζύγιο,
ακύρωση γάμου, διάσταση, λήξη της ελεύθερης ένωσης ή θάνατος, αποφασίζει σχετικά
η Αρχή Ι.Υ.Α. ύστερα από αίτηση της Τράπεζας κρυοσυντήρησης. Σε ό,τι αφορά το
γεννητικό υλικό ανηλίκων, θεωρείται αναγκαία η συναίνεση και των δύο γονέων ή
εκείνων που ασκούν τη γονική μέριμνα και σε διαφορετική περίπτωση του επιτρόπου,
ύστερα από άδεια του εποπτικού συμβουλίου. Εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το
15ο έτος της ηλικίας του, συναινεί και ο ίδιος στην κρυοσυντήρηση.
Έγγραφη συναίνεση και ενδελεχής ενημέρωση του ζεύγους για την κρυοσυντήρηση
απαιτείται και στην Ιταλία, μολονότι το περιεχόμενό της δεν ορίζεται ρητά στο νόμο.
Γίνεται, ωστόσο, δεκτό ότι το ελάχιστο περιεχόμενο της ενημέρωσης μπορεί να
συναχθεί με αναλογική εφαρμογή διαφόρων πηγών, ιδίως δε του άρθρου 6 του Ν.
40/2004 και των κατευθυντήριων οδηγιών που βρίσκονται κάθε φορά σε ισχύ, καθώς
και διάφορων συστάσεων που τυχόν εκδίδονται από το Εθνικό Συμβούλιο Βιοηθικής.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, υποστηρίζεται ότι η ενημέρωση πριν από την
κρυοσυντήρηση σπέρματος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: (α) τους σκοπούς
που επιδιώκονται μέσω της κρυοσυντήρησης και τις προβληματικές τεχνικές που
συνδέονται με τους σκοπούς αυτούς, (β) τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη
συγκέντρωση και τη συντήρηση του σπέρματος, (γ) τις βιοηθικές παραμέτρους που
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συνδέονται με τη συλλογή του σπέρματος και τις εναλλακτικές επιστημονικά
τεκμηριωμένες μεθόδους, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συναινέσει ειδικά,
(δ) την ανάγκη ελέγχου της ύπαρξης επικίνδυνων ιών, (ε) την ανάγκη διατήρησης ενός
τρόπου επικοινωνίας με το υποκείμενο στο οποίο ανήκουν οι γαμέτες, έτσι ώστε το
τελευταίο να ενημερωθεί όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του ορισθέντος χρόνου
κρυοσυντήρησης, (στ) την τύχη των γαμετών σε περίπτωση που παραληφθεί η
ανανέωση του αιτήματος για κρυοσυντήρηση, (ζ) την ανάγκη συναίνεσης του
ενδιαφερομένου σε περίπτωση μεταφοράς γαμετών μεταξύ υποκειμένων που
πραγματοποιούν κρυοσυντήρηση, (η) την υπενθύμιση της απαγόρευσης μεταθανάτιας
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ζευγάρια στα
οποία και τα δύο μέλη δεν είναι ενήλικες ή ανήκουν στο ίδιο φύλο ή δεν είναι έγγαμα ή
δεν συμβιούν.
Στην ανάγκη ενδελεχούς ενημέρωσης πριν από την κρυοσυντήρηση επικεντρώνει το
ενδιαφέρον της και η I.F.S. στην Ιρλανδία, τονίζοντας ότι η συναίνεση και η
πληροφόρηση πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς όρους ως προς το πώς και για ποιόν
θα χρησιμοποιηθεί το γεννητικό υλικό. Πρέπει, επίσης, να αναφέρεται λεπτομερώς η
χρονική διάρκεια της διατήρησης του υλικού καθώς και η αναγκαιότητα της συχνής
επαφής των δοτών με τη μονάδα, ώστε να επιβεβαιώνεται η επιθυμία τους για χρήση
του κρυοσυντηρούμενου υλικού157. Μάλιστα, πριν από κάθε απόψυξη για χρήση των
γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να δίνεται φόρμα συναίνεσης, που υπογράφεται από
το ζευγάρι, και περιλαμβάνει το μέγιστο αριθμό γονιμοποιημένων ωαρίων που θα
μεταφερθούν158.
Στη Μ. Βρετανία, η διαδικασία είναι ίδια με αυτήν που εφαρμόζεται για τη δωρεά του
γεννητικού υλικού. Στο έντυπο συναίνεσης πρέπει ο/η ασθενής να αναφέρει τι επιθυμεί
να γίνει με το κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό σε περίπτωση που πεθάνει ή καταστεί
ανίκανος/η να δηλώνει τις επιθυμίες του/της, το χρόνο κρυοσυντήρησης, το αν
συμφωνεί με τη χρήση του γεννητικού υλικού από το/ τη σύντροφό του/της μετά το
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θάνατό του/της, αν τον ενδιαφέρει η δωρεά για χρήση από άλλους ή για έρευνα και
όποιους άλλους τυχόν όρους επιθυμεί. Ο ασθενής οφείλει να ενημερώνει τη Μονάδα
Ι.Υ.Α. σε περίπτωση που αλλάξει διεύθυνση, ούτως ώστε αυτή να μπορεί να τον
εντοπίζει προς το τέλος του χρόνου κρυοσυντήρησης για τη συνέχιση ή όχι αυτής. Σε
περίπτωση που η κρυοσυντήρηση αφορά ανήλικα άτομα, που πιθανόν θα χάσουν τη
γονιμότητά τους στο μέλλον, απαιτείται σε κάθε περίπτωση και η συναίνεση των
γονέων ή των προσώπων που έχουν την επιμέλειά τους.
Στη Σουηδία δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη συναίνεση για την
κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού. Οι κανονισμοί καλύπτουν μόνο τη συναίνεση
για τη μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου στη γυναίκα, από την οποία συνάγεται
ότι το ζευγάρι συναινεί και στην κρυοσυντήρηση των πλεοναζόντων γονιμοποιημένων
ωαρίων. Αυτό εξηγείται στο ζευγάρι. Μια υπογεγραμμένη συναίνεση θα πρέπει να
είναι διαθέσιμη κάθε φορά που ένα γονιμοποιημένο ωάριο μεταφέρεται. Η παρουσία
του συντρόφου ζητείται κατά τη διαδικασία, και αν αυτός δεν είναι παρών, πρέπει να
υπάρχει σε κάθε μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου μια ξεχωριστή έγγραφη
υπογεγραμμένη συναίνεση και τα έγγραφα πιστοποίησης.
2.4. Συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου
Στη Γαλλία, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς την
κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού, προβλέπονται κυρώσεις για τις τράπεζες
κρυοσυντήρησης, οι οποίες είναι διοικητικής φύσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός
Διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας (ARS) μπορεί να επιβάλει πρόστιμο
ύψους ως 2.000.000 ευρώ, και αν οι παραβάσεις είναι σοβαρές ή διαπράττονται κατ’
επανάληψη μπορεί επίσης να αποφασίσει το προσωρινό ή οριστικό σφράγισμα μέρους
ή ολόκληρου του κέντρου. Για τους επαγγελματίες υγείας που έχουν παραβιάσει το
νόμο προβλέπεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης επαγγέλματος.
Στη Γερμανία, σε περίπτωση που ο γιατρός προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση
γονιμοποιημένων ωαρίων χωρίς να υπάρχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο
προϋποθέσεις απειλείται σε βάρος του ποινή φυλάκισης ως 3 έτη ή χρηματική ποινή.
Σε περίπτωση εξάλλου επιπλοκής ή ιατρικού προβλήματος στη γυναίκα ή στο παιδί ή
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ακόμα απώλειας του γεννητικού υλικού επειδή η κρυοσυντήρηση δεν έγινε με τον
ενδεδειγμένο τρόπο, υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης, αλλά και πειθαρχική /
διοικητική ευθύνη.
Στην Ελλάδα σε περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι κρυοσυντήρησης του γεννητικού
υλικού (συντήρηση σε εγκεκριμένο κέντρο, τήρηση χρονικών ορίων) υπάρχουν
διοικητικές συνέπειες, οι οποίες αφορούν τόσο το γιατρό όσο και το κέντρο
κρυοσυντήρησης. Πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. ή της
Τράπεζας κρυοσυντήρησης πρόστιμο ύψους 2.000 ως 4.000 ευρώ, ενώ αν η Μονάδα
Ι.Υ.Α. προχωρήσει σε δημιουργία νέων γονιμοποιημένων ωαρίων ενώ υπάρχουν ήδη
κρυοσυντηρημένα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ως 2.000 ευρώ.
Στην Ιρλανδία, δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να προβλέπει κυρώσεις για την
παραβίαση των όρων κρυοσυντήρησης. Ούτε νομολογιακά έχει προκύψει τέτοια
υπόθεση. Συνάγεται πάντως ότι η συνέπεια θα ήταν να έχει ευθύνη ο γιατρός και η
κλινική για παραβίαση των κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν τη λήψη
συναίνεσης πριν από κάθε ιατρική πράξη και να υποστούν διοικητικές κυρώσεις. Η
έλλειψη ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου (και) ως προς το συγκεκριμένο θέμα,
θεωρείται ότι προκαλεί πολύπλοκα νομικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, γι’ αυτό και
η αρμόδια Επιτροπή που σύστησε το Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη θέσπισης νομικού
πλαισίου και δημιουργίας μιας Αρχής που να θέτει τους όρους και να επιβλέπει την
τήρησή τους στο ζήτημα της κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού 159.
Στην Ιταλία, η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
δότη του υλικού συνεπάγεται διοικητικό πρόστιμο από 5.000 ως 50.000 ευρώ. Για την
κρυοσυντήρησή του αντίθετα σε μη ειδικά αδειοδοτημένους χώρους ή την αξιοποίησή
του παρά τη βούληση των υποβοηθούμενων προσώπων μπορεί να υποστηριχθεί ότι
εφαρμόζεται και το νομοθετικό διάταγμα 191/2007, το οποίο προβλέπει ποινικές
κυρώσεις (φυλάκιση από ένα ως τρία έτη και χρηματική ποινή από 5.000 ως 15.000
ευρώ), καθώς και στέρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του γιατρού για το
ίδιο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, ο Διευθυντής του κέντρου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός

159

CAHR, σ. 23.
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του, ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που του ανατίθενται από το νόμο, τιμωρείται
με φυλάκιση από δύο ως έξι μήνες και με χρηματική ποινή από 5.000 ως 15.000 ευρώ,
ενώ με τις ίδιες ποινές τιμωρείται όποιος θέτει τον Διευθυντή του κέντρου σε
κατάσταση τέτοια, ώστε να μην μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις που του
ανατίθενται από το νόμο. Τέλος, οι αρμόδιοι Νομοί και Επαρχίες μπορούν να
αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την άδεια της μονάδας, ολικώς ή μερικώς, σε
περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι δεν συμμορφώνεται με τις προβλέψεις
του νόμου.
Στη Μ. Βρετανία, σε περίπτωση που παραβιασθούν τα χρονικά όρια κρυοσυντήρησης
του γεννητικού υλικού, η Μονάδα Ι.Υ.Α. αντιμετωπίζει πιθανή αναστολή λειτουργίας ή
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και ο δράστης φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή
χρηματική ποινή σε περίπτωση συμφωνίας με τον Εισαγγελέα και, σε περίπτωση
καταδίκης, φυλάκιση ως 2 έτη και/ή χρηματική ποινή.
Τέλος,

στη

Σουηδία,

σε

περίπτωση

που

παραβιαστούν

τα

χρονικά

όρια

κρυοσυντήρησης των ωαρίων τα οποία προορίζονται για μεταφορά του κυτταρικού
πυρήνα τους και των γονιμοποιημένων ωαρίων, ο δράστης τιμωρείται με χρηματική
ποινή ή φυλάκιση ως ένα έτος. Μικρότερης σημασίας παραβιάσεις των όρων
κρυοσυντήρησης δεν επισύρουν ποινικές, αλλά ενδεχομένως διοικητικές κυρώσεις, με
βάση τις γενικές διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση της ποινικής δίωξης
προϋποθέτει σύμφωνη γνώμη του National Board of Health and Welfare.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διοικητικής φύσης κυρώσεις
ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000 ευρώ +
αναστολή άσκησης
επαγγέλματος για
επαγγελματία υγείας /
πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ +
ανάκληση άδειας προσωρινή ή
οριστική για κέντρο
κρυοσυντήρησης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Αστικές συνέπειες
Υποχρέωση
αποζημίωσης του
ζεύγους

Φυλάκιση
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των κέντρων κρυοσυντήρησης /
πειθαρχική κύρωση με τις
γενικές διατάξεις κατά του
γιατρού

χρηματική ποινή για το
γιατρό

αποζημίωσης του
ζεύγους

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 2000 – 4000 ευρώ
για το κέντρο κρυοσυντήρησης
ή τη Μονάδα Ι.Υ.Α. +
πειθαρχική ποινή για το γιατρό
με βάση τις γενικές διατάξεις

ΟΧΙ

Υποχρέωση
αποζημίωσης του
ζεύγους

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Πρόστιμο από 5.000 – 50.000
ευρώ.

Φυλάκιση 1 – 3 έτη και
χρηματική ποινή από 5.000 15.000 ευρώ + στέρηση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
(πιθανή
ερμηνεία)

Υποχρέωση
αποζημίωσης του
ζεύγους κατά τις
γενικές διατάξεις

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναστολή λειτουργίας της
Μονάδας Ι.Υ.Α. ή ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της

Φυλάκιση
επαγγελματία
υγείας ως 6 μήνες και/ή
πρόστιμο (σε περίπτωση
συμφωνίας
με
τον
Εισαγγελέα) ή φυλάκιση ως
2 έτη και/ή πρόστιμο.

Δεν υπάρχει ειδική
πρόβλεψη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Δεν
υπάρχουν
ειδικές
διατάξεις, αλλά εφαρμόζονται
οι γενικοί κανόνες σχετικά με
τις πειθαρχικές κυρώσεις που
επιβάλλει ο I.V.O.

Φυλάκιση
επαγγελματία
υγείας ως 1 έτος ή
χρηματική
ποινή
(αν
παραβιαστούν τα χρονικά
όρια κρυοσυντήρησης των
ωαρίων που προορίζονται
για μεταφορά κυτταρικού
πυρήνα
και
των
γονιμοποιημένων ωαρίων)

Υποχρέωση
αποζημίωσης
του
ζεύγους
κατά τις
γενικές διατάξεις

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σε πολλές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία) δεν γίνεται καμία αναφορά στο
χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να διατηρείται το γεννητικό υλικό στον
εξωτερικό κόσμο χωρίς κρυοσυντήρηση.
Στην Ελλάδα, ωστόσο, προβλέπεται ρητά ότι τα μη κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα
ωάρια καταστρέφονται υποχρεωτικά μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών
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από τη γονιμοποίηση, χωρίς να υπολογίζεται ο τυχόν ενδιάμεσος χρόνος
κρυοσυντήρησης. Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση του συγκεκριμένου
περιορισμού προβλέπονται κυρώσεις ποινικής (για το γιατρό, τη γυναίκα και τον
άνδρα) και διοικητικής (για το γιατρό) φύσης. Πιο συγκεκριμένα, όποιος προβαίνει σε
ανάπτυξη ανθρώπινων γονιμοποιημένων ωαρίων εκτός του ανθρώπινου σώματος μετά
την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη γονιμοποίηση, τιμωρείται με ποινή
κάθειρξης μέχρι δεκαπέντε έτη160. Για την ίδια πράξη προβλέπεται ακόμη προσωρινή
ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος επί τουλάχιστον δύο (2) έτη και πρόστιμο
από 50.000 ως 100.000 ευρώ, ενώ η επανάληψη της πράξης επισύρει οριστική
ανάκληση της άδειας και πρόστιμο από 200.000 ως 400.000 ευρώ161.
Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει και στην Μ. Βρετανία, όπου τα μη κρυοσυντηρημένα ωάρια
μπορούν να διατηρηθούν μέχρι τη 14η μέρα από τη γονιμοποίηση, ενώ τυχόν
διατήρησή τους μετά το χρονικό αυτό σημείο επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας
ως 10 έτη και/ή χρηματική ποινή.
Το ίδιο ισχύει και στη Σουηδία, όπου όμως η παράβαση των όρων του νόμου επισύρει
μόνο χρηματική ποινή ή φυλάκιση το πολύ ενός έτους.
4. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
4.1. Μέτρα για τον περιορισμό δημιουργίας πλεονάζοντος γεννητικού υλικού
Σε αρκετές χώρες έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια μέτρα προκειμένου να περιοριστεί
η δημιουργία πλεονάζοντος γεννητικού υλικού.
Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία, ο Νόμος της 7ης Ιουλίου 2011 ορίζει ότι ο αριθμός των
γονιμοποιούμενων ωαρίων που δημιουργούνται προκειμένου να κρυοσυντηρηθούν
«περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο για την επιτυχία της ιατρικής υποβοήθησης
στην αναπαραγωγή, ανάλογα με την τεχνική που τίθεται σε εφαρμογή». Προβλέπεται,

160

Άρθρο 26 παρ. 1 Ν. 3305/2005.

161

Άρθρο 27 παρ. 1 Ν. 3305/2005.
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επίσης, ότι είναι αναγκαίο να ευνοούνται οι τεχνικές και οι διεργασίες εκείνες που
επιτρέπουν τον περιορισμό του αριθμού των κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων
ωαρίων και ότι ο Οργανισμός Βιοϊατρικής πρέπει να αξιολογεί, στην ετήσια Έκθεσή του,
τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα αποτελέσματά τους162.
Αντίστοιχη ρύθμιση υπήρχε και στην Ιταλία, όπου όπως ειπώθηκε μπορούσαν να
γονιμοποιηθούν μόνο μέχρι τρία ωάρια, τα οποία και έπρεπε να μεταφερθούν όλα στην
υποβοηθούμενη γυναίκα, ρύθμιση που κρίθηκε αντισυνταγματική, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν πιο πάνω.
4.2. Ρυθμίσεις σχετικά με την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού
(γονιμοποιημένων ωαρίων)
4.2.1. Δυνατότητες επιλογής
Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις σχετικά με τη διάθεση των
πλεοναζόντων γονιμοποιημένων ωαρίων. Εξαίρεση αποτελούν η Γερμανία και η
Ιρλανδία. Στη Γερμανία, ο νόμος και οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν προβλέπουν τίποτε
σχετικά με την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού. Στην πράξη το πλεονάζον
γεννητικό υλικό καταστρέφεται χωρίς συνέπειες για το γιατρό ή δωρίζεται (EmbryoAdoption). Η δωρεά γονιμοποιημένων ωαρίων επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται όμως η
δημιουργία γονιμοποιημένων ωαρίων με αυτόν το σκοπό163. Στην Ιρλανδία, ενώ στις
κατευθυντήριες οδηγίες του 2007 προβλεπόταν απλώς ότι απαγορεύεται η καταστροφή
του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού, στις νέες οδηγίες του 2009 η συγκεκριμένη
διάταξη καταργήθηκε, γεγονός από το οποίο συνάγεται έμμεσα ότι η καταστροφή είναι
πλέον επιτρεπτή. Δεν υπάρχει, ωστόσο, πλέον στις νέες οδηγίες καμία αναφορά επίσης
στη δυνατότητα δωρεάς του υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, η I.F.S. προτείνει να
διαμορφώσει κάθε Μονάδα πρωτόκολλα που θα ρυθμίζουν τις διαθέσιμες για τα
κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια επιλογές. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν
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Άρθρο L. 2141-1, παρ. 5, Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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Ενδεικτικά βλ. Taupitz, Embryonenschutzgesetz, Juristischer Kommentar mit medizinischnaturwissenschaftlichen Einführungen, 2014, σ. 382.
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επιλογή για εθελοντική δωρεά, εθελοντική προσφορά για ηθικώς αποδεκτή ιατρική
έρευνα ή κατά την επιθυμία του ζευγαριού καταστροφή μετά από κάποιο κατάλληλο
χρονικό διάστημα περίσκεψης. Ειδικά για τα γονιμοποιημένα ωάρια που δωρίζονται
για έρευνα θα πρέπει να απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση τους για
αναπαραγωγικούς σκοπούς. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι καθώς το ζήτημα του
καθεστώτος ιδιοκτησίας των γαμετών δεν έχει κριθεί από κάποιο δικαστήριο μέχρι
σήμερα , είναι πιθανό να ανακύψουν ζητήματα σχετικά με τη χρήση ή διάθεσή του, τα
οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Και στις δύο χώρες πάντως
διατυπώνονται απόψεις σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ειδικών κανόνων, αλλά και
νομοθετικής αναγνώρισης της δυνατότητας δωρεάς του γεννητικού υλικού σε
υπογόνιμα ζευγάρια.
Στη Γαλλία, αντίθετα ορίζεται ρητά στο νόμο ότι σε περίπτωση που ένα ζευγάρι δεν
επιθυμεί πλέον να αποκτήσει παιδί ή άλλο παιδί, καθώς και στην περίπτωση θανάτου
του/της συζύγου ή συντρόφου, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με κοινή τους δήλωση ή το
επιζών ενδιαφερόμενο πρόσωπο με μονομερή δήλωσή του μπορούν να συναινέσουν
ώστε: (α) τα γονιμοποιημένα ωάριά τους να δωριστούν σε άλλο ζευγάρι υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, (β) να παραχωρηθούν για τη διεξαγωγή έρευνας ή
(γ) να καταστραφούν164. Οι ίδιες ακριβώς δυνατότητες προβλέπονται και από τον
Έλληνα νομοθέτη165.
Στην Ιταλία ορίζονται αρχικά με συγκεκριμένο τρόπο οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
μπορεί ένα γονιμοποιημένο ωάριο να θεωρηθεί «πλεονάζον». Αυτό μπορεί να
συμβαίνει όταν: (α) η Μονάδα Ι.Υ.Α. έχει λάβει γραπτή δήλωση του υποβοηθούμενου
ζευγαριού με την οποία αρνείται μελλοντική μεταφορά ή (β) όταν η Μονάδα Ι.Υ.Α.
αποδεικνύει ότι πραγματοποίησε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους
επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με το ζευγάρι και αυτό δεν κατέστη εφικτό.
Το γεννητικό αυτό υλικό πάντως με βάση τον ιταλικό νόμο δεν μπορεί ούτε να
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L. 2141-4, παρ. Ι και ΙΙ (1 ) Κώδικα Δημόσιας Υγείας.
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Άρθρο 8 Ν. 3305/2005.
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καταστραφεί166, ούτε να δωριθεί ή να χρησιμοποιηθεί για έρευνα, με αποτέλεσμα να
φυλάσσεται επί έτη στις Μονάδες Ι.Υ.Α. και μάλιστα με δικά τους έξοδα. Με αυτά τα
δεδομένα, η τύχη των πλεοναζόντων γονιμοποιημένων ωαρίων παραμένει μέχρι και
σήμερα ένα από τα κυριότερα προβλήματα του συστήματος της ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ιταλία.
Στη Μ. Βρετανία τα γονιμοποιημένα ωάρια στο πλαίσιο διαδικασίας Ι.Υ.Α. μπορούν: (α)
να καταστρέφονται, (β) να δωρίζονται σε άλλα ζευγάρια, (γ) να αξιοποιούνται σε
έρευνα ή (δ) να χρησιμοποιούνται για παραγωγή βλαστοκυττάρων.
Με βάση το σουηδικό νόμο τα γονιμοποιημένα ωάρια: (α) καταστρέφονται, μετά την
παρέλευση 5 ετών ή (β) δωρίζονται για έρευνα. Δεν μπορούν, όμως, να δωριστούν σε
άλλο υπογόνιμο ζευγάρι, γιατί επικρατεί η άποψη ότι το παιδί πρέπει να συνδέεται
γενετικά με τον ένα τουλάχιστον γονέα. Για τη ρύθμιση αυτή υπάρχει σοβαρή
αντίδραση στη Σουηδία, όπου στο πλαίσιο έρευνας που έχει διεξαχθεί το 73% των
ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας δωρεάς των γονιμοποιημένων ωαρίων σε
άλλα υπογόνιμα ζευγάρια.
4.2.2. Ποιος αποφασίζει
Στις περισσότερες χώρες όπου αναγνωρίζεται δυνατότητα διάθεσης του πλεονάζοντος
γεννητικού υλικού, αυτή συναρτάται με τη σύμφωνη γνώμη του υποβοηθούμενου
ζεύγους. Στη Γαλλία το κέντρο κρυοσυντήρησης απευθύνει κάθε χρόνο σχετική
επιστολή και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν εγγράφως την
επιθυμίας τους. Στην Ελλάδα αντίθετα, η δήλωση της βούλησης γίνεται πριν αρχίσει η
διαδικασία Ι.Υ.Α., με τον ίδιο τύπο που ισχύει και για τη συναίνεση στην Ι.Υ.Α., δηλαδή
με απλό έγγραφο αν το ζευγάρι έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και με
συμβολαιογραφικό έγγραφο αν ζει σε ελεύθερη ένωση. Η δήλωση μπορεί ασφαλώς να
αλλάζει με τον ίδιο τρόπο πριν από την αξιοποίηση του γεννητικού υλικού. Αν η πιο
πάνω δήλωση δεν υπάρχει, καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη
χρησιμοποίηση, διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου, διάστασης, λήξης της ελεύθερης
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Άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 40/2004.
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ένωσης ή θανάτου, τα γονιμοποιημένα ωάρια διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται για
ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή καταστρέφονται, ύστερα από απόφαση της
Αρχής, κατόπιν αίτησης της Τράπεζας κρυοσυντήρησης167. Επομένως, η δωρεά σε άλλο
ζευγάρι μπορεί να γίνει μόνο αν το επιθυμούν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα.
Στη Μ. Βρετανία η απόφαση για τον τρόπο αξιοποίησης του πλεονάζοντος γεννητικού
υλικού ανήκει στο ζεύγος, το οποίο δηλώνει εγγράφως τη βούλησή του προς τη
Μονάδα Ι.Υ.Α. Η δήλωση γίνεται ήδη τη στιγμή που αρχίζει η διαδικασία της Ι.Υ.Α.,
ωστόσο μπορεί ασφαλώς με τον ίδιο τρόπο να αλλάξει το περιεχόμενό της αργότερα.
Το ίδιο ισχύει και στην Ιρλανδία, όπως και στη Σουηδία, όπου την απόφαση για την
τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού λαμβάνει αποκλειστικά το ζευγάρι.

4.3. Συνέπειες παραβίασης των ρυθμίσεων για την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού
υλικού
Στη Γαλλία αν παραβιασθούν οι κανόνες σχετικά με τη διάθεση του πλεονάζοντος
γεννητικού υλικού (λ.χ. καταστραφεί, δωριθεί ή αξιοποιηθεί για έρευνα χωρίς τη
συναίνεση των υποβοηθούμενων προσώπων), επιβάλλονται κυρώσεις διοικητικής και
ποινικής φύσης στη Μονάδα Ι.Υ.Α. και το δράστη της συγκεκριμένης πράξης. Οι
διοικητικής φύσης κυρώσεις είναι ίδιες με αυτές που έχουν ήδη αναφερθεί και σε άλλα
σημεία. Οι ποινικής φύσης συνέπειες στην περίπτωση αυτή είναι σημαντικές. Πιο
συγκεκριμένα, η διεξαγωγή μελέτης ή έρευνας στο γονιμοποιημένο ωάριο χωρίς την
προγενέστερη έγγραφη συναίνεση και την άδεια που ορίζει ο νόμος, ή χωρίς την
τήρηση των ισχυουσών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, τιμωρείται με επτά
(7) έτη φυλάκισης και 100.000 ευρώ χρηματική ποινή. Κάθε άλλη πράξη διάθεσης του
γεννητικού υλικού (λ.χ. δωρεά) χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου
επισύρει ποινή φυλάκισης πέντε ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ. Δεν
αποκλείεται επίσης η ύπαρξη υποχρέωσης αποζημίωσης του ζεύγους. Η υποχρέωση
όμως αυτή υπάρχει – όπως έχει κριθεί νομολογιακά – μόνο αν το ζευγάρι

167

Άρθρο 7 παρ. 7 Ν. 3305/2005.
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εξακολουθούσε να έχει την πρόθεση αξιοποίησης του γεννητικού υλικού προκειμένου
να αποκτήσει το ίδιο παιδί.
Στην Ελλάδα, δεν προβλέπονται ειδικές συνέπειες από την παραβίαση των κανόνων
όσον αφορά την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού (λ.χ. διάθεση ή αξιοποίηση
για έρευνα χωρίς τη συναίνεση του υποβοηθούμενου ζεύγους). Ωστόσο, εάν το
γεννητικό υλικό π.χ. καταστραφεί, μπορεί να υπάρξουν αξιώσεις λόγω αδικοπραξίας,
ενώ, αν αυτό αξιοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του ζεύγους, το αίτημα για αποζημίωση
μπορεί να στηριχθεί στην προσβολή της προσωπικότητας (ΑΚ 57).
Στην Ιρλανδία δεν προβλέπονται ειδικές συνέπειες από την παραβίαση των κανόνων
όσον αφορά την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού. Επειδή οι κλινικές
χρησιμοποιούν φόρμα συναίνεσης πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει
κρυοσυντήρηση χωρίς να έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη. Στην πράξη και στη νομολογία
δεν έχει προκύψει τέτοια υπόθεση.
Στην Ιταλία, στην περίπτωση που, κατά παράβαση του νόμου, το πλεονάζον γεννητικό
υλικό (δηλαδή τα πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια) καταστραφεί, ο δράστης
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από ένα ως τρία έτη και χρηματική ποινή από 50.000 ως
150.000 ευρώ. Εάν το υλικό δοθεί για έρευνα (εκτός από τις περιπτώσεις που κατ’
εξαίρεση το επιτρέπει ο νόμος), επιβάλλεται φυλάκιση από δύο έως έξι έτη, χρηματική
ποινή από 50.000 ως 150.000 ευρώ και στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
ενώ ο νόμος προβλέπει και επιβαρυντικές περιστάσεις. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή
έρχεται σε αντίθεση με υπουργική απόφαση του 2004, σύμφωνα με την οποία το
πλεονάζον γεννητικό υλικό επρόκειτο να μεταφερθεί σε Εθνική Βιοτράπεζα (που δεν
λειτούργησε ποτέ) όπου θα διενεργούνταν μελέτες και έρευνες επί των τεχνικών
κρυοσυντήρησης

των

γαμετών

και

των

«ορφανών

εμβρύων»

που

θα

κρυοσυντηρούνταν σε αυτή. Για τη δωρεά του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού δεν
προβλέπονται ειδικές έννομες συνέπειες και υπάρχουν φωνές που ζητούν την εν γένει
ρύθμιση του ζητήματος με νομοθετική παρέμβαση.
Στη Μ. Βρετανία, σε περίπτωση παραβίασης των ρυθμίσεων σχετικά με τη διάθεση του
γεννητικού υλικού (όπως λ.χ. όταν δωρίζεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ζεύγους),
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προβλέπεται η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Μονάδας
Ι.Υ.Α.
Στη Σουηδία η νομική κατάσταση αναφορικά με το δικαίωμα διάθεσης των
υπεράριθμων (supernumerary) γονιμοποιημένων ωαρίων που σχετίζονται με την ΙΥΑ
είναι σήμερα ασαφής168 και σύμφωνα με το National Council on Medical Ethics το
δικαίωμα διάθεσης στα μη γονιμοποιημένα ωάρια και στο σπέρμα είναι αναγκαίο να
διασαφηνιστεί και να ρυθμιστεί. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το εμπόριο ωαρίων και
σπέρματος θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι παράνομο169. Κατά τη γνώμη του
National Council on Medical Ethics το δικαίωμα διάθεσης στα γονιμοποιημένα ωάρια
πρέπει να το έχει αποκλειστικά το ζευγάρι που έχει υποβληθεί στη θεραπεία,
ανεξάρτητα αν η θεραπεία περιλαμβάνει δικούς τους ή ξένους γαμέτες170. Για τα μη
γονιμοποιημένα ωάρια και το σπέρμα171 ισχύουν οι προβλέψεις της Biobanks in
Medical Care Act (2002:297)172.

168

The Swedish National Council on Medical Ethics, Assisted reproduction – ethical aspects (Summary of a
report), 2013, σ. 10.
169

The Swedish National Council on Medical Ethics, Assisted reproduction-ethical aspects (Summary of a
report), σ. 11.
170

The Swedish National Council on Medical Ethics, Assisted reproduction – ethical aspects (Summary of a
report), 2013, σ. 11.
171

Για εκτενέστερη ανάλυση βλ. παρακάτω: Κεφάλαιο V. 1.

172

The Swedish National Council on Medical Ethics, Assisted reproduction-ethical aspects (Summary of a
report), σ. 11.
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Ε. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
1.1. Προϋποθέσεις εφαρμογής
Η προεμφυτευτική διάγνωση επιτράπηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία με το νόμο περί
Βιοηθικής του 2004 και ο σκοπός της είναι διττός: (α) η αποφυγή γέννησης ενός
παιδιού που είναι πολύ πιθανό να πάσχει από σοβαρή και ανίατη, κατά τη χρονική
στιγμή της διάγνωσης, γενετική ασθένεια ή (β) η γέννηση ενός παιδιού του οποίου η
γενετική κληρονομιά επιτρέπει τη βελτίωση της πρόγνωσης του αδερφού ή της
αδερφής του που πάσχει από σοβαρή γενετική ασθένεια.
Στη Γερμανία η προεμφυτευτική διάγνωση απαγορευόταν μέχρι το 2011. Αφορμή για
την αλλαγή του νόμου στάθηκε η απόφαση του BGH της 6/7/2010, μολονότι και πριν
από αυτήν υπήρχαν έντονες συζητήσεις για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γερμανικής
νομοθεσίας. Με βάση την νέα διάταξη173, η προεμφυτευτική διάγνωση επιτρέπεται (α)
για να αποφευχθεί η

μετάδοση κληρονομικής ασθένειας στο παιδί και (β) όταν

υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή αποβολής εξαιτίας προδιάθεσης των γονέων.
Η Ελλάδα, μία από τις δύο χώρες που έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τη
σύμβαση του Οβιέδο, επιτρέπει την προεμφυτευτική διάγνωση, σύμφωνα με όσα
ορίζει το άρθρο 12 της Σύμβασης αυτής, μόνο για λόγους υγείας ή για επιστηµονική
έρευνα που σχετίζεται µε λόγους υγείας, και υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης
γενετικής συµβουλευτικής174. Στους λόγους υγείας γίνεται δεκτό ότι υπάγεται όχι μόνο
η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο παιδί, αλλά και η γέννηση αδελφού –
σωτήρα, όταν η οικογένεια έχει ήδη ένα παιδί που πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Η
έννοια της σοβαρής ασθένειας δεν ορίζεται στο νόμο και προσδιορίζεται κάθε φορά
από την Αρχή, η οποία άλλωστε πρέπει να δώσει ειδική άδεια για την πραγματοποίηση
της προεμφυτευτικής διάγνωσης.
173

Βλ. Σχετικά §3 a ESchG.

174

Βλ. αναλυτικά την Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Για τις προγεννητικές και προεμφυτευτικές
εξετάσεις
και
το
ζήτημα
της
επιλογής
εμβρύου
σε
http://www.bioethics.gr/images/pdf/GNOMES/report_pd_gr.pdf
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Στην Ιρλανδία η προεμφυτευτική διάγνωση δεν απαγορεύεται ρητά και επομένως εξ
αντιδιαστολής προκύπτει ότι επιτρέπεται, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό
πλαίσιο ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της. Σύμφωνα με τα δεδομένα που
συνέλλεξε η αρμόδια Επιτροπή που συνέστησε το ιρλανδικό Κοινοβούλιο, η
προεμφυτευτική διάγνωση δεν εφαρμόζεται στην Ιρλανδία λόγω κυρίως του
συνταγματικού πλαισίου για την προστασία της αγέννητης ζωής που θεωρείται ότι
καλύπτει και τα γονιμοποιημένα ωάρια εκτός του σώματος της γυναίκας175. Στο ίδιο,
άλλωστε, πόρισμα κατέληξε και η έκθεση του I.F.F.S. 2013176. Υπήρχαν, βεβαίως, τα
τελευταία χρόνια κλινικές που διαφήμιζαν ότι παρέχουν ή ότι προσεχώς θα παρέχουν
τέτοια υπηρεσία, όμως, παρά τις αναφορές, μόλις τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με
δημοσιεύματα, γεννήθηκε το πρώτο παιδί στην Ιρλανδία μετά από προμφυτευτική
γενετική διάγνωση για να προληφθεί η γέννηση παιδιού με κυστική ίνωση177. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση η μέθοδος εφαρμόστηκε μετά από άδεια που έδωσε το Irish
Medicines Board (IMB)178. Το ζήτημα απασχολεί έντονα την Ιρλανδία διότι σύμφωνα με
δεδομένα που παρουσιάζονται σε δημοσιεύματα179 η Ιρλανδία έχει το υψηλότερο στον
κόσμο ποσοστό εμφάνισης κυστικής ίνωσης στον πληθυσμό της με ποσοστό 1 στα 19
άτομα.
Στην Ιταλία η προεμφυτευτική διάγνωση κρίθηκε αρχικά επιτρεπτή στα στείρα και
υπογόνιμα ζευγάρια που είναι φορείς κληρονομικών νόσων, τα οποία άλλωστε είναι τα
μόνα που, μέχρι την πολύ πρόσφατη απόφαση υπ’ αριθμ. 96/2015 του ιταλικού
Συνταγματικού Δικαστηρίου, είχαν το δικαίωμα προσφύγουν σε μεθόδους ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο νόμος δεν περιλαμβάνει κατάλογο ή κάποιο
ορισμό των κληρονομικών αυτών νόσων. Σε ό,τι αφορά τα γόνιμα ζευγάρια που είναι

175

CAHR, σ. 66.

176

I.F.F.S. 2013, σ. 107.

177

http://www.irishtimes.com/news/health/birth-of-first-baby-screened-for-cystic-fibrosis-a-milestone-1.1857015,
http://www.irishexaminer.com/ireland/clinic-to-screen-embryos-for-cystic-fibrosis-234906.html, http://www.
independent.ie/irish-news/health/healthy-baby-bridget-makes-irish-medical-history-30408246.html και
http://www.independent.ie/irish-news/first-gene-screened-irish-baby-due-in-july-29723997.html
178

Πλέον HPRA (βλ. https://www.hpra.ie/)

179

http://www.bionews.org.uk/page_221362.asp
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φορείς κληρονομικών νόσων, ο Ν. 40/2004 απαγόρευε ρητά την προεμφυτευτική
διάγνωση, και παρά το γεγονός ότι η Ιταλία καταδικάστηκε από το Ε.Δ.Δ.Α. στη γνωστή
υπόθεση Costa e Pavan κατά Ιταλίας180, η σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν άλλαξε με
νομοθετική παρέμβαση. Πρόσφατα, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 96/2015 του
Συνταγματικού Δικαστηρίου, η ρύθμιση που απαγόρευε την πρόσβαση σε Ι.Υ.Α. και,
συνεπώς, και σε προεμφυτευτική διάγνωση σε γόνιμα ζευγάρια φορείς κληρονομικών
νόσων κηρύχθηκε αντισυνταγματική. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η σύνταξη ενός
καταλόγου των παθολογιών που θα δικαιολογούν την εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί
έργο του νομοθέτη, η παρέμβαση του οποίου, επομένως, αναμένεται πλέον με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Στη Μ. Βρετανία η προεμφυτευτική διάγνωση επιτρέπεται στις περιπτώσεις που πρέπει
να αποφευχθεί κληρονομική πάθηση του εμβρύου, η οποία περιλαμβάνεται σε
κατάλογο που έχει συντάξει η H.F.E.A.181. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ασθένειες
όπως η αμυοατροφική πλευρική σκλήρυνση, η κυστική ίνωση και η αιμοφιλία. Αυτή τη
στιγμή, υπό ένταξη βρίσκονται ασθένειες όπως η ανιριδία και η μυοκλονική επιληψία
µε τραχιές κóκκινες ίνες (σύνδρομο MERRF). Η προεμφυτευτική διάγνωση επιτρέπεται
επίσης νομολογιακά και στην περίπτωση της δημιουργίας «αδελφών-σωτήρων», μετά
την απόφαση The Queen on the Application of Quintavalle v. Human Fertilisation and
Embryology Authority του 2003. Σε αυτήν, οι γονείς παιδιού με μεσογειακή αναιμία
ζήτησαν να γίνει προεμφυτευτική διάγνωση προκειμένου να κυοφορήσουν αδερφό
σωτήρα. Η θετική απάντηση της H.F.E.A. αμφισβητήθηκε δικαστικά από την pro-life
οργάνωση CORE. Το Court of Appeal έκρινε ότι οι μέθοδοι Ι.Υ.Α. δεν έχουν ως μοναδικό
σκοπό τους τη γέννηση ενός παιδιού καθαυτή, αλλά και τη διασφάλιση της υγείας και
της σωματικής ακεραιότητας του παιδιού που θα γεννηθεί, ενώ δεν θεωρείται ότι
πρέπει να αποκλείεται η γέννηση αδερφού σωτήρα, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Στη Σουηδία, μετά από έντονες διαμάχες σχετικά με την πιθανότητα προσβολής της
αξίας του ανθρώπου μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου και διακριτικής μεταχείρισης

180

Απόφαση της 28.8.2012.

181

Η πλήρης λίστα βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://guide.hfea.gov.uk/pgd/.
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προσώπων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, είναι σήμερα επιτρεπτή η
προεμφυτευτική διάγνωση μόνον εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
που προβλέπονται ρητά στο νόμο. Πρέπει ειδικότερα182: (α) Η γυναίκα ή ο άντρας να
έχουν προδιάθεση για σοβαρές μονογενετικές ή χρωμοσωμικές κληρονομικές νόσους,
που εγκυμονούν υψηλή πιθανότητα να γεννήσουν παιδί με γενετική ασθένεια ή
αναπηρία. (β) Ρητά απαγορεύεται στο νόμο η χρήση της για επιλογή χαρακτηριστικών.
(γ) Απαγορεύεται η επιλογή γονιδίων μέσω της προεμφυτευτικής διάγνωσης
προκειμένου να γεννηθεί παιδί «αδελφός-σωτήρας». Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορεί αυτό να επιτραπεί, μετά από άδεια του National Board of Health and Welfare.
1.2. Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής της προεμφυτευτικής
διάγνωσης
Σε ορισμένες χώρες (Γαλλία, Γερμανία) μόνος ο γιατρός είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που να δικαιολογεί την προεμφυτευτική διάγνωση. Στη
Γαλλία, ωστόσο, ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένα ότι ο γιατρός πρέπει να ασκεί την
επαγγελματική δραστηριότητά του σε διεπιστημονικό κέντρο προγεννητικής διάγνωσης
και οφείλει να αιτιολογήσει την ανάγκη για τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης,
αποδεικνύοντας ότι το ζευγάρι έχει υψηλή πιθανότητα να γεννήσει ένα τέκνο που θα
πάσχει από σοβαρή και ανίατη, κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης, γενετική
ασθένεια. Η διάγνωση δεν μπορεί να διενεργηθεί παρά μόνο εάν εντοπισθούν,
προγενεστέρα και με ακρίβεια σχετικές ενδείξεις σε έναν από τους γονείς ή σε έναν από
τους άμεσους προγόνους τους.
Στην Ελλάδα, η συνδρομή των λόγων υγείας για τους οποίους επιτρέπεται η
προεμφυτευτική διάγνωση ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Ι.Υ.Α. Ο θεράπων γιατρός
που συστήνει την προεμφυτευτική διάγνωση δεν έχει ανάμιξη στον μετέπειτα έλεγχο
για τη συνδρομή των προϋποθέσεων.
Στην Ιρλανδία, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μόνη αρμόδια
αρχή για να ελέγξει αν πρέπει να επιτραπεί η προεμφυτευτική διάγνωση φαίνεται να
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είναι το Irish Medicines Board (IMB). Αντίθετα, στην Ιταλία, όπου επίσης δεν υπάρχει
σχετική ρύθμιση, η συνδρομή των όρων διενέργειας της προεμφυτευτικής διάγνωσης
γίνεται δεκτό ότι ελέγχεται αποκλειστικά από το γιατρό.
Στη Μ. Βρετανία ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου γίνεται από
την κλινική που αναλαμβάνει τη διενέργεια της προεμφυτευτικής διάγνωσης.
Στη Σουηδία τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου σε κάθε συγκεκριμένη
περίπτωση ελέγχει ο θεράπων γιατρός, ο οποίος συστήνει την προεμφυτευτική
διάγνωση.
1.3. Ποιος διενεργεί την προεμφυτευτική διάγνωση
Στη Γαλλία, όπως και στη Γερμανία, η προεμφυτευτική διάγνωση πραγματοποιείται σε
ειδικά αδειοδοτημένο κέντρο προεμφυτευτικής διάγνωσης με τις κατάλληλες τεχνικές,
ιατρικές και διαγνωστικές δυνατότητες, την τήρηση των οποίων ελέγχει ο Οργανισμός
Βιοϊατρικής και η Επιτροπή Βιοηθικής αντίστοιχα.
Στην Ελλάδα η προεμφυτευτική διάγνωση διενεργείται από τις Μονάδες Ι.Υ.Α., αφού
λάβουν ειδική άδεια από την Αρχή Ι.Υ.Α., εφόσον διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία
και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή συνεργάζονται με αντίστοιχη μονάδα ή εργαστήριο,
το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις αυτές.
Στην Ιρλανδία αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
μπορεί να διενεργείται τόσο από Μονάδες Ι.Υ.Α. όσο και από ειδικά διαγνωστικά
κέντρα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η μέθοδος εφαρμόζεται μόνο από τις
Μονάδες.
Στη Μ. Βρετανία η προεμφυτευτική διάγνωση διενεργείται σε συγκεκριμένες μόνο
κλινικές που έχουν λάβει σχετική άδεια από την H.F.E.A.
Τέλος, στο σουηδικό νόμο δεν προσδιορίζεται ειδικά ποιος διενεργεί την
προεμφυτευτική διάγνωση, οπότε, από την απουσία ρητής αναφοράς, συνάγεται ότι
διενεργείται τόσο από τις Μονάδες Ι.Υ.Α. όσο και από τα ειδικά διαγνωστικά κέντρα. Το
ίδιο συμβαίνει και στην Ιταλία, όπου τα κέντρα που διενεργούν την προεμφυτευτική
διάγνωση είναι, ως επί το πλείστον, ιδιωτικά.
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1.4. Ενημέρωση υποβοηθούμενων προσώπων
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα) η εφαρμογή της προεμφυτευτικής
διάγνωσης προϋποθέτει ενημέρωση του ζεύγους σχετικά με τη μέθοδο και τα ποσοστά
ορθής διάγνωσης, καθώς και έγγραφη συναίνεση. Στην Ιρλανδία και την Ιταλία, η
έλλειψη νομοθετικού ρυθμιστικού πλαισίου εκτείνεται και στην έλλειψη οποιασδήποτε
ρύθμισης σχετικά με την ενημέρωση ή τον τρόπο συναίνεσης των υποβοηθούμενων
προσώπων. Στην Ιταλία μπορεί ωστόσο να γίνει δεκτό ότι η συναίνεση παρέχεται με
απλό έγγραφο, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης για τον τρόπο παροχής
συναίνεσης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εν γένει. Στη Μ. Βρετανία η
προεμφυτευτική διάγνωση πραγματοποιείται μόνο μετά από σχετική ενημέρωση των
υποβοηθούμενων προσώπων, που περιλαμβάνει και την ενημέρωση ότι η διάγνωση
δεν είναι 100% ακριβής. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συναινέσουν εγγράφως στην
πιθανότητα να εμφανιστεί τελικά πρόβλημα στο παιδί. Στη Σουηδία η σχετική
υποχρέωση βαρύνει το γιατρό και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενημέρωσης που
οφείλει αυτός να παρέχει στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πριν την εφαρμογή των
μεθόδων Ι.Υ.Α., η οποία αναλυτικά εκτέθηκε παραπάνω.
1.5. Συνέπειες από την παραβίαση των προϋποθέσεων του νόμου
Στη Γαλλία τυχόν παραβίαση των προϋποθέσεων του νόμου αναφορικά με την
προεμφυτευτική διάγνωση (χωρίς ενημέρωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του νόμου, σε κέντρο που δεν είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο) επισύρει συνέπειες
διοικητικής και ποινικής φύσεως. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο και
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν και για τις
υπόλοιπες παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας, ενώ προβλέπεται, επίσης, ότι εκείνος
που παραβιάζει τις διατάξεις για την προεμφυτευτική διάγνωση τιμωρείται με
φυλάκιση 2 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, αλλά και με την παρεπόμενη ποινή
της απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος. Σε περίπτωση που η προεφυτευτική
διάγνωση δεν γίνει σωστά, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν προβλήματα στο παιδί που
θα γεννηθεί, συντρέχει περίπτωση αστικής ευθύνης του γιατρού και του ιατρικού
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κέντρου και υποχρέωση αποζημίωσης του ζευγαριού ή της γυναίκας που επιθυμεί το
παιδί με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες.
Στη Γερμανία η παραβίαση των προϋποθέσεων του νόμου αναφορικά με την
προεμφυτευτική διάγνωση επισύρει συνέπειες διοικητικής και ποινικής φύσεως.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ποινή φυλάκισης ως 1 έτος ή χρηματική ποινή στην
περίπτωση που ο γιατρός κάνει προεμφυτευτική διάγνωση χωρίς να υπάρχει η σχετική
ιατρική ένδειξη, χωρίς δηλαδή να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης κληρονομικής
ασθένειας στο παιδί ή κίνδυνος θανάτου ή αποβολής εξαιτίας προδιάθεσης των
γονέων. Ως προς τις διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις. Σε
περίπτωση τέλος, που η προεφυτευτική διάγνωση δε γίνει σωστά με αποτέλεσμα να
εμφανιστούν προβλήματα στο παιδί που θα γεννηθεί, συντρέχει περίπτωση αστικής
ευθύνης του γιατρού και του ιατρικού κέντρου και υποχρέωση αποζημίωσης του
ζευγαριού ή της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί με βάση τις διατάξεις για τις
αδικοπραξίες.
Στην Ελλάδα, σε περίπτωση που η προεμφυτευτική διάγνωση πραγματοποιηθεί χωρίς
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, απειλούνται διοικητικές κυρώσεις για τους
εμπλεκόμενους ( γιατρό και διαγνωστικό κέντρο) και ειδικότερα πρόστιμο ύψους 2.000
ως 4.000 ευρώ. Προβλέπεται επίσης προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
Μονάδας Ι.Υ.Α. επί ένα έτος και σε περίπτωση επανάληψης, οριστική ανάκληση της
άδειας. Στην περίπτωση που η προεμφυτευτική διάγνωση δεν γίνεται με τον ιατρικά
ενδεδειγμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν προβλήματα στο παιδί που θα
γεννηθεί, προβλέπεται, πέραν των πιο πάνω διοικητικών κυρώσεων, και αστική ευθύνη
με βάση τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου.
Στην Ιρλανδία δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την ευθύνη των γιατρών ή των
Μονάδων Ι.Υ.Α. σε περίπτωση σφάλματος κατά τη διεξαγωγή της προεμφυτευτικής
διάγνωσης που θα έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση παιδιού με σοβαρά προβλήματα
υγείας, οπότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα εφαρμοστούν οι κοινές διατάξεις περί
ευθύνης του γιατρού για ιατρικά σφάλματα.
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Στην Ιταλία γίνεται δεκτό ότι οι νομικές συνέπειες σφαλμάτων κατά τη διενέργεια της
προεμφυτευτικής διάγνωσης με αποτέλεσμα τη γέννηση ενός παιδιού με ανωμαλίες
είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν όταν υπεισέρχονται ιατρικές πλημμέλειες κατά το
στάδιο του προγεννητικού ελέγχου. Έτσι, παρά την ανυπαρξία ad hoc νομολογίας,
γίνεται δεκτό ότι ο επαγγελματίας υγείας και η Μονάδα που πραγματοποιεί την
προεμφυτευτική διάγνωση υποχρεούνται σε αποζημίωση του πατέρα και της μητέρας
του παιδιού, λόγω της παραβίασης του αυτοκαθορισμού τους και του δικαιώματός
τους για συνειδητή και υπεύθυνη άσκηση των αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων 183.
Το παιδί δεν νομιμοποιείται ενεργητικά για την άσκηση σχετικής αγωγής αποζημίωσης,
δεδομένου ότι και κατά το ιταλικό δίκαιο, δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη ενός
δικαιώματος για «μη γέννηση» στο παιδί που θα φέρει ανωμαλίες λόγω εσφαλμένου
προγεννητικού ελέγχου.
Στη Μ. Βρετανία δεν προβλέπεται κάποια κύρωση ειδικά για την τέλεση
προεμφυτευτικής διάγνωσης χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.
Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρξει ιατρικό σφάλμα θα εφαρμοστούν οι γενικές
διατάξεις για τη σωματική βλάβη και την κακή άσκηση της ιατρικής επιστήμης
(malpractice). Ήτοι, πειθαρχική ευθύνη κατά τις γενικές διατάξεις του Code of Good
Medical Practice, ποινή φυλάκισης ως 7 έτη (κατά το section 20 της Offences Against
the Person Act) και αποζημίωση για malpractice κατά τα προβλεπόμενα για clinical/
medical negligence). Η H.F.E.A. δύναται επίσης να ασκήσει το σχετικό δικαίωμά της και
να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α.
Η σουηδική νομοθεσία δεν προβλέπει κάποια κύρωση στην περίπτωση που
πραγματοποιηθεί προεμφυτευτική διάγνωση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων
που τάσσει ο νόμος. Βέβαια, αν η προεμφυτευτική διάγνωση δεν γίνει με επιστημονικά
ορθό τρόπο και παρουσιαστούν προβλήματα υγείας στο παιδί μετά τη γέννησή του, ο

183

Δικαίωμα το οποίο προβλέπεται ρητά στο άρθρο 1 του Ν. 194/1978 για την τεχνητή διακοπή της
κύησης, κατά το οποίο «το κράτος εγγυάται το δικαίωμα για συνειδητή και υπεύθυνη αναπαραγωγή,
αναγνωρίζει την κοινωνική αξία της μητρότητας και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή από τη στιγμή της
έναρξής της». Βλ. και M. Sella, La quantificazione dei danni da malpractice medica, Giuffre Editore, 2009,
σ. 206 επ.
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γιατρός αντίστοιχη πειθαρχική και ποινική ευθύνη. Μέχρι στιγμής δεν έχει
απασχολήσει πάντως τη Δικαιοσύνη κάποιο σχετικό ζήτημα. Στο γιατρό, άλλωστε, όπως
και στη Μονάδα Ι.Υ.Α. μπορεί να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις από τους
εποπτεύοντες φορείς, δηλαδή το Disciplinary Board of Healthcare and Medical
Treatment και το Health and Social Care Inspectorate αντίστοιχα.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ
2.1. Η κατ’ αρχήν απαγόρευση της επιλογής του φύλου
Στις περισσότερες χώρες απαγορεύεται η επιλογή φύλου (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μ.
Βρετανία, Σουηδία), με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στο
παιδί κάποιας φυλοσύνδετης νόσου. Στην Ιταλία μάλιστα, κατά τη μάλλον επικρατούσα
άποψη, η επιλογή του φύλου του παιδιού θεωρείται απαγορευμένη, ακόμα και όταν
μέσω αυτής επιχειρείται να αποφευχθεί νόσος που συνδέεται με το φύλο. Η μόνη χώρα
όπου η επιλογή φύλου στο πλαίσιο Ι.Υ.Α. δεν απαγορεύεται ρητά και μάλιστα
διαφημίζεται από Μονάδες Ι.Υ.Α. είναι η Ιρλανδία. Εντούτοις η Επιτροπή που έχει
συσταθεί για τη μελέτη των προβλημάτων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχει
καταλήξει στη θέση ότι θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο για τη αποφυγή μετάδοσης
σοβαρών ασθενειών που συνδέονται με το φύλο και όχι για κοινωνικούς ή άλλους
λόγους (οικογενειακός προγραμματισμός, επιθυμία του ζευγαριού κλπ). Την ίδια θέση
έχει λάβει και η I.F.S.
Σε καμία χώρα δεν ορίζονται ρητά στο νόμο οι ασθένειες για την αποφυγή των οποίων
μπορεί να επιτρέπεται η επιλογή φύλου.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Χ
Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

2.2. Ποιος ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιτρεπτής επιλογής φύλου
Στις περισσότερες χώρες που επιτρέπουν την επιλογή φύλου προκειμένου να
αποφευχθεί η μετάδοση ασθένειας στο παιδί (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία,
Σουηδία), ο έλεγχος της πιθανότητας και του κινδύνου μετάδοσης διενεργείται από το
γιατρό, ο οποίος και κρίνει αν η ασθένεια είναι πράγματι σοβαρή ή όχι.
2.3. Σκέψεις ως προς την απαγόρευση της επιλογής φύλου
Η απαγόρευση επιλογής φύλου έχει εγείρει συζητήσεις σε πολλές χώρες. Η
απαγόρευση φαίνεται να συναρτάται με σκέψεις που απορρέουν από την αξία του
ανθρώπου και την παρεμπόδιση κάθε ετεροκαθορισμού του. Η απαγόρευση επιλογής
φύλου επιβάλλεται προκειμένου να αποφευχθεί «η δημιουργία μιας κοινωνίας
βασισμένης σε μοντέλα», υποστηρίζεται, κάτι που θα είχε μακροπρόθεσμα σοβαρές
συνέπειες στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα δύο φύλα.
Από την άλλη όμως πλευρά, όταν η διακοπή της κύησης επιτρέπεται ελεύθερα μέχρι τη
12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης στις περισσότερες χώρες - ή και μέχρι τη 18η σε άλλες
(Σουηδία) – και άρα μπορεί να γίνει και για λόγους φύλου του παιδιού, δεν
δικαιολογείται η απαγόρευση της επιλογής στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Με άλλα λόγια γιατί να υποχρεώνεται η γυναίκα σε μια κυοφορία που
στη συνέχεια θα διακόψει, αν μπορεί εξαρχής να επιλέξει το φύλο του παιδιού της.
Υποστηρίζεται εξάλλου, ότι η δυνατότητα επιλογής φύλου δεν υποδαυλίζει τις
διακρίσεις λόγω φύλου, εφόσον κανείς δεν επιβάλλει στους γονείς την υποχρέωση να
επιλέγουν ένα συγκεκριμένο φύλο. Έχει επιπλέον παρατηρηθεί ότι η δικαιολόγηση της
επιλογής φύλου μόνο για να αποφευχθεί η μετάδοση νοσημάτων υποδηλώνει μια
αρνητική στάση κατά των ατόμων που πάσχουν από κάποια εκ γενετής ασθένεια.
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Βεβαίως το επιχείρημα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και από εκείνους που υποστηρίζουν
ότι ακριβώς για να μην υπονοούνται ανεπίτρεπτες διακρίσεις, θα πρέπει να
απαγορεύεται η επιλογή φύλου ακόμη κι όταν συναρτάται με την προσπάθεια
αποφυγής μετάδοσης κληρονομικού νοσήματος. Τέλος, το αίτημα επιλογής φύλου
θεωρείται από ορισμένους θεμιτό όταν η οικογένεια έχει ήδη πολλά παιδιά του ίδιου
φύλου184.
2.4. Συνέπειες από την παραβίαση των προϋποθέσεων του νόμου
2.4.1. Θέσπιση κυρώσεων
Μολονότι σε όλες τις χώρες (με εξαίρεση την Ιρλανδία) απαγορεύεται κατ’ αρχήν, όπως
ειπώθηκε, η επιλογή φύλου και επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση όταν υπάρχει κίνδυνος
μετάδοσης σοβαρού νοσήματος στο παιδί, δεν προβλέπονται εντούτοις πάντα εξίσου
σοβαρές συνέπειες. Ορισμένες χώρες (Σουηδία) αρκούνται στις γενικές, διοικητικής
φύσης, κυρώσεις για τους γιατρούς και τις Μονάδες Ι.Υ.Α., ενώ σε άλλες (Ελλάδα,
Ιταλία, Μ. Βρετανία) απειλούνται ακόμα και βαρύτατες ποινικές κυρώσεις. Πιο
συγκεκριμένα:
2.4.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α. που διενεργούν
πράξεις επιλογής φύλου χωρίς να συντρέχει σοβαρός ιατρικός λόγος. Μπορεί να
επιβληθεί πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της
Μονάδας,

προσωρινή

ή

οριστική

σε

περίπτωση

επανειλημμένης

τέλεσης.

Προβλέπονται επίσης ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν: διάλυση του νομικού
προσώπου, απαγόρευση, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη), άσκησης, άμεσα ή
έμμεσα, μίας ή περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων του,
θέση του υπό δικαστική εποπτεία για χρονικό διάστημα ως πέντε έτη, σφράγισμα

184

Βλ. σχετικό προβληματισμό σε E. Blyth, L. Frith, M. Crawshaw, Ethical objections to sex selection for
non-medical reasons, Ethics, Bioscience and Life 2008, τόμ. 3, τεύχ. 1, σ. 41-45, S. Wilkinson, Sexism, sex
selection and «family balancing», MedLRev 2008, τεύχ. 16, σ. 369-389, F. Moazam, Feminist discourse on
sex screening and selective abortion of female foetuses, Bioethics 2004, τεύχ. 18, σ. 205-220, G. Pennings,
Family balancing as a morally acceptable application of sex selection, Human Reproduction 1996, τεύχ. 11,
σ. 2339–2343.
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οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη), αποκλεισμό, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε
έτη), από τις αγορές, απαγόρευση, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη), δημόσιας
προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά, απαγόρευση, οριστική ή
προσωρινή (ως πέντε έτη), έκδοσης επιταγών (προβλέπονται εξαιρέσεις από τον
κανόνα αυτό), κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης στον τύπο,
έντυπο ή ηλεκτρονικό και, τέλος, απαγόρευση, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη),
λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης οικονομικής
ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Στη Γερμανία η επιλογή φύλου θα μπορούσε να επισύρει μόνο διοικητικές κυρώσεις
κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα όπως και στην Ιταλία δεν προβλέπονται με ειδικές διατάξεις κυρώσεις για
τη Μονάδα. Οι κυρώσεις ποινικές και διοικητικές αφορούν τους γιατρούς, όπως
αναλυτικά θα παρουσιαστεί παρακάτω.
Στη Μ. Βρετανία, η επιλογή φύλου ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας στο
παιδί επισύρει διοικητική κύρωση για τη Μονάδα Ι.Υ.Α., που συνίσταται σε αναστολή
της λειτουργίας της ή ακόμα και σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας185.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις, ωστόσο μπορεί να επιβληθούν στις
Μονάδες Ι.Υ.Α. οι συνήθεις διοικητικές/πειθαρχικές κυρώσεις από τον I.V.O. (Health
and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ
Διοικητικής
κυρώσεις
ΓΑΛΛΙΑ

185

φύσης

Πρόστιμο
ως
2.000.000 ευρώ +
αφαίρεση
άδειας
λειτουργίας

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Διάλυση
νομικού
απαγόρευση, οριστική
άσκησης
μιας
ή
επαγγελματικών
ή

Section 41.1 H.F.E. 2008.
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Αστικές
συνέπειες
προσώπου,
ή προσωρινή,
περισσότερων
κοινωνικών

ΟΧΙ

Γενετικοί Χειρισμοί στην Ι.Υ.Α.
προσωρινή
οριστική

ή

δραστηριοτήτων του, θέση του υπό
δικαστική εποπτεία για διάρκεια που
μπορεί να φτάσει ως 5 έτη, σφράγισμα
οριστικό ή προσωρινό, αποκλεισμός,
οριστικός ή προσωρινός, από τις αγορές,
απαγόρευση, οριστική ή προσωρινή,
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή
εισαγωγής
τους
στην
αγορά,
απαγόρευση, οριστική ή προσωρινή,
έκδοσης
επιταγών,
κατάσχεση,
δημοσιοποίηση
καταδικαστικής
απόφασης στον τύπο, απαγόρευση,
οριστική ή προσωρινή, λήψης κρατικής
χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και
κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης από
ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή
δημόσιας υπηρεσίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις
από τους κατά
τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση
τις γενικά ισχύουσες
διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν
προβλέπονται
κυρώσεις με ειδικές
διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναστολή
λειτουργίας ή
ανάκληση άδειας
λειτουργίας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικής/
πειθαρχικής
κυρώσεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

φύσης

2.4.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που παραβιάζει την απαγόρευση επιλογής φύλου αντιμετωπίζει
τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, απειλείται διοικητικά
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με πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης επαγγέλματος και ποινικά με
φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ, καθώς και με
απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, που επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή. Ποινική
ευθύνη έχει κατ’ αρχήν και το ζευγάρι με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή.
Στη Γερμανία ο γιατρός που προχωρεί σε επιλογή φύλου χωρίς νόμιμη αιτία τιμωρείται
με φυλάκιση ως 1 έτος ή χρηματική ποινή, αλλά και με πειθαρχικές κυρώσεις,
σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες διατάξεις186. Στην Ελλάδα η απειλούμενη γι’ αυτόν
ποινή είναι κάθειρξη ως 15 έτη, ενώ προβλέπονται επιπλέον και διοικητικής φύσης
κυρώσεις. Και στις δύο χώρες το ζευγάρι ευθύνεται για τη συμμετοχή του στο έγκλημα.
Στην Ιταλία η παραβίαση της απαγόρευσης του νόμου σε σχέση με την έρευνα σε
έμβρυα, εφόσον γίνει δεκτή η μάλλον κρατούσα άποψη που θέλει την επιλογή φύλου
να τιμωρείται με βάση τις διατάξεις αυτές, επισύρει φυλάκιση από δύο ως έξι έτη και
χρηματική ποινή από 50.000 ως 150.000 ευρώ. Από την επιβολή των απειλούμενων
κυρώσεων δεν εξαιρείται ρητά το υποβοηθούμενο ζευγάρι, χωρίς επομένως να μπορεί
να αποκλειστεί η καταδίκη των προσώπων αυτών λόγω συμμετοχής στην τέλεση του
αδικήματος από τον (φυσικό αυτουργό) γιατρό, πράγμα το οποίο, ωστόσο, μπορεί να
συμβαίνει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα επιβάλλεται στο γιατρό, ως
παρεπόμενη ποινή, προσωρινή στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα ως
τρία έτη.
Στη Μ. Βρετανία, ο γιατρός που επιλέγει το φύλο του παιδιού ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος
μετάδοσης ασθένειας σε αυτό απειλείται με φυλάκιση ως 10 έτη και/ή χρηματική
ποινή187. Ως συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί τιμωρούνται και οι μελλοντικοί γονείς.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για το γιατρό, ωστόσο μπορεί να έχει
ελεγχθεί πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Πρακτικής
(Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ

186

Για τις ποινικές κυρώσεις βλ. σχετικά §3 ESchG.

187

Section 41.1 H.F.E. 2008.
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Γενετικοί Χειρισμοί στην Ι.Υ.Α.
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ + αναστολή άσκησης
επαγγέλματος

Φυλάκιση τουλάχιστον 2
ετών + χρηματική ποινή
30.000
ευρώ
+
απαγόρευση
άσκησης
επαγγέλματος

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη,
μολονότι στην πράξη δεν
ασκούνται διώξεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις από
τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά ισχύουσες
διατάξεις

Φυλάκιση ως 1 έτος ή
χρηματική ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή
ανάκληση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
για
τουλάχιστον 2 έτη +
πρόστιμο από 50.000 ως
100.000
ευρώ.
Σε
περίπτωση νέας τέλεσης
οριστική ανάκληση άδειας
άσκησης επαγγέλματος +
πρόστιμο από 200.000 ως
400.000 ευρώ

Κάθειρξη από 5 ως 15 έτη

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

φυλάκιση 2 – 6 έτη και
χρηματική ποινή από
50.000 - 150.000 ευρώ +
στέρηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΙΤΑΛΙΑ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ανάκληση άδειας άσκησης
επαγγέλματος

Στερητική της ελευθερίας
ποινής ως 10 έτη και / ή
χρηματική ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικός έλεγχος

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
3.1. Απαγόρευση ενεργειών «βελτίωσης» του γενετικού υλικού
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία) απαγορεύονται ρητά
οποιεσδήποτε επεμβάσεις «βελτίωσης» του γενετικού υλικού, εφόσον εμπεριέχουν
γενετικές αλλαγές που μπορούν να κληρονομηθούν.
Εξαίρεση αποτελούν η Ελλάδα και η Μ. Βρετανία, όπου επιτρέπονται επεμβάσεις
«βελτίωσης», μετά από έγγραφη συναίνεση των ενδιαφερομένων, εφόσον αυτές έχουν
ως σκοπό την αποφυγή μετάδοσης νόσου στο παιδί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει, βέβαια,
ειδική διάταξη που να προβλέπει τη δυνατότητα αυτή, όπως δεν υπάρχει και ειδική
διάταξη που να απαγορεύει επεμβάσεις βελτίωσης του γενετικού υλικού, στο μέτρο
όμως που γίνεται δεκτό ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή
αναλογικά όσα ισχύουν για την επιλογή φύλου, θα πρέπει να θεωρείται ότι επιτρέπεται
η επέμβαση για ιατρικούς λόγους, εφόσον δεν τροποποιεί το γονιδίωµα τυχόν
απογόνων (σύμφωνα με όσα ειδικότερα επιτάσσει η Σύμβαση του Οβιέδο).
Στη Μ. Βρετανία, άλλωστε, πολύ πρόσφατα επιτράπηκε η τεχνική της μεταμόσχευσης
μιτοχονδρίων, η δε H.F.E.A. ήδη έχει εκδώσει τους Κανονισμούς 2015, οι οποίοι θα
ισχύσουν από την 29η Οκτωβρίου 2015. Πρόκειται για αφαίρεση πυρηνικού DNA από
το ωάριο ή το γονιμοποιημένο ωάριο, του οποίου τα μιτοχόνδρια φέρουν γονιδιακή
πάθηση και την εισαγωγή του πυρηνικού αυτού DNA σε τρίτο απύρηνο υγιές ωάριο ή
γονιμοποιημένο ωάριο, προκειμένου να δημιουργηθεί έμβρυο χωρίς την πάθηση αυτή.
Το έμβρυο αυτό θα έχει συνεπώς δυο βιολογικές μητέρες.
Εξαίρεση αποτελεί επίσης η Ιρλανδία, όπου δεν υπάρχει διάταξη, η οποία να
απαγορεύει ενέργειες «βελτίωσης» του γενετικού υλικού, χωρίς ωστόσο να
εφαρμόζεται στην πράξη η συγκεκριμένη τεχνική.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η «ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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Γενετικοί Χειρισμοί στην Ι.Υ.Α.
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ
Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

3.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόλυτης απαγόρευσης
Στις περισσότερες χώρες δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερος προβληματισμός σχετικά με τη
σκοπιμότητα της απόλυτης απαγόρευσης κάθε πράξης βελτίωσης του γενετικού υλικού.
Γενικά θεωρείται ότι η απαγόρευση είναι δικαιολογημένη και σύμφωνη με την
υποχρέωση σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και την αποφυγή των διακρίσεων.
Μεμονωμένα εκφράζονται, ωστόσο, και διαφορετικές απόψεις, καθώς υποστηρίζεται
ότι δεν υπάρχει λόγος να αρνείται κανείς πράξεις βελτίωσης – όπως λ.χ. απαλλαγής από
γονίδια που μπορεί να προδιαθέτουν για κάποιες σοβαρές ασθένειες – όταν το ζητεί το
ζευγάρι. Κατά ορισμένους μάλιστα αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται ακόμα κι όταν η
ασθένεια ή προδιάθεση για ασθένεια που επιχειρείται να αποφευχθεί δεν είναι κατ’
ανάγκη ιδιαίτερα σοβαρή. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρόταση νόμου που έχει
ετοιμάσει στην Γερμανία ομάδα ειδικών επιστημόνων188 ορίζεται ότι μπορούν κατ’
εξαίρεση να γίνονται επεμβάσεις βελτίωσης του γενετικού υλικού όταν, με βάση τα
διδάγματα της ιατρικής, οι επεμβάσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή κινδύνου για
τη ζωή ή στην αποφυγή σοβαρής διαταραχής της σωματικής ή ψυχικής υγείας των
απογόνων, εφόσον από τη στάθμιση μεταξύ των προβλέψιμων κινδύνων και των
μειονεκτημάτων από τη μια και του οφέλους για τους απογόνους από την άλλη, οι
πράξεις θεωρούνται δικαιολογημένες. Για τη διενέργεια της πράξης θεωρείται σε κάθε
περίπτωση αναγκαίο να έχει γνωμοδοτήσει η Αρχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

188

U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, J.F. Lindner, H. Rosenau, U. Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz, Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 64 επ.
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Δεν λείπουν πάντως και απόψεις που υποστηρίζουν ότι εφόσον στο πλαίσιο της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπάρχει ούτως ή άλλως η δυνατότητα επιλογής
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του παιδιού που θα γεννηθεί – μέσω της επιλογής του
δότη του γεννητικού υλικού – θα πρέπει αυτό να επιτρέπεται και με επεμβάσεις
«βελτίωσης» του γενετικού υλικού.
3.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης επέμβασης επί του
γενετικού υλικού
3.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Μολονότι σε όλες τις χώρες (με εξαίρεση την Ιρλανδία) απαγορεύεται κατ’ αρχήν, όπως
ειπώθηκε, η επέμβαση «βελτίωσης» του γενετικού υλικού, δεν προβλέπονται εντούτοις
πάντα εξίσου σοβαρές συνέπειες. Πιο συγκεκριμένα:
3.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στις Μονάδες Ι.Υ.Α. που
διενεργούν πράξεις «βελτίωσης» του γενετικού υλικού, οι οποίες είναι πρόστιμο ως
2.000.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, προσωρινή ή οριστική σε
περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης. Μπορούν επίσης να επιβληθούν ποινικές
κυρώσεις, που περιλαμβάνουν: διάλυση του νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή
(ως πέντε έτη) απαγόρευση άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή περισσότερων
επαγγελματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού προσώπου υπό
δικαστική εποπτεία για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει ως πέντε έτη, οριστικό
ή προσωρινό (ως πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη)
αποκλεισμό από τις αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά, οριστική ή
προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση έκδοσης επιταγών (προβλέπονται εξαιρέσεις
από τον κανόνα αυτό), κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης στον
τύπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη)
απαγόρευση λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς
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τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Στη Γερμανία η επέμβαση επί του γεννητικού υλικού θα μπορούσε να επισύρει μόνο
διοικητικές κυρώσεις κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από τους κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α. Οι κυρώσεις
ποινικές και διοικητικές αφορούν τους γιατρούς, όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί
παρακάτω. Στην Ιταλία δεν υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για την ευθύνη των
Μονάδων Ι.Υ.Α.
Στη Μ. Βρετανία η επέμβαση «βελτίωσης» του γενετικού υλικού ενώ δεν υπάρχει
κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας ή παρά την έλλειψη της συναίνεσης του
υποβοηθούμενου ζεύγους, επισύρει διοικητική κύρωση για τη Μονάδα Ι.Υ.Α., που
συνίσταται σε αναστολή της λειτουργίας της ή ακόμα και σε ανάκληση της άδειας
λειτουργίας189.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α., ωστόσο
μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές / πειθαρχικές κυρώσεις από τον I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ

189

Διοικητικής
φύσης κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Αστικές
συνέπειες

Πρόστιμο ως
2.000.000 ευρώ +
αφαίρεση άδειας
λειτουργίας
προσωρινή ή
οριστική

Διάλυση νομικού προσώπου, οριστική ή
προσωρινή απαγόρευση άσκησης επαγγελματικών
ή κοινωνικών δραστηριοτήτων, θέση
υπό
δικαστική εποπτεία για χρονικό διάστημα ως 5
έτη, οριστικό ή προσωρινό σφράγισμα, οριστικός
ή προσωρινός αποκλεισμός από τις αγορές,
οριστική ή προσωρινή απαγόρευση δημόσιας
προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην
αγορά, οριστική ή προσωρινή απαγόρευση
έκδοσης επιταγών, κατάσχεση, δημοσιοποίηση

ΟΧΙ

Section 41.1 H.F.E. 2008.
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καταδικαστικής απόφασης στον τύπο, οριστική ή
προσωρινή
απαγόρευση λήψης κρατικής
χορηγίας, ή χρηματικής ενίσχυσης
από
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά
όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο
με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές
κυρώσεις από
τους κατά τόπους
ιατρικούς
συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες
διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν
προβλέπονται
κυρώσεις
με
ειδικές διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναστολή
λειτουργίας ή
ανάκληση άδειας
λειτουργίας

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικής/
πειθαρχικής
φύσης κυρώσεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που παραβιάζει την απαγόρευση επιλογής φύλου αντιμετωπίζει
τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, απειλείται διοικητικά
με πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης επαγγέλματος και ποινικά με δύο
χρόνια φυλάκισης και 30.000 ευρώ χρηματική ποινή, καθώς και με την παρεπόμενη
ποινή της απαγόρευσης άσκησης της επαγγελματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας,
στο πλαίσιο της οποίας είχε τη δυνατότητα να τελέσει την πράξη, για χρονικό διάστημα
ως δέκα (10) έτη. Το ζευγάρι έχει επίσης ποινική ευθύνη με βάση τις διατάξεις για τη
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συμμετοχή, ωστόσο στην πράξη οι διατάξεις αυτές ουδέποτε έχουν εφαρμοστεί σε
βάρος των υποβοηθούμενων προσώπων.
Στη Γερμανία ο γιατρός που προχωρεί σε πράξη «βελτίωσης» του γενετικού υλικού
τιμωρείται με φυλάκιση ως πέντε έτη ή χρηματική ποινή190 αλλά και με πειθαρχικές
ποινές, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις, ενώ στην Ελλάδα η απειλούμενη γι’
αυτόν ποινή είναι κάθειρξη ως 15 έτη. Επιπλέον στην Ελλάδα ο γιατρός τιμωρείται με
προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τουλάχιστον δύο έτη και
με πρόστιμο από 50.000 ως 100.000 ευρώ. Αν τελέσει εκ νέου την πράξη, επιβάλλεται
οριστική ανάκληση της άδειας και πρόστιμο από 200.000 ως 400.000 ευρώ. Και στις
δύο χώρες το ζευγάρι ευθύνεται για τη συμμετοχή του στο έγκλημα.
Στην Ιταλία η παραβίαση της απαγόρευσης «βελτίωσης» του γενετικού υλικού επισύρει
φυλάκιση από δύο ως έξι έτη και χρηματική ποινή από 50.000 ως 150.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα, επιβάλλεται στο γιατρό, ως παρεπόμενη ποινή, προσωρινή στέρηση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα ως τρία έτη. Το ζευγάρι μπορεί να τιμωρηθεί
για συμμετοχή στις πράξεις του γιατρού.
Στη Μ. Βρετανία, ο γιατρός που ενεργεί πράξεις «βελτίωσης» του γενετικού υλικού ενώ
δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας στο παιδί ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των
ενδιαφερομένων απειλείται με φυλάκιση ως 10 έτη και/ή χρηματική ποινή. Ως
συνεργοί ή ηθικοί αυτουργοί τιμωρούνται και οι μελλοντικοί γονείς.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για το γιατρό, ωστόσο
μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής
Πρακτικής (Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment), ενώ προβλέπονται
επιπλέον ποινικές κυρώσεις. Ο γιατρός απειλείται με φυλάκιση ως έξι μήνες ή
χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται πιο αυστηρά από το σουηδικό Ποινικό
Κώδικα, ενώ το ζευγάρι είναι πιθανό να ευθύνεται για συμμετοχή στην πράξη του
γιατρού.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ
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ΓΙΑ

ΤΟ
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ΥΛΙΚΟΥ

ΖΕΥΓΑΡΙ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής
κυρώσεις

φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

2 έτη φυλάκιση + 30.000 ευρώ
χρηματική ποινή + απαγόρευση
άσκησης της επαγγελματικής ή
κοινωνικής δραστηριότητας, στο
πλαίσιο της οποίας το πρόσωπο
είχε τη δυνατότητα να τελέσει
την πράξη, για χρονικό διάστημα
ως 10 έτη

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη,
μολονότι
στην
πράξη
οι
σχετικές
διατάξεις
δεν
έχουν
ποτέ
εφαρμοστεί

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 5 έτη ή χρηματική
ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη

ΕΛΛΑΔΑ

προσωρινή
ανάκληση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
για
τουλάχιστον 2 έτη +
πρόστιμο από 50.000 ως
100.000
ευρώ.
Σε
περίπτωση νέας τέλεσης
οριστική
ανάκληση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
+
πρόστιμο από 200.000
ως 400.000 ευρώ

Κάθειρξη από 5 ως 15 έτη

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

φυλάκιση 2 – 6 έτη και
χρηματική ποινή από 50.000 150.000 ευρώ + στέρηση άδειας
άσκησης επαγγέλματος

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ (πειθαρχική ευθύνη
κατά
τις
γενικές
διατάξεις του Good
Medical Conduct)

Στερητική της ελευθερίας ποινής
ως 10 έτη και / ή χρηματική
ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικός έλεγχος

φυλάκιση ως 6 μήνες ή
χρηματική ποινή, εκτός αν η
πράξη τιμωρείται αυστηρότερα
από το σουηδικό Ποινικό Κώδικα

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη
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ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
1.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις
1.1.1. Η απαγόρευση της μεταθανάτιας γονιμοποίησης
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία) προβλέπεται ρητά ότι
κατά την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρέπει και τα δύο
ενδιαφερόμενα πρόσωπα (σύζυγοι ή σύντροφοι) να είναι ζωντανά. Στη Σουηδία
μάλιστα, όχι μόνο τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, αλλά και οι δότες του γεννητικού
υλικού πρέπει να είναι ζωντανοί, καθώς στην §2 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου 4 της
SOSFS 2009:32 προβλέπεται ότι οι διαδικασίες, με βάση τις οποίες διασφαλίζεται ότι ο
γιατρός έχει βεβαιώσει ότι ο δότης του σπέρματος ή των ωαρίων είναι ζωντανός και ότι
δεν χρησιμοποιούνται το σπέρμα ή τα ωάρια που έχουν δωριστεί και των οποίων ο
δότης έχει πεθάνει, πρέπει να είναι έγγραφες. Με βάση το ανωτέρω άρθρο
απαγορεύεται, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και το γονιμοποιημένο ωάριο, το οποίο έχει
προέλθει από σπέρμα ή ωάριο ατόμου που έχει στο μεταξύ πεθάνει.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, δεν προσδιορίζεται πάντοτε
ρητά πότε πρέπει αυτά να βρίσκονται στη ζωή: Όταν ξεκινάει η εφαρμογή μιας
μεθόδου ή και σε κάθε μεταγενέστερη φάση της; Στη Γαλλία και τη Σουηδία γίνεται
δεκτό ότι τα δύο υποβοηθούμενα πρόσωπα πρέπει να είναι ζωντανά σε κάθε φάση της
διαδικασίας. Επομένως απαγορεύεται η λήψη ή η γονιμοποίηση σπέρματος νεκρού,
όπως απαγορεύεται και η μεταφορά γονιμοποιημένου ωαρίου, εφόσον ο σύζυγος /
σύντροφος έχει πεθάνει μετά τη γονιμοποίηση.
Ιδιαίτερα ρυθμίζεται στο γαλλικό δίκαιο η περίπτωση της δωρεάς γονιμοποιημένου
ωαρίου, στο πλαίσιο της οποίας, αν ένας από τους δύο συντρόφους έχει αποβιώσει,
πρέπει ο επιζών σύντροφος να δώσει ή να ανανεώσει τη συναίνεσή του σχετικά με τη
λήψη του ή των γονιμοποιημένων ωαρίων από τρίτο ζευγάρι. Αυτό γίνεται εγγράφως,
με τυποποιημένο έγγραφο που δημοσιεύεται στο Παράρτημα Ι ή το Παράρτημα ΙΙ της
Υπουργικής Απόφασης της 22ας Αυγούστου 2008 σχετικά με τη συναίνεση και την
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επιβεβαίωση της συναίνεσης ενός ζευγαριού ή του επιζώντος συντρόφου σε περίπτωση
θανάτου του άλλου ως προς τη λήψη του ή των γονιμοποιημένων ωαρίων από τρίτο
ζευγάρι191.
Στη Γερμανία και την Ιταλία, η διαδικασία πρέπει να σταματήσει σε κάθε περίπτωση
εφόσον ο θάνατος του άνδρα επέλθει πριν από τη γονιμοποίηση. Αντίθετα, αν έχει γίνει
η γονιμοποίηση, η επικρατούσα άποψη δέχεται ότι ακόμα κι αν ο σύζυγος / σύντροφος
δεν έχει δώσει ρητά τη συναίνεσή του για συνέχιση της διαδικασίας και μετά το θάνατό
του, θα πρέπει η διαδικασία να συνεχιστεί (εφόσον, ασφαλώς, το επιθυμεί η γυναίκα)
και το παιδί που θα γεννηθεί θα θεωρείται νόμιμο τέκνο του192. Αξίζει μάλιστα να
αναφερθεί ότι στη Γερμανία, σε σχετική υπόθεση που απασχόλησε τα γερμανικά
δικαστήρια, έγινε δεκτή η συνέχιση της διαδικασίας ΙΥΑ και σε στάδιο που η
γονιμοποίηση είχε αρχίσει (είχαν εμποτιστεί τα ωάρια της γυναίκας με το σπέρμα του
άνδρα) αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί193.

191

Arrêté du 22 août 2008 relatif au consentement et à la confirmation du consentement d'un couple ou
du membre survivant en cas de décès de l'autre membre du couple à l'accueil de son ou de ses embryons
par un couple tiers, διαθέσιμη σε : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000019414863.
192

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφιο 1 αρ. 3 του γερμανικού νόμου για την προστασία του εμβρύου
(Embryonenschutzgesetz) « οποιοσδήποτε (……) εν γνώσει του γονιμοποιεί ένα ωάριο με το σπέρμα ενός
άνδρα μετά το θάνατό του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία χρόνια ή χρηματική ποινή».
Συνεπώς στην Γερμανία η μεταθανάτια γονιμοποίηση με χρήση σπέρματος ενός άνδρα που έχει
αποβιώσει απαγορεύεται. Ωστόσο, αν ένας άνδρας του οποίου το σπέρμα χρησιμοποιήθηκε για να
γονιμοποιηθεί ένα ωάριο πεθάνει μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου αυτού, τότε δεν ισχύει η
απαγόρευση της παραγράφου 4, εδάφιο 1 αρ. 3, πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπεται η μεταθανάτια
εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.
Για τα ισχύοντα στην Ιταλία, βλ. M. Sesta, Dalla libertà ai divieti: quale futuro per la legge sulla
procreazione medicalmente assistita?, σε Corriere giur., 2004, Vol. 21, Fasc. 11 σ. 1408 επ., F. Rocchi,
Alterazione di stato. Art. 567 c.p., σε Diritto penale della famiglia, Επιμ. F.G. Catullo, CEDAM, 2012, σ. 208
και Ε. Mandrioli, Il contratto di procreazione medicalmente assistita, σε: Cinque anni di applicazione della
legge sulla procreazione medicalmente assistita: problemi e responsabilità, Επιμ. M. Dossetti /M. Lupo/M.
Moretti, Giuffrè, 2010 σ. 48. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου
της Μπολόνια της 16.1.2015 (http://www.biodiritto.org/ index.php/item/613-tribunale-di-bolognaordinanza-16012015-%E2%80%93-autorizzazione-all%E2%80%99impianto-di-embrioni-congelati-nel1996, με την οποία αναγνωρίστηκε σε μια χήρα πενήντα ετών το δικαίωμα να υποβληθεί σε μεταφορά
στη μήτρα της των γονιμοποιημένων ωαρίων που είχαν δημιουργηθεί με το γεννητικό της υλικό και το
γεννητικό υλικό του συζύγου της και είχαν κρυοσυντηρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 40/2004,
παρά το γεγονός του επιγενόμενου θανάτου του συζύγου της, το έτος 2011.
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Σε άλλες χώρες η μεταθανάτια Ι.Υ.Α. επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, που άλλοτε είναι
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αυστηρές.
Την πιο επιτρεπτική νομοθεσία διαθέτει η Μ. Βρετανία, όπου επιτρέπεται η εφαρμογή
μεθόδων Ι.Υ.Α. σε γυναίκα με το σπέρμα του συζύγου ή συντρόφου της που έχει
πεθάνει, εφόσον αυτός είχε συναινέσει όσο ζούσε στη χρήση του σπέρματος και στο να
θεωρηθεί πατέρας του παιδιού μετά το θάνατό του (και η γυναίκα δηλώνει γραπτά στο
Ληξιαρχείο εντός 42 ημερών από τον τοκετό ότι ο θανών είναι ο πατέρας του τέκνου).
Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν στην περίπτωση των ομόφυλων ζευγαριών, ως προς την
χρήση σπέρματος τρίτου, ώστε η αποβιώσασα σύντροφος της μητέρας να θεωρηθεί
μετά θάνατον γονέας του τέκνου.
Η μεταθανάτια γονιμοποίηση επιτρέπεται και στην Ελλάδα, αλλά με περισσότερους
περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η τεχνητή γονιμοποίηση μετά το θάνατο του συζύγου
ή συντρόφου επιτρέπεται μόνο με δικαστική άδεια και μόνο εφόσον συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) ο σύζυγος ή σύντροφος πάσχει από ασθένεια που
συνδέεται με πιθανό κίνδυνο στειρότητας (π.χ. καρκίνος των όρχεων που απαιτεί
χημειοθεραπεία από την οποία καταστρέφεται το σπέρμα) ή υπάρχει κίνδυνος θανάτου
του (π.χ. λόγω της συμμετοχής του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις), (β) ο σύζυγος ή
σύντροφος έχει συναινέσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο στη μεταθανάτια τεχνητή
γονιμοποίηση και (γ) η τεχνητή γονιμοποίηση διενεργείται μετά την πάροδο έξι μηνών
και πριν από τη συμπλήρωση διετίας από το θάνατο του άνδρα. Σε ό,τι αφορά τη
συναίνεση του άνδρα, έχει γίνει νομολογιακά δεκτό – μολονότι δεν το ορίζει ρητά ο
νόμος – ότι αυτή μπορεί να εμπεριέχεται και σε ιδιόγραφη διαθήκη, θέση που έχει
ωστόσο επικριθεί από τη θεωρία. Ζήτημα έχει τεθεί στην Ελλάδα και αν επιτρέπεται η
μεταθανάτια γονιμοποίηση στην περίπτωση που πεθαίνει η γυναίκα. Κατά την
κρατούσα στη θεωρία άποψη, αλλά και κατά την ίδια την Εισηγητική Έκθεση του Ν.
3089/2002, αν αποβιώσει η γυναίκα πριν από το σύζυγο/σύντροφό της και υπάρχει
κρυοσυντηρημένο γονιμοποιημένο ωάριό της ή κρυοσυντηρημένο ωάριό της, τότε με
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1457 Α.Κ. μπορεί να χορηγηθεί η απαιτούμενη
δικαστική άδεια στον άνδρα προκειμένου να προχωρήσει σε μεταθανάτια τεχνητή
γονιμοποίηση. Σ’ αυτή την περίπτωση, βέβαια, είναι απαραίτητη παρένθετη μητέρα η
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οποία θα κυοφορήσει. Έτσι, απαιτείται να συντρέχουν τόσο οι προϋποθέσεις του
άρθρου 1457 Α.Κ. για τη μεταθανάτια γονιμοποίηση όσο και εκείνες του άρθρου 1458
Α.Κ. για την παρένθετη μητρότητα.
Η μόνη χώρα όπου δεν υπάρχει καμία σχετική ρύθμιση είναι η Ιρλανδία. Η μεταθανάτια
γονιμοποίηση δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία και επομένως δεν απαγορεύεται,
αλλά ούτε ρυθμίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες ούτε η ρύθμισή της περιλαμβάνεται
στις προτάσεις κάποιου φορέα (Επιτροπή, I.F.S.). Υπάρχουν ωστόσο αναφορές ότι έχει
εφαρμοστεί στην πράξη194. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν μπορεί να εφαρμόζεται και με
μονομερή ενέργεια της γυναίκας, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του θανόντος. Σχετικά φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι η προηγούμενη
συναίνεση είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαία. Επομένως, με δεδομένο ότι κατά τη
χορήγηση του σπέρματος για κρυοσυντήρηση ο άνδρας δηλώνει αν επιθυμεί να
χρησιμοποιηθεί από τη σύζυγό του ή άλλο πρόσωπο σε περίπτωση θανάτου του, η
μεταθανάτια γονιμοποίηση μόνο σε αυτή την περίπτωση είναι επιτρεπτή. Ωστόσο,
πρόβλημα παραμένει το ότι στο ιρλανδικό δίκαιο πατέρας του παιδιού θεωρείται ο
σύζυγος / σύντροφος μόνο αν το παιδί έχει γεννηθεί μέσα σε 10 μήνες από το θάνατό
του. Αν επομένως η μεταθανάτια Ι.Υ.Α. οδηγήσει σε γέννηση παιδιού μετά το χρονικό
αυτό διάστημα, το παιδί δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο του θανόντος.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Απαγορεύετ
αι σε κάθε
περίπτωση

ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επιτρέπεται αν έχει
γίνει γονιμοποίηση,
έστω κι αν δεν
υπάρχει συναίνεση
για μεταθανάτια
μεταφορά

Επιτρέπεται και πριν
τη γονιμοποίηση αν
υπάρχει συναίνεση
για μεταθανάτια
μεταφορά και
επιπλέον όροι

Χ
Χ

ΕΛΛΑΔΑ
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Επιτρέπεται και πριν
τη γονιμοποίηση αν
υπάρχει συναίνεση
για μεταθανάτια
μεταφορά

Χ

I.F.F.S. 2013, σ. 56.
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ
Χ

1.1.2. Η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου
Στην Ελλάδα απαιτείται ο σύζυγος/σύντροφος που βρίσκεται σε κίνδυνο να συναινεί
στη μεταθανάτια γονιμοποίηση με συμβολαιογραφικό έγγραφο και επιπλέον να
εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που επιτρέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Στην Ιρλανδία, ο σύζυγος/σύντροφος ήδη κατά τη στιγμή που χορηγεί σπέρμα για
κρυοσυντήρηση δηλώνει εγγράφως ποια επιθυμεί να είναι η τύχη του σε περίπτωση
που θα πεθάνει.
Στη Μ. Βρετανία, η συναίνεση του/της συζύγου/συντρόφου για τη χρήση του
σπέρματός του ή σπέρματος τρίτου δότη προκειμένου να επιτευχθεί μεταθανάτια
γονιμοποίηση πρέπει να είναι έγγραφη. Ωστόσο, εφόσον συνάγεται από τις
περιστάσεις ότι η πραγματική βούληση του θανόντος ήταν να χρησιμοποιηθεί το
σπέρμα του και μετά το θάνατό του από τη σύζυγο ή σύντροφό του και ο ίδιος να γίνει
πατέρας του παιδιού, η έλλειψη έγγραφης συναίνεσης μπορεί να αναπληρωθεί με
σχετική δικαστική απόφαση.
Στη Σουηδία, ο γιατρός οφείλει να βεβαιώνει εγγράφως ότι ο/η δότης/δότρια του
σπέρματος ή των ωαρίων είναι ζωντανός/ή και ότι δεν χρησιμοποιούνται σπέρμα ή
ωάρια ατόμων που έχουν πεθάνει.
1.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόλυτης απαγόρευσης
Στις περισσότερες χώρες όπου απαγορεύεται η μεταθανάτια γονιμοποίηση υπάρχει
έντονη συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα διατήρησης της απαγόρευσης.
Πιο

συγκεκριμένα,

στη

Γαλλία,

το

Κοινοβουλευτικό

Γραφείο

Αξιολόγησης

Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (Office Parlementaire d’Evaluation des Choix
Scientifiques et Technologiques), σε Έκθεσή του σχετικά με την αξιολόγηση της
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εφαρμογής του Νόμου περί Βιοηθικής, τάχθηκε υπέρ της μεταθανάτιας μεταφοράς
γονιμοποιημένων ωαρίων, υπό τον όρο της συνδρομής των τριών ακόλουθων
προϋποθέσεων: (α) ο σύντροφος ή σύζυγος να έχει δώσει εγγράφως και ενώπιον
δικαστή τη συναίνεσή του στη μεταφορά μετά το θάνατό του, (β) μεταξύ του θανάτου
του συντρόφου ή συζύγου και της μεταφοράς να έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό
διάστημα τριών ως έξι μηνών και (γ) η υποψήφια υποβοηθούμενη γυναίκα να
παρακολουθείται από ψυχολόγο195. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η Εθνική
Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής για τις Επιστήμες της ζωής και της υγείας (Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, CCNE), η οποία
επιμένει σταθερά μέχρι και σήμερα υπέρ της αναγνώρισης της μεταθανάτιας
μεταφοράς γονιμοποιημένων ωαρίων, με το επιχείρημα ότι μετά τη γονιμοποίηση, ο
θάνατος του συζύγου ή συντρόφου δεν καταργεί αυτομάτως τα δικαιώματα που είχε η
γυναίκα επί των γονιμοποιημένων ωαρίων, τα οποία κατά ένα μέρος προέρχονταν από
εκείνη.
Στη Σουηδία η πλειοψηφία των μελών του SMER (The Swedish National Council on
Medical Ethics) έχει δεχτεί ότι θα πρέπει να επιτραπεί η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που έχει ξεκινήσει, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν
ήδη κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια ή έχουν δοθεί ωάρια ή σπέρμα, χωρίς να
έχει γίνει γονιμοποίηση, εφόσον πάντως ο νεκρός είχε δώσει – μετά από ενημέρωση τη συναίνεσή του να γίνει η γονιμοποίηση ή μεταφορά ακόμα και μετά το θάνατό του.
Αντίθετα, κατά τη μειοψηφία του SMER, η χρήση ωαρίων, σπέρματος και
γονιμοποιημένων ωαρίων που προέρχονται από νεκρούς θα πρέπει να απαγορεύεται
σε κάθε περίπτωση. Η απαγόρευση αυτή εδράζεται στο συμφέρον του παιδιού, καθώς
δεν είναι γνωστό πώς επιδρά στο παιδί η γνώση ότι οι γενετικοί του γονείς ήταν νεκροί
κατά το χρόνο της σύλληψής του.
Ιδιαίτερη συζήτηση έχει άλλωστε γίνει ακόμα και σε χώρες όπου επιτρέπεται υπό
προϋποθέσεις η μεταθανάτια γονιμοποίηση. Η συζήτηση αφορά στη μη τήρηση των

195

OPECST, Rapport sur l’évaluation de l’application de la loi relative à la bioéthique, Déc. 2008, Tom. 1, σ.
127, διαθέσιμο σε: http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1325-tI.asp.
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προϋποθέσεων του νόμου και τις συνέπειές της και πιο συγκεκριμένα τις συνέπειες
από την έλλειψη της αναγκαίας σε κάθε περίπτωση προηγούμενης συναίνεσης του
νεκρού. Το θέμα έχει μάλιστα αντιμετωπιστεί και νομολογιακά στη Μ. Βρετανία, όπου
σε αρκετές περιπτώσεις που η γυναίκα κατάφερε να πάρει το σπέρμα του συζύγου της
χωρίς τη θέλησή του – επειδή είχε πέσει σε κώμα – και χωρίς να έχει ξεκινήσει
διαδικασία Ι.Υ.Α., έγινε δεκτό ότι υποχρεούται η H.F.E.A. να επιτρέψει την εξαγωγή του
σπέρματος σε χώρες όπου δεν απαγορεύεται η μεταθανάτια γονιμοποίηση χωρίς
προηγούμενη δήλωση της βούλησης του νεκρού (όπως το Βέλγιο). Ωστόσο, ο νεκρός
δεν αναγνωρίζεται στην περίπτωση αυτή στη Μ. Βρετανία ως νόμιμος πατέρας του
τέκνου που γεννιέται196.
Σε κάθε περίπτωση κριτική έχει ασκηθεί και σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση της
μεταθανάτιας γονιμοποίησης, καθώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί το προσβαλλόμενο
από την πράξη έννομο αγαθό.
Υπάρχουν, βεβαίως, και απόψεις που δικαιολογούν την απαγόρευση με επίκληση των
διατάξεων για την αξία του ανθρώπου και την προστασία της προσωπικότητας του
άνδρα και της γυναίκας στους οποίους ανήκει το γεννητικό υλικό, αλλά και της
διάταξης που προστατεύει το δικαίωμα δημιουργίας οικογένειας. Η απαγόρευση
θεμελιώνεται ακόμα στο συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, το οποίο θα γεννηθεί
χωρίς πατέρα, ενώ έχει συμφέρον να μεγαλώσει και με τους δύο γονείς. Τέλος,
υποστηρίζεται ότι η μεταθανάτια γονιμοποίηση ορθά απαγορεύεται καθώς δεν
εφαρμόζεται για τη θεραπεία κάποιου προβλήματος υπογονιμότητας του ζευγαριού,
αλλά στην ουσία παρακάμπτει/καταστρατηγεί τις προϋποθέσεις της φυσικής
αναπαραγωγής.

196

Section 41.1 της H.F.E. Act.
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1.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης μεταθανάτιας
γονιμοποίησης
1.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Σε όλες τις χώρες (με εξαίρεση την Ιρλανδία) προβλέπονται κυρώσεις αν
πραγματοποιηθεί

η

μεταθανάτια

γονιμοποίηση

μολονότι

η

εφαρμογή

της

απαγορεύεται ή αν – στις περιπτώσεις που επιτρέπεται – δεν τηρηθούν οι
προϋποθέσεις του νόμου. Οι κυρώσεις διαφοροποιούνται πάντως στα επιμέρους
κράτη. Πιο συγκεκριμένα:
1.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α. που διενεργούν
απαγορευμένες πράξεις μεταθανάτιας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη Μονάδα
μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
της προσωρινή ή οριστική σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης. Προβλέπονται
επίσης ποινικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν: διάλυση του νομικού προσώπου,
οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή
περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού
προσώπου υπό δικαστική εποπτεία για χρονικό διάστημα ως πέντε έτη, οριστικό ή
προσωρινό (ως πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικός ή προσωρινός (ως πέντε έτη)
αποκλεισμός από τις αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά, οριστική ή
προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση έκδοσης επιταγών (προβλέπονται εξαιρέσεις
από τον κανόνα αυτό), κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης στον
τύπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη)
απαγόρευση λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
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Στη Γερμανία η διενέργεια μεταθανάτιας γονιμοποίησης θα μπορούσε να επισύρει
μόνο διοικητικές κυρώσεις κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από τους κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τη Μονάδα. Οι κυρώσεις ποινικές
και διοικητικές αφορούν τους γιατρούς, όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί και
παρακάτω.
Στην Ιταλία, αναστέλλεται για ένα έτος η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. στην
οποία πραγματοποιείται μεταθανάτια γονιμοποίηση, ενώ σε περίπτωση επανάληψης
της παράβασης ή περισσότερων της μιας παραβάσεων η άδεια λειτουργίας μπορεί να
ανακληθεί.
Στη Μ. Βρετανία, η H.F.E.A. μπορεί να ασκήσει την εξουσία που της δίνει το section 18
της H.F.E. Act και να αναστείλει τη λειτουργία ή να ανακαλέσει την άδεια της Μονάδας
Ι.Υ.Α.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α., ωστόσο
μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές / πειθαρχικές κυρώσεις από τον I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΑΛΛΙΑ

Διοικητικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ
+
αφαίρεση
άδειας
λειτουργίας προσωρινή ή
οριστική

Διάλυση νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή
απαγόρευση
άσκησης
επαγγελματικών
ή
κοινωνικών δραστηριοτήτων του, θέση του υπό
δικαστική εποπτεία για διάστημα που μπορεί να
φτάσει ως 5 έτη, οριστικό ή προσωρινό σφράγισμα,
οριστικός ή προσωρινός αποκλεισμός από τις
αγορές, οριστική ή προσωρινή απαγόρευση
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής
τους στην αγορά, οριστική ή προσωρινή
απαγόρευση έκδοσης επιταγών, κατάσχεση,
δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης, οριστική
ή προσωρινή απαγόρευση λήψης κρατικής χορηγίας
ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς
επίσης και κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης από
ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας
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υπηρεσίας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις από
τους κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν προβλέπονται ειδικές
διοικητικές κυρώσεις

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή άδειας λειτουργίας
για 1 έτος και σε περίπτωση
επανάληψης, ανάκληση
άδειας λειτουργίας

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναστολή λειτουργίας ή
ανάκληση άδειας λειτουργίας

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικής/πειθαρχικής
φύσης κυρώσεις

ΟΧΙ

1.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που παραβιάζει την απαγόρευση μεταθανάτιας υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής αντιμετωπίζει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις. Πιο
συγκεκριμένα, απειλείται διοικητικά με πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή
άσκησης επαγγέλματος και ποινικά με φυλάκιση 5 ετών και χρηματική ποινή 75.000
ευρώ, καθώς και με απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος, που επιβάλλεται ως
παρεπόμενη ποινή. Η γυναίκα μπορεί κατ’ αρχήν να έχει ποινική ευθύνη με βάση τις
διατάξεις για τη συμμετοχή, στην πράξη όμως ουδέποτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε
βάρος υποβοηθούμενων προσώπων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το παιδί που
γεννιέται δεν θεωρείται νόμιμο τέκνο του νεκρού συζύγου ή συντρόφου της.
Στη Γερμανία ο γιατρός που προχωρεί σε μεταθανάτια γονιμοποίηση αντιμετωπίζει
τόσο πειθαρχικές κυρώσεις με βάση τις γενικές διατάξεις, όσο και ποινικές, αφού
απειλείται με φυλάκιση ως τρία έτη ή χρηματική ποινή197. Με ρητή διάταξη του νόμου
απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ποινική ευθύνη η γυναίκα. Στην Ελλάδα η

197

Για τις ποινικές κυρώσεις βλ. § 4 εδ. 1 αρ. 3 ESchG.
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απειλούμενη ποινή για το γιατρό είναι φυλάκιση από 3 μήνες ως 5 έτη. Επιπλέον στην
Ελλάδα ο γιατρός τιμωρείται με προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος τουλάχιστον 6 μηνών. Αν τελέσει εκ νέου την πράξη, επιβάλλεται
οριστική ανάκληση της άδειας και πρόστιμο από 10.000 ως 20.000 ευρώ. Ποινικές
κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στη γυναίκα, με βάση τις διατάξεις για τη
συμμετοχή.
Στην Ιταλία η παραβίαση της απαγόρευσης μεταθανάτιας γονιμοποίησης επισύρει
διοικητικό πρόστιμο από 200.000 ως 400.000 ευρώ και στέρηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος από ένα ως τρία έτη. Η γυναίκα πάντως δεν τιμωρείται, με βάση ειδική
νομοθετική πρόνοια.
Στη Μ. Βρετανία, ο γιατρός που πραγματοποιεί μεταθανάτια γονιμοποίηση, χωρίς να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, αντιμετωπίζει πειθαρχική ευθύνη κατά τον
Code of Good Medical Practice και ποινή φυλάκισης ως 10 έτη και/ ή χρηματική ποινή
(section 41.1 H.F.E. Act). Ως συμμέτοχος μπορεί να τιμωρηθεί και η γυναίκα.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για το γιατρό, ωστόσο
μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής
Πρακτικής (Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment), ενώ προβλέπονται
επιπλέον ποινικές κυρώσεις. Ο γιατρός απειλείται με φυλάκιση ως έξι μήνες ή
χρηματική ποινή, ενώ η γυναίκα είναι πιθανό να ευθύνεται για συμμετοχή στην πράξη
του γιατρού.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟ

ΓΙΑΤΡΟ

ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Διοικητικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000 ευρώ +
αναστολή
άσκησης
επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών +
χρηματική ποινή 75.000
ευρώ
+
απαγόρευση
άσκησης επαγγέλματος

ΝΑΙ
–
Συμμετοχική
ευθύνη, μολονότι στην
πράξη δεν υπάρχουν
διώξεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις από
τους κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 3 έτη ή
χρηματική ποινή

ΟΧΙ
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ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή ανάκληση άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
τουλάχιστον 6 μηνών. Σε
περίπτωση νέας τέλεσης
οριστική ανάκληση άδειας
άσκησης επαγγέλματος +
πρόστιμο από 10.000 ως
20.000 ευρώ

Φυλάκιση από 3 μήνες ως
5 έτη

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητικό πρόστιμο 200.000
– 400.000 ευρώ + στέρηση
άδειας επαγγέλματος από 1
ως 3 έτη

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχική ευθύνη κατά τον
Code of Good Medical
Practice

Στερητική της ελευθερίας
ποινής ως 10 έτη και / ή
χρηματική ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις

Φυλάκιση ως 6 μήνες ή
χρηματική ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
2.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις
2.1.1. Η απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας
Σε δύο από τις επτά χώρες που εξετάστηκαν (Ιρλανδία και Σουηδία) δεν υπάρχει ειδική
νομοθεσία σχετικά με την παρένθετη μητρότητα. Ωστόσο, παρά την έλλειψη
νομοθετικής ρύθμισης – ή ορθότερα εξαιτίας αυτής – η μέθοδος θεωρείται
απαγορευμένη και στις δύο χώρες. Σε ό,τι αφορά τη Σουηδία ειδικότερα, η απαγόρευση
προκύπτει έμμεσα και από το γράμμα του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 7 Άρθρο 3 GIA (2006:351), αναφέρεται ότι «…γονιμοποιημένο ωάριο μπορεί να
μεταφερθεί στο σώμα της γυναίκας, αν είναι παντρεμένη ή βρίσκεται σε μόνιμη
συμβίωση και ο σύζυγος/σύντροφος έχει δώσει την έγγραφη συναίνεσή του. Αν το
ωάριο δεν είναι της γυναίκας θα πρέπει να έχει γονιμοποιηθεί με σπέρμα του
συζύγου/συντρόφου της». Η εξωσωματική γονιμοποίηση, επομένως, δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί, εκτός αν ένας από τους μελλοντικούς γονείς είναι γενετικά συνδεδεμένος
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με το παιδί. Από τη στιγμή, λοιπόν, που και η γυναίκα που θα γεννήσει το παιδί ή ο
σύζυγος/σύντροφός της θα πρέπει να είναι ένας από τους μελλοντικούς γονείς, η
παραπάνω πρόβλεψη απαγορεύει κατ’ αποτέλεσμα την εφαρμογή της εξωσωματικής
στο πλαίσιο της παρένθετης μητρότητας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα ζευγάρια
στη Σουηδία δεν προσφεύγουν τελικά, όπως υποστηρίζεται, στη συγκεκριμένη μέθοδο.
Η απαγόρευση ισχύει απόλυτα για πράξεις που διενεργούνται στο πλαίσιο ισχύος της
GIA,

δηλαδή

τις

μεθόδους

που

εφαρμόζονται

σε

νοσοκομεία

τα

οποία

χρηματοδοτούνται από το Κράτος ή σε εγκεκριμένα από το National Board of Health
and Welfare ινστιτούτα. Δεν μπορούν, ωστόσο, να αποκλειστούν συνεννοήσεις μεταξύ
ιδιωτών, που καταλήγουν στην εφαρμογή της παρένθετης μητρότητας.
Αξίζει άλλωστε να επισημανθεί ότι στη Σουηδία, στις 14 Μαρτίου 2012, το Κοινοβούλιο
έλαβε την απόφαση να ασχοληθεί με την έκδοση μιας επίσημης κυβερνητικής έκθεσης
(SOU) σχετικά με την παρένθετη μητρότητα198. Αυτή η κίνηση στη σουηδική πολιτική
διαδικασία αντιπροσωπεύει ένα πρώτο βήμα για τη νομιμοποίηση της μεθόδου. Της
απόφασης αυτής προηγήθηκαν πολλά χρόνια συζητήσεων, κατά τις οποίες η σουηδική
ομοσπονδία για τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλοφίλων
και των τρανσέξουλ αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη, δραστηριοποιούμενη υπέρ της
νομιμοποίησης της παρένθετης μητρότητας ήδη από το 2008.
Σε αντίθεση με την Ιρλανδία και τη Σουηδία, όπου δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για
την παρένθετη μητρότητα, ειδική νομοθεσία έχει θεσπιστεί στην Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία, Μ. Βρετανία, Ελλάδα.
Στις τρεις πρώτες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία), με την υπάρχουσα ειδική νομοθεσία
απαγορεύεται πλήρως κάθε εφαρμογή μεθόδου παρένθετης μητρότητας. Η
απαγόρευση στη Γερμανία προκύπτει από την § 1 εδ. 1 αρ. 1, 2 και 7 ESchG, αλλά και
από την § 13c Adoptionsvermittlungsgesetz. Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που
προβλέπει ο νόμος για την προστασία του εμβρύου αλλά και ο νόμος που απαγορεύει
τη μεσολάβηση για παρένθετη μητρότητα, η απαγόρευση της μεθόδου αυτής

198

J. Gondouin, «Adoption, Surrogacy and Swedish Exceptionalism», Critical Race and Whiteness Studies,
Vol. 8, No 2, 2012, σ. 2.
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προκύπτει και από το γερμανικό Αστικό Κώδικα, καθώς τυχόν σύμβαση του ζευγαριού
με παρένθετη μητέρα είναι άκυρη, σύμφωνα με την § 138199 Κώδικα αυτού, ως
αντίθετη στα χρηστά ήθη. Επίσης τυχόν σύμβαση για παρένθετη μητρότητα η οποία
ακολουθεί τεχνικές απαγορευμένες από την §1 του EschG είναι άκυρη, σύμφωνα με την
§ 134 του γερμανικού Αστικού Κώδικα200. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι μπορεί οι
συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι γονείς που θέλουν να αποκτήσουν παιδί με την
παρένθετη μητέρα να είναι άκυρες κατά τα προεκτεθέντα, σύμφωνα όμως με τη
νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα την απόφαση KG Berlin της
19ης Μαρτίου 1985201, το γεγονός ότι οι συμφωνίες για την παρένθετη μητρότητα είναι
άκυρες, δεν συνιστά λόγο να αφαιρεθεί το παιδί από την παρένθετη μητέρα και
μάλιστα παρά το γεγονός ότι το παιδί γεννήθηκε με σπέρμα του συζύγου της
κοινωνικής μητέρας. Τα προβλήματα που ανακύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν
να λυθούν μόνο με το δίκαιο της υιοθεσίας, κατά την § 1741 επ. του γερμανικού
Αστικού Κώδικα, κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας το συμφέρον του παιδιού.
Αντίθετα στις άλλες δύο χώρες (Μ. Βρετανία, Ελλάδα) η νομοθεσία επιτρέπει και
ρυθμίζει την παρένθετη μητρότητα.
Στη Μ. Βρετανία η παρένθετη μητρότητα ρυθμίστηκε αρχικά με το νόμο του 1985 και
σήμερα οριοθετείται στην H.F.E. Act. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι θα πρέπει να
συνάπτεται μια συμφωνία μεταξύ της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί και
της κυοφόρου, η οποία, ωστόσο, δεν είναι δεσμευτική. Μπορεί, δηλαδή, η κυοφόρος
να κρατήσει το παιδί, αν το επιθυμεί ή και η γυναίκα που το ζήτησε να αλλάξει γνώμη
και να μην το πάρει. Σε κάθε περίπτωση, ορίζεται ρητά ότι η μέθοδος εφαρμόζεται
χωρίς να καταβληθεί οποιοδήποτε οικονομικό αντάλλαγμα στην κυοφόρο, χωρίς
ωστόσο να τίθενται επιπλέον προϋποθέσεις ως προς το είδος της υποκατάστασης

199

§ 138 BGB: «(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig». Βλ. Και OLG
Hamm, 2 déc. 1985, 11 W 18/85 (NJW 1986, 781, LG Freiburg (NJW 1987, 1486).
200

§ 134 BGB: « Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht
aus dem Gesetz ein anderes ergibt ». Βλ. και U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, J.F. Lindner, H. Rosenau, U.
Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz, - Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 63.
201

KG Berlin, 19.3.1985, 1 W 5729/84 ,NJW 1985, σ. 2201.
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(πλήρης ή μερική) ή να έχουν προβλεφθεί επιπλέον κανόνες ως προς τους όρους που
μπορούν να τεθούν στη συμφωνία.
Στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνον η μερική υποκατάσταση και αυτή με πολύ αυστηρές
προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχει ιατρική αδυναμία απόκτησης
παιδιού με φυσικό τρόπο ή σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης μιας ασθένειας
συγκεκριμένης βαρύτητας στο παιδί, που να αποδεικνύονται με ιατρική γνωμάτευση.
Άλλοι λόγοι (λ.χ. αισθητικοί, επαγγελματικοί κλπ.) δεν γίνονται αποδεκτοί.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΦΥΛΑ
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΤΕΡΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Χ
(μόνον η μερική
υποκατάσταση)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ
Χ

2.1.2. Διαδικασία προσφυγής σε μέθοδο παρένθετης μητρότητας
Στη Μ. Βρετανία η συμφωνία μεταξύ του/των κοινωνικού/ών γονέα/ων και της
κυοφόρου πρέπει να συνάπτεται πριν από τη μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
και σε κάθε περίπτωση συνιστάται ο έγγραφος τύπος, ούτως ώστε να είναι όσο το
δυνατόν πιο σαφής η συμφωνία. Ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς τους επιτρεπτούς σε
μια τέτοια συμφωνία όρους δεν υπάρχουν, ενώ η ίδια η H.F.E.A. ρητά αναφέρει στην
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ιστοσελίδα της ότι η ρύθμιση της παρένθετης μητρότητας δεν ανήκει στις αρμοδιότητές
της202 και συστήνει την επίσκεψη σε δικηγόρο πριν την έναρξη της διαδικασίας.
Στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί μια ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία σχετικά με τη διαδικασία
προσφυγής στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται (α)
έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ των προσώπων που επιθυμούν να
αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που προσφέρεται να κυοφορήσει, καθώς και του
συζύγου της αν είναι έγγαμη. Αν η κυοφόρος έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης,
απαιτείται συναίνεση και του συντρόφου της. Αρκεί και ιδιωτικό έγγραφο.
Συμβολαιογραφικές συναινέσεις χρειάζονται από τα πρόσωπα που συμβιώνουν σε
ελεύθερη ένωση, ώστε το παιδί να είναι από τη γέννησή του εκούσια αναγνωρισμένο
από το σύντροφο της γυναίκας. Επίσης, συμβολαιογραφική συναίνεση απαιτείται και
από την άγαμη μοναχική γυναίκα. (β) Στη συνέχεια απαιτείται να υποβληθεί σχετική
αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί προς το Δικαστήριο, το οποίο
αφού ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου μπορεί να δώσει την άδεια
για την πραγματοποίηση της μεταφοράς των γονιμοποιημένων ωαρίων στην παρένθετη
μητέρα. Η αίτηση προς το δικαστήριο πρέπει να έχει υποβληθεί και η δικαστική
απόφαση να έχει εκδοθεί πριν από τη μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων στο
σώμα της παρένθετης μητέρας, μολονότι το δικαστήριο μπορεί για λόγους ανωτέρας
βίας να κρίνει και διαφορετικά. (γ) Μέχρι πρόσφατα, μια τρίτη αναγκαία προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου ήταν τόσο η αιτούσα όσο και η
κυοφόρος να έχουν κατοικία στην Ελλάδα. Αυτή η πρόβλεψη αποσκοπούσε στην
αποφυγή του ενδεχομένου αφενός η Ελλάδα να μετατραπεί σε χώρα υποδοχής του
αναπαραγωγικού τουρισμού και αφετέρου να αποτελέσουν οι κυοφόροι θύματα
εμπορίας. Πρόσφατα, ωστόσο, ο νόμος άλλαξε και αρκεί τόσο η αιτούσα όσο και η
κυοφόρος να διαμένουν έστω και προσωρινά στη χώρα.
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2.1.3. Καταβολή αποζημίωσης στην κυοφόρο
Σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν κανόνες για την παρένθετη μητρότητα προβλέπεται
ρητά ότι αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αντάλλαγμα, προκειμένου να
αποφευχθεί η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, σε όλες επίσης τις
χώρες η καταβολή μιας αποζημίωσης προς την έγκυο δεν θεωρείται ότι έχει τη μορφή
ανταλλάγματος.
Το ύψος μιας εύλογης αποζημίωσης ποικίλλει. Στη Μ. Βρετανία, έχει λ.χ. κριθεί ως
εύλογο το ποσό των 10.000 λιρών, ενώ ακόμα και μεγαλύτερα ποσά που πλησιάζουν
και τις 60.000 δολάρια δεν έχουν θεωρηθεί ως ανταλλάγματα από τη νομολογία.
Στην Ελλάδα προσδιορίζεται συγκεκριμένα στο νόμο ποια ποσά δεν μπορούν να
θεωρηθούν ανταλλάγματα. Ειδικότερα, δεν θεωρείται αντάλλαγμα (α) η καταβολή των
δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό
και τη λοχεία, (β) κάθε θετική ζημία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από την εργασία
της, καθώς και (γ) οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω
απουσίας, με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη
λοχεία. Προβλέφθηκε ακόμα ότι το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και
αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση της Αρχής Ι.Υ.Α., η οποία με απόφασή της του
2008 συνάρτησε το ύψος της αποζημίωσης με παράγοντες της ζωής της παρένθετης
μητέρας, ορίζοντας ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000
ευρώ.
2.1.4. Ενημέρωση του παιδιού σχετικά με την γέννησή του από παρένθετη μητέρα
Στις χώρες όπου ρυθμίζεται και επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα (Ελλάδα, Μ.
Βρετανία) δεν προβλέπεται από το νόμο υποχρέωση ενημέρωσης του παιδιού σχετικά
με τη γέννησή του από παρένθετη μητέρα. Στην Μ. Βρετανία, ωστόσο, μάλλον
επικρατεί η άποψη ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται και μάλιστα σε σχετικά μικρή
ηλικία, μολονότι, πάντως, το σύνολο των προσώπων αναφοράς υποστηρίζει ότι αυτό θα
πρέπει να επαφίεται στην κρίση των κοινωνικών γονέων και δεν μπορεί να ρυθμίζεται
από το νόμο.
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Το δικαίωμα του παιδιού να έχει πρόσβαση στην ταυτότητα της παρένθετης μητέρας
και, κατ’ επέκταση, των γενετικών του γονέων, αν είναι άλλοι από τους
υποβοηθούμενους, έχει τονίσει και η Επιτροπή που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία για τα
θέματα ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η παρένθετη μητέρα και οι γενετικοί
γονείς θα πρέπει να είναι ενήμεροι πως το παιδί έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην
ταυτότητά τους, αλλά καμία νομική ευθύνη ή σύνδεση δεν θα μπορεί να προκύψει από
μια τέτοια πρόσβαση.
2.2. Προβληματισμοί σχετικά με την ανάγκη νομιμοποίησης της παρένθετης
μητρότητας
Στις περισσότερες χώρες υπάρχει σήμερα έντονη συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα
διατήρησης της απαγόρευσης.
Τα επιχειρήματα που εισφέρονται υπέρ της απαγόρευσης της μεθόδου είναι τα
ακόλουθα: (α) Η παρένθετη μητρότητα στερείται ηθικού ερείσματος, αφού μετατρέπει
τα παιδιά σε αντικείμενο συναλλαγής, η οποία κατά κανόνα είναι οικονομικής υφής. (β)
Η μέθοδος αυτή έρχεται σε σύγκρουση με το δικαίωμα της γυναίκας να έχει πλήρη
έλεγχο του σώματός της, εφόσον κατά κανόνα υποκρύπτεται εκμετάλλευσή της, που
προσβάλλει την αξιοπρέπειά της. (γ) Η απόκτηση παιδιού δεν μπορεί να επιδιώκεται με
οποιονδήποτε –μη φυσιολογικό –τρόπο. (δ) Ακόμα κι αν δεν υπάρχει οικονομικό
αντάλλαγμα ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρένθετης μητέρας, αυτή εκτίθεται
χωρίς λόγο στους κινδύνους που συνεπάγεται κάθε εγκυμοσύνη. (ε) Χάνεται ο
συναισθηματικός δεσμός μεταξύ της μητέρας και του εμβρύου και δημιουργείται
ανασφάλεια σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει η συγκεκριμένη μέθοδος
επάνω στην κυοφόρο και τα παιδιά που γεννιούνται. (στ) Δημιουργούνται διάφορα
δυσεπίλυτα νομικά προβλήματα, τα οποία επαυξάνονται στην περίπτωση που η
κυοφόρος αλλάξει γνώμη και δεν θέλει να παραδώσει το παιδί στους κοινωνικούς του
γονείς ή στην περίπτωση που οι τελευταίοι δεν το θέλουν, επειδή ενδεχομένως
αποκαλύπτεται ότι πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια .
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Από την άλλη πλευρά, ισχυρά επιχειρήματα εκφέρονται με ιδιαίτερη μάλιστα ένταση
τον τελευταίο καιρό, υπέρ της νομιμοποίησης της μεθόδου, ακόμα και σε χώρες όπου
αυτή δεν ρυθμίζεται ή και απαγορεύεται από τη νομοθεσία.
Έτσι, στη Σουηδία, η πλειοψηφία του SMER θεωρεί ότι η αλτρουιστική παρένθετη
μητρότητα –αφού τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις- αποτελεί μια ηθικά
επιτρεπτή μέθοδο Ι.Υ.Α., καθώς η παρένθετη μητρότητα δίνει τη δυνατότητα σε
γυναίκες που δεν μπορούν να κυοφορήσουν για ιατρικούς λόγους, όπως και σε
ομοφυλόφιλους άνδρες, να γίνουν γονείς. Τέτοιες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της
αλτρουϊστικής παρένθετης μητρότητας θα μπορούσαν να είναι: (α) ο στενός συγγενικός
δεσμός μεταξύ του ζευγαριού που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί και της φέρουσας
μητέρας, (β) η εξασφάλιση ότι η κυοφόρος θα έχει ήδη δικά της παιδιά, (γ) η μη
γενετική σύνδεση της φέρουσας μητέρας με το παιδί που θα γεννήσει, (δ) η διεξοδική
και κατάλληλη αξιολόγηση και η πρόσβαση σε υποστήριξη και συμβουλευτική κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας για την παρένθετη μητέρα και τους μελλοντικούς γονείς, (ε) η
ενημέρωση του παιδιού σε πρώιμο στάδιο για τη γέννησή του από παρένθετη μητέρα,
(στ) η δυνατότητα του παιδιού, μετά την ενηλικίωσή του, να πληροφορηθεί για την
παρένθετη μητέρα. Επίσης, σύμφωνα με την πλειοψηφία του SMER, οι γυναίκες θα
πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το ίδιο τους το σώμα. Αυτή η
απόφαση είναι σύμφωνη με την αρχή του αυτοκαθορισμού και της αυτονομίας. Λόγω
του γεγονότος ότι η παρένθετη μητρότητα αποτελεί ένα περίπλοκο και πολυδιάστατο
ηθικό ζήτημα θα πρέπει να εξεταστούν τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται σε μια τέτοια
απόφαση. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι πιθανές ψυχολογικές επιπτώσεις για
την κυοφόρο, αλλά και ο κίνδυνος εξαναγκασμού των γυναικών να κυοφορήσουν. Σε
κάθε περίπτωση, το SMER ομόφωνα θεωρεί ότι τα παιδιά που γεννιούνται στο
εξωτερικό μέσω παρένθετης μητέρας πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως τα
υπόλοιπα παιδιά. Το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό και παραμένει είτε η μέθοδος
επιτραπεί στη Σουηδία είτε όχι.
Εκτενή παρουσίαση επιχειρημάτων υπέρ της νομιμοποίησης της παρένθετης
μητρότητας έχει επιχειρήσει και η ειδική Επιτροπή που συστάθηκε στην Ιρλανδία για τη
μελέτη του φαινομένου. Τα βασικότερα επιχειρήματα υπέρ της υιοθέτησης της
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μεθόδου είναι ότι η παρένθετη μητρότητα, ως έκφραση αλτρουισμού και ως
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ αυτόνομων ενηλίκων, δεν βλάπτει το συμφέρον του
παιδιού και αποτελεί το μόνο τρόπο απόκτησης παιδιού για κάποιες οικογένειες.
Επιπλέον, σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό περιβάλλον, το κράτος δεν πρέπει να
επιβάλλει ηθικές αξίες στα μέλη του. Είναι σημαντικό ότι η Επιτροπή υιοθέτησε κατά
πλειοψηφία την άποψη ότι το παιδί θα πρέπει εξ αρχής να συνδέεται νομικά με τους
υποβοηθούμενους γονείς και να μην ιδρύεται συγγένεια με την παρένθετη μητέρα.
Αντίστοιχα

επιχειρήματα

διατυπώνονται

και

στη

Γερμανία,

όπου

μάλιστα

υποστηρίζεται ότι η απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας δημιουργεί πρόβλημα
εσωτερικής συνοχής στο γερμανικό δίκαιο, αφού επιτρέπεται από τη μία η δωρεά
γονιμοποιημένων ωαρίων, αλλά απαγορεύεται από την άλλη η παρένθετη μητρότητα.
Ωστόσο και στην περίπτωση δωρεάς γονιμοποιημένων ωαρίων έχουμε στην ουσία
διάσπαση της βιολογικής από την νομική μητρότητα. Θα πρέπει, εξάλλου, να
επισημανθεί ότι στην πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί από νομικούς και γιατρούς
για την αλλαγή της νομοθεσίας της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπάρχει σχετική
πρόβλεψη για τη νομιμοποίηση της μεθόδου ύστερα από σχετική συμβολαιογραφική
πράξη, με την οποία εξασφαλίζεται η άνευ όρων αμετάκλητη αποδοχή του παιδιού από
τους γονείς που το επιθυμούν. Επίσης ο συμβολαιογράφος οφείλει να ενημερώσει τα
μέρη για τις συνέπειες σε επίπεδο συγγένειας, αλλά και κληρονομικού δικαίου που έχει
η παρένθετη μητρότητα.
Θετική σε μια τροποποίηση του δικαίου, ώστε να αναγνωριστεί η παρένθετη μητρότητα
εμφανίζεται και η κοινή γνώμη στη Γαλλία, όπου σε σχετική έρευνα που
πραγματοποίησε ο Οργανισμός Βιοϊατρικής, το 55 % των ερωτηθέντων θεωρεί
αποδεκτό «το γεγονός ότι μια γυναίκα σε καλή κατάσταση υγείας δανείζει το σώμα της
σε ένα ζευγάρι για να κυοφορήσει και να φέρει στη ζωή στο τέκνο τους», ενώ το 53 %
υποστηρίζει ότι ο νομοθέτης θα έπρεπε να αναγνωρίσει την πρακτική αυτή.
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Σημειώνεται ότι το 44 % των προσώπων που ερωτήθηκαν πίστευαν ότι η μέθοδος της
παρένθετης μητρότητας είχε ήδη αναγνωριστεί νομοθετικά στη Γαλλία203.
Στην Ελλάδα, όπου η μερική παρένθετη μητρότητα είναι επιτρεπτή, έστω και με
αυστηρές προϋποθέσεις, το βασικό θέμα συζήτησης είναι αν αυτή θα πρέπει να
επιτρέπεται και στους μοναχικούς άνδρες. Σύμφωνα με μία άποψη204, ο αποκλεισμός
του άγαμου μόνου άνδρα από τη δυνατότητα προσφυγής στην παρένθετη μητρότητα
είναι δικαιολογημένος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υποστηρίζεται, η διαφορετική
αντιμετώπιση των φύλων δεν αντιτίθεται στο άρθρο 4 παρ. 2 Συντάγματος, αφού
δικαιολογείται από την εκ κατασκευής αδυναμία του άνδρα να κυοφορήσει και όχι από
τη φυσική αδυναμία τεκνοποιίας. Κατά την αντίθετη θέση205, είναι αναγκαία η
αναλογική εφαρμογή του άρθρου 1458 ΑΚ και στην περίπτωση του άνδρα, καθώς και
τα δύο φύλα δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν μόνα τους, αλλά χρειάζονται τη συνδρομή
του άλλου φύλου. Όπως η μόνη άγαμη γυναίκα έχει ανάγκη τη δωρεά σπέρματος, έτσι
και ο μόνος άγαμος άνδρας έχει ανάγκη τη δωρεά ωαρίου και το δανεισμό μήτρας. Και
στις δύο περιπτώσεις (άγαμος μοναχικός άνδρας/άγαμη μοναχική γυναίκα)
δημιουργούνται μονογονεϊκές οικογένειας.
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«Assistance médicale à la procréation (AMP), embryologie et génétique humaine», 9.7.2012, διαθέσιμο
σε: http://www.agence-biomedecine.fr/Assistance-medicale-a-la,299.
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Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, Το Πρόσωπο, σ. 220, ο ίδιος, Το πρόταγμα της οικογένειας: Η συνταγματικότητα
του νόμου για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», Νο.Β. 2003, σ. 839-840, Α.
Κοτζάμπαση, Ισότητα των φύλων και Ιδιωτική Αυτονομία στις οικογενειακές σχέσεις, σ. 144-145, Π.
Νικολόπουλος, Σχόλιο στην ΕφΑθ 3357/2010, Νο.Β. 2012, σ. 1441, Φ. Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου, σε
Γεωργιάδη/Σταθόπουλο, Οικογενειακό Δίκαιο, σ. 563, Κ. Φουντεδάκη, Ανθρώπινη αναπαραγωγή και
αστική ευθύνη, εκδ. Σάκκουλα, 2007, σ. 178, υποσ. 61.
205

Ν. Κουμουτζής σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλο, Οικογενειακό Δίκαιο, σ. 625, ο ίδιος, Η τεχνητή
αναπαραγωγή του άγαμου μόνου άνδρα, ΧρΙΔ 2011, σ. 316, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό
Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Τόμ. ΙΙ, σ. 57, η ίδια, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή :
Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οικογένειας, σε: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη
αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, εκδ. Σάκκουλα, 2013, σ. 48, Θ. Παπαχρίστος,
Παρατηρήσεις σε ΜΠρΑθ 2827/2008, ΧρΙΔ 2009, σ. 818-819.
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2.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης προσφυγής σε
διαδικασία παρένθετης μητρότητας
2.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Σε όλες τις χώρες (με εξαίρεση την Ιρλανδία) προβλέπονται κυρώσεις αν εφαρμοσθεί η
μέθοδος της παρένθετης μητρότητας εκεί όπου απολύτως απαγορεύεται ή αν
εφαρμοστεί

κατά

παραβίαση

των

προβλέψεων

του

νόμου.

Οι

κυρώσεις

διαφοροποιούνται πάντως στα επιμέρους κράτη. Πιο συγκεκριμένα:
2.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ως 2.000.000 ευρώ στη
Μονάδα Ι.Υ.Α. που εμπλέκεται σε εφαρμογές παρένθετης μητρότητας, καθώς και
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της, προσωρινή ή οριστική σε περίπτωση
επανειλημμένης τέλεσης. Απειλούνται, επίσης, ποινικές κυρώσεις, οι οποίες είναι
διάλυση του νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση
άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού προσώπου υπό δικαστική εποπτεία για χρονικό
διάστημα ως πέντε έτη, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικός ή
προσωρινός (ως πέντε έτη) αποκλεισμός από τις αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως
πέντε έτη) απαγόρευση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην
αγορά, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση έκδοσης επιταγών
(προβλέπονται εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό), κατάσχεση, δημοσιοποίηση
καταδικαστικής απόφασης στον τύπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή
προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής
ενίσχυσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς
επίσης και κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την
παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Μπορεί ακόμα να επιβληθεί και αναστολή άσκησης
επαγγέλματος του γιατρού-βιολόγου, του βιολόγου υπευθύνου, του βιολόγου
συνυπευθύνου ή του εξειδικευμένου γιατρού στην ανατομία ή την παθολογική
κυτταρολογία του εργαστηρίου ιατρικής βιολογίας, εφόσον είναι ο παραβάτης.
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Στη Γερμανία η εφαρμογή παρένθετης μητρότητας θα μπορούσε να επισύρει μόνο
διοικητικές κυρώσεις κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από τους κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται κυρώσεις για τη Μονάδα. Οι κυρώσεις ποινικές και
διοικητικές αφορούν τους γιατρούς, όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί παρακάτω.
Στην Ιταλία, αναστέλλεται για ένα έτος η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. στην
οποία πραγματοποιείται η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας, ενώ σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης ή περισσότερων της μιας παραβάσεων η άδεια
λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.
Στη Μ. Βρετανία, αν εφαρμοστεί η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας έναντι
ανταλλάγματος σε Μονάδα Ι.Υ.Α., η τελευταία κινδυνεύει με αναστολή λειτουργίας ή
ανάκληση της άδειάς της.
Στη Σουηδία η εφαρμογή της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας εντός του πλαισίου
ισχύoς της GIA (2006:351), δηλαδή σε νοσοκομεία που χρηματοδοτούνται από το
Κράτος ή σε εγκεκριμένα από το National Board of Health and Welfare ινστιτούτα κατά
παράβαση της σχετική απαγόρευσης, συνεπάγεται κατά το Κεφάλαιο 8 - Άρθρο 5 της
GIA, όταν τελείται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια, χρηματική ποινή ή ποινή
φυλάκισης ως 6 μήνες. Οι ποινικές κυρώσεις αφορούν το γιατρό που προβαίνει στη
μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου στο σώμα της γυναίκας, όχι όμως και το
ζευγάρι που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο. Δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις
Μονάδες Ι.Υ.Α., ωστόσο μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές κυρώσεις από
τον I.V.O. (Health and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΓΑΛΛΙΑ

Διοικητικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ +
αφαίρεση άδειας λειτουργίας
προσωρινή ή οριστική

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης
μίας ή περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του υπό δικαστική
εποπτεία, σφράγισμα προσωρινό ή οριστικό,
αποκλεισμός προσωρινός ή οριστικός από τις
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αγορές, απαγόρευση δημόσιας προσφοράς κινητών
αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά, απαγόρευση
προσωρινή ή οριστική έκδοσης επιταγών,
κατάσχεση,
δημοσιοποίηση
καταδικαστικής
απόφασης, απαγόρευση προσωρινή ή οριστική
λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης
από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά
όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο
με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις από τους
κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν
υπάρχουν
ειδικές
διοικητικής φύσης κυρώσεις

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή λειτουργίας για 1
έτος και σε περίπτωση
επανάληψης, ανάκληση άδειας
λειτουργίας

ΟΧΙ

Μ.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναστολή λειτουργίας ή
ανάκληση άδειας λειτουργίας

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικής φύσης κυρώσεις

ΟΧΙ

2.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία, όποιος μεσολαβεί μεταξύ ενός προσώπου ή ενός ζευγαριού που επιθυμεί
να αποκτήσει παιδί και μιας γυναίκας που δέχεται να το κυοφορήσει προκειμένου να
το παραδώσει, τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ.
Όταν, μάλιστα, οι πράξεις τελούνται συστηματικά ή για οικονομικό όφελος, οι ποινές
διπλασιάζονται. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και η απόπειρα, ενώ τέλος ποινικές
κυρώσεις απειλούνται και σε βάρος των υποβοηθούμενων προσώπων και της
παρένθετης μητέρας, με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή. Οι κυρώσεις αυτές
επιβάλλονται πάντως μόνον όταν οι πράξεις τελούνται στη Γαλλία. Σε βάρος των
γιατρών επιβάλλονται επιπλέον διοικητικές κυρώσεις και πιο συγκεκριμένα, πρόστιμο
ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης του επαγγέλματός τους.
206

Παρένθετη Μητρότητα
Στη Γερμανία ο γιατρός που εφαρμόζει μέθοδο παρένθετης μητρότητας αντιμετωπίζει
τόσο πειθαρχικές όσο και ποινικές κυρώσεις, καθώς απειλείται με φυλάκιση ως τρία
έτη ή χρηματική ποινή. Με ρητή διάταξη του νόμου απαλλάσσονται από οποιαδήποτε
ποινική ευθύνη τα υποβοηθούμενα πρόσωπα και η κυοφόρος. Δεν αποκλείεται,
βέβαια, ποινική ευθύνη άλλων προσώπων που υποκινούν ή βοηθούν το γιατρό, με
βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή. Ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση ως ένα έτος ή
χρηματική ποινή) προβλέπονται και για εκείνον που μεσολαβεί για παρένθετη
μητρότητα, ενώ προβλέπεται φυλάκιση ως δύο έτη ή χρηματική ποινή για όποιον
αποκομίζει οικονομικό όφελος από μια τέτοια μεσολάβηση, καθώς και για όποιον
ανέλαβε υπόσχεση για εύρεση παρένθετης μητέρας. Αν η πράξη έχει χαρακτήρα
εμπορικής δραστηριότητας, προβλέπεται ποινή φυλάκισης ως τρία έτη ή χρηματική
ποινή206.
Στην Ελλάδα η απειλούμενη για το γιατρό ποινή είναι φυλάκιση από 2 ως 5 έτη και
χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Με την ίδια ποινή, μάλιστα, τιµωρείται και
όποιος δηµόσια ή µε την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγέλλει,
προβάλλει ή διαφηµίζει, έστω και συγκαλυµµένα, την απόκτηση τέκνου µέσω τρίτης
γυναίκας ή παρέχει κατ’ επάγγελµα µεσιτικές υπηρεσίες µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα ή
προσφέρει µε τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την επίτευξη του σκοπού
αυτού. Ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στα άτομα που επιθυμούν να
αποκτήσουν το παιδί, αλλά και στην παρένθετη μητέρα, με βάση τις διατάξεις για τη
συμμετοχή.
Στην Ιρλανδία δεν προβλέπονται κυρώσεις για το γιατρό, τη Μονάδα Ι.Υ.Α ή τα
συμμετέχοντα πρόσωπα. Η κύρια συνέπεια όμως είναι ότι το παιδί θεωρείται νόμιμο
τέκνο της μητέρας που το γέννησε και δεν μπορεί να συνδεθεί νομικά με άλλη γυναίκα.
Στην Ιταλία απειλείται ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες ως δύο έτη και χρηματική
ποινή από 600.000 ως 1.000.000 ευρώ σε όποιον με οποιονδήποτε τρόπο εκτελεί,
οργανώνει ή διαφημίζει την παρένθετη μητρότητα, καθώς και στέρηση άδειας άσκησης
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επαγγέλματος του γιατρού από ένα ως τρία 3 έτη. Ποινική ευθύνη μπορεί να έχει και το
ζευγάρι που επιθυμεί το παιδί, όπως και η παρένθετη μητέρα.
Στη Μ. Βρετανία, σύμφωνα με το section 4 της Surrogacy Arrangements Act του 1985, ο
γιατρός που εφαρμόζει μέθοδο παρένθετης μητρότητας στο πλαίσιο της οποίας
γνωρίζει ότι έχει καταβληθεί οικονομικό αντάλλαγμα στη γυναίκα, τιμωρείται με
φυλάκιση ως 3 μήνες ή χρηματική ποινή. Ως συμμέτοχοι μπορούν να τιμωρηθούν η
παρένθετη και οι κοινωνικοί γονείς.
Στη Σουηδία σε περίπτωση που ο γιατρός εφαρμόζει μέθοδο παρένθετης μητρότητας
σε νοσοκομείο μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και
Ιατρικής Πρακτικής (Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment), ενώ
αντιμετωπίζει και ποινικές κυρώσεις και ειδικότερα φυλάκιση ως έξι μήνες ή χρηματική
ποινή. Το ζευγάρι, αντίθετα, και η παρένθετη δεν ευθύνονται ποινικά.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

Ποινικής
κυρώσεις

φύσης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ
Ποινικής φύσης κυρώσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση ενός έτους +
χρηματική ποινή 15.000
ευρώ

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 3 έτη ή
χρηματική ποινή

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις,
με τις γενικές διατάξεις

Φυλάκιση από 2 ως 5
έτη + χρηματική ποινή
τουλάχιστον 1.500 ευρώ

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

Φυλάκιση από 3 μήνες
ως 2 έτη + χρηματική
ποινή από 600.000 ως
1.000.000
ευρώ
+
στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη
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από 1 ως 3 έτη
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχικές
κυρώσεις
κατά τις διατάξεις του
Good Medical Practice

Στερητική
της
ελευθερίας ποινή ως 3
μήνες και / ή χρηματική
ποινή

ΝΑΙ – Συμμετοχική ευθύνη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις

Φυλάκιση ως 6 μήνες ή
χρηματική ποινή

ΟΧΙ

2.4. Θεμελίωση γονεϊκού δικαιώματος
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Σουηδία) νόμιμη
μητέρα του παιδιού θεωρείται αυτή που το γεννά και κατά κανόνα ο σύζυγός της
τεκμαίρεται ως νόμιμος πατέρας του τέκνου. Έτσι οι κοινωνικοί γονείς μπορούν κατά
κανόνα μόνο να υιοθετήσουν το παιδί, εφόσον όμως συναινούν οι νόμιμοι γονείς.
Πρακτικά, επομένως, είναι πιθανό ένα ζευγάρι να έχει δώσει το γεννητικό του υλικό για
την απόκτηση ενός παιδιού, ωστόσο τελικά να μην μπορέσει να αποκτήσει ποτέ τη
γονεϊκή ιδιότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο δίκαιο της Μ. Βρετανίας, όπου επίσης μητέρα του
παιδιού θεωρείται αυτή που το κυοφόρησε και το γέννησε. Αν είναι παντρεμένη ή
συμβιώνει με άνδρα ο οποίος συναινεί στη διαδικασία της Ι.Υ.Α., τότε αυτός
τεκμαίρεται πατέρας του παιδιού. Οι κοινωνικοί γονείς μπορούν ωστόσο είτε να
υποβάλουν αίτηση υιοθεσίας είτε να ζητήσουν να τους χορηγηθεί parental order, το
οποίο τους καθιστά νόμιμους γονείς του παιδιού που έχει γεννηθεί. Η διευθέτηση αυτή
ισχύει και όταν η παρένθετη μητέρα και ο σύζυγος/σύντροφός της βρίσκονται σε άλλη
χώρα, αρκεί να βεβαιώνεται ότι το παιδί είναι γενετικό τέκνο έστω και του ενός των
κοινωνικών του γονέων.
Αντίστοιχα ισχύουν και στη Γερμανία, μολονότι στη χώρα αυτή απαγορεύεται η
παρένθετη μητρότητα. Η απαγόρευση δεν σημαίνει όμως ότι οι Γερμανοί δεν
προσφεύγουν σήμερα στη μέθοδο αυτή εκτός Γερμανίας, χρησιμοποιώντας στη
συνέχεια διάφορα «τεχνάσματα» προκειμένου να συνδεθούν νομικά με τα παιδιά τους.
Το πρώτο μοντέλο που ακολουθείται είναι αυτό της «εικονικής απιστίας»: οι
υποβοηθούμενοι γονείς ταξιδεύουν σε κάποια χώρα όπου επιτρέπεται η παρένθετη
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μητρότητα και, αφού αποκτήσουν το παιδί μέσω παρένθετης, ο άνδρας το παρουσιάζει
ως αποτέλεσμα μιας εικονικής συζυγικής απιστίας. Το ζευγάρι προβαίνει σε σχετική
συμφωνία με την παρένθετη μητέρα, η οποία δηλώνει ότι αρνείται να μεγαλώσει το
παιδί και έτσι ο πατέρας, έχοντας εξασφαλίσει την έκδοση διαβατηρίου για το παιδί,
επιστρέφει στη Γερμανία, όπου ο ίδιος και η σύζυγός του το υιοθετούν. Βέβαια, αν το
δικαστήριο που αποφασίζει για την υιοθεσία αντιληφθεί ότι το παιδί αποκτήθηκε μέσω
παρένθετης μητέρας θα μπορούσε να ανακαλέσει την απόφασή του, στην πράξη όμως
όταν η αλήθεια έρχεται στο φως είναι ήδη πολύ αργά για να επιβληθεί μια τέτοια
κύρωση καθώς το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει την μη ανατροπή της σχέσης που
οικοδομήθηκε με τους κοινωνικούς γονείς. Ένας δεύτερος τρόπος που επιλέγεται από
τους Γερμανούς είναι αυτός της «γέννας κατά τη διάρκεια των διακοπών». Το
συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι ιδιαίτερα πειστικό. Το ζευγάρι χρησιμοποιεί παρένθετη
μητέρα σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται και όταν επιστρέφει στη Γερμανία με το μωρό,
ισχυρίζονται ότι η γυναίκα ήταν ήδη έγκυος και απλά γέννησε κατά τη διάρκεια των
διακοπών στο εξωτερικό. Η νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων δείχνει ότι η
μέθοδος αυτή δεν στέφεται συνήθως με επιτυχία. Το τρίτο τέχνασμα που ακολουθείται
από τους Γερμανούς είναι το εξής: Το ζευγάρι, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, δέχεται
μια άγαμη παρένθετη μητέρα από άλλη χώρα στη Γερμανία και η τελευταία ζει μαζί με
το ζευγάρι. Η γυναίκα αυτή παρουσιάζεται στους γιατρούς ως αδερφή της γυναίκας του
ζευγαριού. Όταν η παρένθετη μητέρα γεννήσει, ο σύζυγος έχει ήδη αναγνωρίσει το
παιδί, οπότε θεμελιώνεται κανονικά η πατρότητα. Στη συνέχεια η παρένθετη μητέρα
παραιτείται από την επιμέλεια του παιδιού και δίνει το παιδί για υιοθεσία. Το μοντέλο
της «επίσκεψης της αδερφής της συζύγου» μοιάζει αρκετά με το πρώτο, όπως
περιγράφηκε παραπάνω, καθώς και στα δύο συνδέεται το παιδί απευθείας με τον
πατέρα και στη συνέχεια ρυθμίζεται μέσω υιοθεσίας το ζήτημα της μητρότητας. Η τρίτη
αυτή μέθοδος πάντως έχει το πλεονέκτημα ότι το παιδί γεννιέται στη Γερμανία και
συνεπώς δεν τίθενται ζητήματα σχετικά με την ιθαγένεια, αλλά και την έκδοση
διαβατηρίου για να ταξιδέψει. Πρόβλημα ωστόσο δημιουργείται στην περίπτωση που η
παρένθετη γυναίκα είναι παντρεμένη, οπότε τόσο κατά το αλλοδαπό όσο και κατά το
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γερμανικό δίκαιο νόμιμη μητέρα θεωρείται αυτή που γεννά το παιδί, ενώ νόμιμος
πατέρας ο σύζυγός της207.
Οι Γάλλοι επιχειρούν, επίσης, εφαρμογή μεθόδων παρένθετης μητρότητας εκτός
Γαλλίας και στη συνέχεια προσπαθούν να καταγράψουν το παιδί που έχουν αποκτήσει
στο εξωτερικό στα εθνικά μητρώα, κάτι που προϋποθέτει έγκριση του Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας (Procureur de la République). Στο σημείο αυτό αντιμετωπίζουν κατά
κανόνα προβλήματα, γιατί τόσο η Διοίκηση όσο και τα δικαστήρια αρνούνται να
αναγνωρίσουν μια συγγενική σχέση που έχει γεννηθεί από μια άκυρη σύμβαση
παρένθετης μητρότητας. Το πρόβλημα επιχειρήθηκε να λυθεί εν μέρει με Εγκύκλιο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της 25ης Ιανουαρίου 2013, βάσει της οποίας, σε περιπτώσεις
παρένθετης μητρότητας, τα αλλοδαπά πιστοποιητικά γέννησης μπορούν να
παρουσιαστούν ενώπιον των γαλλικών δικαστικών αρχών ως απόδειξη ότι μεταξύ των
υποβοηθούμενων προσώπων και του τέκνου έχουν ιδρυθεί δεσμοί συγγένειας. Οι
γαλλικές αρχές οφείλουν να δεχτούν τα αλλοδαπά πιστοποιητικά ως αληθή και έγκυρα
και να εκδώσουν το πιστοποιητικό γαλλικής ιθαγένειας. Μόνη η υποψία της γέννησης
του τέκνου από παρένθετη μητέρα δεν αρκεί για να θεμελιώσει την άρνηση έκδοσης
του πιστοποιητικού αυτού. Με άλλα λόγια, γίνεται δεκτό ότι εφόσον υπάρχει δεσμός
συγγένειας του τέκνου με έναν εκ των Γάλλων υπηκόων γονέων του και αυτό
αποδεικνύεται με εξετάσεις DNA, το τέκνο μπορεί να αποκτήσει τη γαλλική ιθαγένεια.
Η σχετική Εγκύκλιος δεν ρυθμίζει ωστόσο τις περιπτώσεις που το παιδί δεν συνδέεται
βιολογικά με κάποιον Γάλλο υπήκοο και επιπλέον δεν αναφέρεται καθόλου σε
ζητήματα συγγένειας. Αντίθετα μάλιστα τα γαλλικά Δικαστήρια κρίνουν παγίως ότι στο
μέτρο που η υποκατάστατη μητρότητα είναι παράνομη στη Γαλλία, οι μεταγραφές
πιστοποιητικών γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί με τη μέθοδο αυτή συνιστούν
εξαπάτηση του γαλλικού δικαίου. Αυτή ακριβώς η στάση της γαλλικής Δικαιοσύνης
οδήγησε τελικά στην καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Δ.Δ.Α. καταδίκασε τη Γαλλία για την άρνησή της
να αναγνωρίσει την πατρότητα παιδιών που γεννήθηκαν από παρένθετη μητέρα στο
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εξωτερικό, κρίνοντας ότι η άρνηση αυτή πλήττει την ταυτότητα των παιδιών,
δημιουργώντας σοβαρή ανασφάλεια στην προσωπική τους κατάσταση208.
Στη Σουηδία μητέρα του παιδιού με τη γέννησή του γίνεται και πάλι η παρένθετη,
δηλαδή η γυναίκα που το γέννησε. Η μητέρα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, η
κοινωνική, δηλαδή, μητέρα, δεν έχει νομικά κανένα γονεϊκό δικαίωμα κατά το χρόνο
γέννησης του παιδιού, ακόμη κι αν το παιδί έχει γεννηθεί με δικό της ωάριο και σπέρμα
του συζύγου ή συντρόφου της. Η κοινωνική μητέρα θα πρέπει επομένως να υιοθετήσει
το παιδί για να καταστεί νόμιμος γονέας του. Ωστόσο, αυτό είναι εφικτό μόνο αν
συναινούν η νόμιμη μητέρα του παιδιού και ο νόμιμος πατέρας του. Σε ό,τι αφορά την
πατρότητα, αν η παρένθετη μητέρα είναι παντρεμένη, τότε ο σύζυγός της θα θεωρηθεί
πατέρας του παιδιού κατά το χρόνο της γέννησής του. Μπορεί, βεβαίως, να ανατραπεί
το τεκμήριο της πατρότητας, αν αποδειχτεί ότι αυτός δεν είναι πατέρας του παιδιού. Αν
ο ίδιος επιθυμεί να προσβάλλει την πατρότητα του παιδιού που θα γεννηθεί, θα πρέπει
να ισχυριστεί ότι δεν είχε συναινέσει στη διαδικασία της Ι.Υ.Α. Αν η παρένθετη μητέρα
δεν είναι παντρεμένη, αλλά συζεί με κάποιον, αυτός θα θεωρηθεί πατέρας του παιδιού
που θα φέρει στον κόσμο η παρένθετη μητέρα, εφόσον, βέβαια, έχει συναινέσει στη
διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει η πατρότητά
του, πάντως να εγκριθεί και από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες πριν θεμελιωθεί. Σε
κάθε περίπτωση, ο άνδρας που έχει δώσει το σπέρμα του για να αποκτήσει παιδί στο
πλαίσιο παρένθετης μητρότητας μπορεί –σε αντίθεση με τη γυναίκα - να αναγνωριστεί
ως πατέρας του παιδιού μέσω της διαδικασίας της «επιβεβαίωσης», χωρίς να
μεσολαβήσει υιοθεσία. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από το αν ο γενετικός πατέρας
βρίσκεται σε ετερόφυλη ένωση, σε ομόφυλη ένωση ή είναι μόνος του. Επίσης, και ο
απλός δότης σπέρματος, που κατά το χρόνο της δωρεάς δεν επιθυμούσε να αποκτήσει
παιδί, μπορεί να διεκδικήσει την αναγνώριση της πατρότητας του παιδιού σε
μεταγενέστερο στάδιο. Έτσι, σε περίπτωση λ.χ. που παρένθετη μητέρα είναι η αδελφή
του άνδρα, με το σπέρμα του οποίου έχει γεννηθεί το παιδί, νόμιμοι γονείς του παιδιού
θα είναι τα δύο αδέλφια, ενώ η κοινωνική μητέρα που έδωσε το ωάριό της δεν έχει
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κανένα δικαίωμα επάνω στο παιδί και μπορεί να το υιοθετήσει μόνο αν συναινούν οι
νόμιμοι γονείς του. Στην περίπτωση των ζευγαριών ομόφυλων γυναικών, οι δύο
γυναίκες μπορούν μόνο να υιοθετήσουν από κοινού το παιδί. Στην περίπτωση των
ζευγαριών ομόφυλων ανδρών, ο άνδρας από τον οποίο προέρχεται το σπέρμα μπορεί
να αναγνωριστεί πατέρας με την διαδικασία της «επιβεβαίωσης», ενώ ο σύντροφος /
σύζυγός του μόνο με υιοθεσία μπορεί να αποκτήσει κάποιο νομικό δεσμό με το παιδί.
Τα ίδια ισχύουν για τις μοναχικές γυναίκες και τους μοναχικούς άνδρες που
προσφεύγουν στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας. Οι σχέσεις αυτές δεν αλλάζουν
ακόμα κι όταν το παιδί έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, όπου είναι πιθανό οι κοινωνικοί
του γονείς να θεωρούνται ήδη νόμιμοι γονείς του.
Εντελώς διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, όπου, εφόσον έχουν τηρηθεί οι
προϋποθέσεις του νόμου, νόμιμοι γονείς του τέκνου ήδη από τη γέννησή του είναι
εκείνοι που το επιθυμούσαν. Επομένως η κυοφόρος δεν μπορεί να αρνηθεί την
παράδοση του βρέφους ούτε όμως και οι κοινωνικοί γονείς μπορούν να
υπαναχωρήσουν. Η παρένθετη μητέρα έχει βέβαια τη δυνατότητα να διεκδικήσει να
αναγνωριστεί ως νόμιμη μητέρα του τέκνου που κυοφόρησε με την άσκηση αγωγής
προσβολής της μητρότητας - που ασκείται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από τον τοκετό
- εφόσον αποδειχθεί ότι το τέκνο κατάγεται βιολογικά από αυτήν. Με την αμετάκλητη
δικαστική απόφαση που δέχεται την αγωγή, το τέκνο έχει αναδρομικά από τη γέννησή
του μητέρα τη γυναίκα που το κυοφόρησε. Αν δεν συντρέχει η πιο πάνω προϋπόθεση,
αλλά υπάρχει κοινή συμφωνία των εμπλεκόμενων μερών, μπορεί να γίνει ex nunc
νόμιμη μητέρα η κυοφόρος, με τη διαδικασία της υιοθεσίας.
Στην Ιρλανδία, αν υπάρξει περίπτωση παρένθετης μητρότητας, τότε κατά το νόμο
μητέρα του παιδιού με τη γέννησή του γίνεται η παρένθετη, δηλαδή η γυναίκα που το
γέννησε. Η μητέρα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, η κοινωνική, δηλαδή, μητέρα, δεν
έχει νομικά κανένα γονεϊκό δικαίωμα κατά το χρόνο γέννησης του παιδιού, ακόμη κι αν
το παιδί έχει γεννηθεί με δικό της ωάριο και σπέρμα του συζύγου ή συντρόφου της. Σε
ό,τι αφορά την πατρότητα, ο σύζυγος ή σύντροφος της παρένθετης αναγνωρίζεται ως
πατέρας του παιδιού. Αν ο ίδιος επιθυμεί να προσβάλλει την πατρότητα του παιδιού
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που θα γεννηθεί, θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είχε συναινέσει στη διαδικασία της
Ι.Υ.Α.
2.5. Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας
Ένα ενδιαφέρον ζήτημα που έχει ανακύψει σε πολλές χώρες σε σχέση με την
παρένθετη μητρότητα είναι αν μια μονογονεϊκή οικογένεια που προέκυψε με
παρένθετη μητρότητα μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος,
αντίστοιχης εκείνης που προβλέπεται για κάθε μονογονεϊκή οικογένεια. Στη Σουηδία,
όπου το θέμα έφθασε στη Δικαιοσύνη, έγινε δεκτό ότι το κράτος έχει τις ίδιες
υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί που γεννιέται με παρένθετη μητέρα, όπως και σε κάθε
άλλο παιδί το οποίο δεν μπορεί να τύχει ενίσχυσης και από τους δύο γονείς του.
2.6. Δικαιώματα κοινωνικής μητέρας
Ένα ακόμα ζήτημα που έχει τεθεί σε σχέση με την παρένθετη μητρότητα είναι αν
δικαιούται να πάρει άδεια μητρότητας η κοινωνική μητέρα του παιδιού. Το θέμα
απασχόλησε πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και έκρινε ότι
οι γυναίκες που απέκτησαν παιδί με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας δεν
δικαιούνται άδεια μητρότητας.
Η σχετική υπόθεση έφτασε στο ΔΕΕ ως αίτηση προδικαστικής απόφασης στο πλαίσιο
εκδίκασης διαφοράς μεταξύ, αφενός της C. D., κατά νόμο μητέρας που απέκτησε τέκνο
κατόπιν συμφωνίας παρένθετης μητρότητας, και αφετέρου του εργοδότη της S. T.,
οργανισμού υπαγόμενου στο National Health Service (Εθνικό Σύστημα Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου), με αντικείμενο την άρνηση του δεύτερου να της χορηγήσει
άδεια μετ’ αποδοχών μετά τη γέννηση του τέκνου της, με την αιτιολογία ότι δεν υπήρξε
έγκυος και ότι το παιδί δεν είχε υιοθετηθεί.
Το δικαστήριο στην προδικαστική απόφασή του της 18ης Μαρτίου 2014 επί της
υπόθεσης C-167/12 έκρινε ότι η Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης
Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της
υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων έχει σχεδιαστεί μόνο για να βοηθήσει τις εργαζόμενες που είχαν γεννήσει
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πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, θεώρησε ότι «εργαζόμενη η οποία έχει την ιδιότητα κατά
νόμο μητέρας που απέκτησε τέκνο κατόπιν συμφωνίας παρένθετης μητρότητας δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ … και τα κράτη
μέλη δεν υποχρεούνται να προβλέπουν την υποχρεωτική χορήγηση δικαιώματος για
άδεια μητρότητας δυνάμει του εν λόγω άρθρου στην εργαζόμενη αυτή». Πρόσθεσε
ωστόσο ότι «η οδηγία αυτή ουδόλως αποκλείει τη δυνατότητα των κρατών μελών να
θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν ευνοϊκότερες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των κατά νόμο μητέρων που
έχουν αποκτήσει τέκνο κατόπιν συμφωνίας παρένθετης μητρότητας, παρέχοντάς τους
τη δυνατότητα να λάβουν άδεια μητρότητας λόγω της γέννησης του τέκνου αυτού».
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Children and Families Act, από το 2015 οι
Βρετανίδες που μεγαλώνουν παιδιά γεννημένα με τη διαδικασία της παρένθετης
μητρότητας θα έχουν το δικαίωμα άδειας μετ’ αποδοχών.
2.7. Καταχώρηση των στοιχείων του παιδιού στα Δημόσια Βιβλία
Κλείνοντας, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται στα
Δημόσια Βιβλία τα παιδιά που γεννιούνται με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας,
στις χώρες όπου επιτρέπεται η εφαρμογή της.
Στην Ελλάδα η δικαστική απόφαση που επιτρέπει το δανεισμό μήτρας εγγράφεται στις
παρατηρήσεις της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Στο απόσπασμα της ληξιαρχικής
πράξης γέννησης που λαμβάνει ο πολίτης δεν υπάρχει ειδική επισημείωση, αλλά αν
κάποιος αιτηθεί τη ληξιαρχική πράξη γέννησης μαζί με τις παρατηρήσεις, που τηρείται
στο ληξιαρχείο, τότε μπορεί να ενημερωθεί. Η δικαστική άδεια που δόθηκε στη γυναίκα
που επιθυμεί το τέκνο καταχωρείται στο ληξιαρχείο, ώστε ο ληξίαρχος να εγγράψει τη
γυναίκα ως μητέρα.
Στη Μ. Βρετανία, ως γονείς του παιδιού καταχωρούνται η γυναίκα που το γέννησε και ο
σύζυγος /σύντροφός της, ενώ μετά τη χορήγηση του parental order, που ουσιαστικά
αποτελεί μια σύντομη διαδικασία υιοθεσίας, ως γονείς του παιδιού καταγράφονται οι
κοινωνικοί γονείς, είτε πρόκειται για ομόφυλο είτε για ετερόφυλο ζευγάρι.
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Στη Σουηδία, στο Αρχείο καταχωρούνται αρχικά ως μητέρα η γυναίκα που γέννησε το
παιδί και ως πατέρας ο σύζυγός της ή εκείνος που το έχει αναγνωρίσει με τη διαδικασία
της επιβεβαίωσης. Η κοινωνική μητέρα και η πιθανή σύντροφός της καταγράφονται ως
θετοί γονείς, εφόσον γίνει αποδεκτή η αίτηση υιοθεσίας που υποβάλλουν. Για τα
παιδιά που γεννιούνται στο εξωτερικό, αν ακολουθηθεί η διαδικασία της υιοθεσίας,
τότε τα ονόματα των βιολογικών γονέων δεν καταχωρούνται στο Γενικό Αρχείο
πληθυσμού, αλλά διατηρούνται στο Αρχείο των Κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να
μπορεί το παιδί, ανά πάσα στιγμή να αναζητήσει την καταγωγή του.

2.8. Ζητήματα της συμφωνίας για την παρένθετη μητρότητα
Συχνά στην πράξη εμφανίζονται προβλήματα στο πλαίσιο της συμφωνίας της
παρένθετης μητρότητας. Τα σημαντικότερα από αυτά μπορούν να συνοψιστούν στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
 Μετά τη σύναψη της συμφωνίας, η παρένθετη μητέρα είναι πιθανόν να αρνηθεί τη
μεταφορά του ωαρίου. Σ’ αυτή την περίπτωση οι μελλοντικοί γονείς έχουν αξίωση
αποζημίωσης εναντίον της κυοφόρου για αθέτηση της συμφωνίας.
 Η κυοφόρος ενδέχεται να διακόψει την κύηση παρά την αντίθετη γνώμη των
μελλοντικών γονέων. Αν η διακοπή της κύησης πραγματοποιηθεί από την φέρουσα
μέσα στα όρια άρσης του αδίκου, αυτή δεν έχει ποινικές κυρώσεις 209. Με τον τρόπο
αυτό προστατεύεται η αυτονομία και αυτοδιάθεση της κυοφόρου 210. Εφόσον η
φέρουσα διακόψει την κύηση, υπέχει ευθύνη έναντι των ατόμων που επιθυμούν
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την απόκτηση τέκνων για αθέτηση της σύμβασης, που μπορεί να γεννά και
υποχρέωση αποζημίωσης211.
 Ερώτημα τίθεται κατά πόσο μπορούν οι μελλοντικοί γονείς να ζητήσουν από την
παρένθετη μητέρα να διακόψει την κύηση παρά τη δική της αντίθετη γνώμη. Από τη
στιγμή που το σώμα του κάθε ανθρώπου αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητάς
του, δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέμβαση τρίτου επάνω σ’ αυτό παρά τη
θέλησή του, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα
αυτοδιάθεσης του προσώπου και προσβολή της αξιοπρέπειάς του. Συνεπώς, οι
μελλοντικοί γονείς δεν μπορούν να επιβάλλουν στην κυοφόρο γυναίκα τη διακοπή
της κύησης212. Αν οι μελλοντικοί γονείς διακόψουν την κύηση της παρένθετης
μητέρας χωρίς τη συναίνεσή της, τότε υπέχουν ποινική ευθύνη και θα τιμωρηθούν
για διακοπή της κύησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εγκύου.
 Σε συνέχεια του προηγούμενου προβληματισμού, ζήτημα εγείρεται αν μπορούν να
τεθούν, κατά τη σύναψη της σύμβασης για την παρένθετη μητρότητα, ρήτρες που
περιορίζουν την ελευθερία της κυοφόρου. Τέτοιες ρήτρες μπορεί να είναι λ.χ. η
απαγόρευση καπνίσματος, η δέσμευση σε συγκεκριμένη δίαιτα κλπ. Γίνεται δεκτό
ότι μπορεί να τεθεί ένα minimum προφυλάξεων, το οποίο σε κάθε κυοφορία
συνιστάται από την ιατρική επιστήμη ως προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη του
κυοφορουμένου. Αν, όμως, οι ρήτρες είναι υπερβολικές, με συνέπεια να
περιορίζουν υπέρμετρα την προσωπική ελευθερία της κυοφόρου και το δικαίωμα
αυτοκαθορισμού της, είναι άκυρες ως ανήθικες 213. Εφόσον δεν τηρηθούν οι ρήτρες
που προβλέπουν ένα minimum προφυλάξεων και οι οποίες δεν περιορίζουν

211

Χ. Βρετός σε: Ι. Καράκωστα, Αστικός Κώδικας, σ. 623, Κ. Πανάγος, Παρένθετη μητρότητα, σ. 79, Θ.
ο
Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, Δίκαιο & κοινωνία στον 21 αιώνα, Εκδ.
Σάκκουλα, 2003, σ. 55, Α. Τσαλίδης, ό.π., σ. 64.
212

Κ. Πανάγος, Παρένθετη μητρότητα: ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις,
ο
Δίκαιο & κοινωνία στον 21 αιώνα, Εκδ. Σάκκουλα, 2011, σ. 78.
213

Χ. Βρετός σε: Ι. Καράκωστα, Αστικός Κώδικας, σ. 623, Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό
Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Τόμ. ΙΙ, σ. 52, της ίδιας, Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ.
Σάκκουλα, σ. 62, Α. Τσαλίδης, Παρένθετη μητρότητα και διακοπή της κύησης, σε Υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής,
εκδ. Σάκκουλα, 2014, σ. 70-71.
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υπέρμετρα την προσωπική ελευθερία της κυοφόρου, είναι δυνατή η θεμελίωση
αξίωσης αποζημίωσης της γυναίκας στην οποία χορηγήθηκε η άδεια και του
συζύγου ή συντρόφου της κατά της παρένθετης μητέρας.
2.9. Ψυχολογική υποστήριξη της παρένθετης μητέρας
Όπως προεκτέθηκε, η παρένθετη μητρότητα συνιστά μια σύνθετη διαδικασία η οποία
επιβαρύνει την κυοφόρο κυρίως συναισθηματικά. Μπορεί να γνωρίζει βέβαια εκ των
προτέρων ότι το παιδί που θα γεννήσει θα αποξενωθεί πλήρως από εκείνη, αλλά μόνο
το γεγονός της κυοφορίας του μπορεί να δημιουργήσει ένα συναισθηματικό δεσμό με
αυτό ακόμα κι αν δεν προέρχεται από το γεννητικό της υλικό. Μολαταύτα στις
περισσότερες χώρες όπου ρυθμίζεται και επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα (Ελλάδα,
Μ. Βρετανία) δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ψυχολογική υποστήριξη για την
παρένθετη μητέρα ούτε κατά τη διάρκεια της κύησης ούτε μετά τη γέννηση του
παιδιού.
Αυτός είναι και ο λόγος που έχει προταθεί τόσο από το σύνολο των θεωρητικών, όσο
και από συλλογικούς φορείς που έχουν συσταθεί για την κατάρτιση σχετικων
προτάσεων (όπως στην Ιρλανδία), ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η ψυχολογική
υποστήριξη και παρακολούθηση της κυοφόρου ήδη από την πρώτη στιγμή που
συνάπτεται η συμφωνία της παρένθετης μητρότητας και για αρκετό χρόνο μετά την
ολοκλήρωση του τοκετού.

3. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
3.1. Νομοθετικές ρυθμίσεις
3.1.1. Η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μ. Βρετανία)
απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγική κλωνοποίηση.
Εξαίρεση αποτελεί η Σουηδία, όπου δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να την απαγορεύει.
Ωστόσο η απαγόρευση συνάγεται έμμεσα από μία διάταξη που ορίζει ότι το
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γονιμοποιημένο ωάριο το οποίο έχει υποστεί πειράματα δεν επιτρέπεται να
εμφυτεύεται στο γυναικείο σώμα και το ίδιο συμβαίνει όταν έχουν γίνει πειράματα στο
σπέρμα πριν τη γονιμοποίηση.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

ΟΧΙ

3.1.2. Η θεραπευτική κλωνοποίηση
Στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση τη Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, επιτρέπεται η
θεραπευτική κλωνοποίηση.
Στη Μ. Βρετανία η πράξη επιτρέπεται ρητά από τους ισχύοντες κανόνες, προκειμένου
τα έμβρυα να χρησιμοποιηθούν σε έρευνα για αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Για
τη διενέργειά της απαιτείται πάντως ειδική άδεια από την H.F.E.A. Το αξιοσημείωτο
όμως στοιχείο, που διαχωρίζει τη Μ. Βρετανία από τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, είναι
ότι επιτρέπει τη δημιουργία «εμβρύων» με την τεχνική CNR (CNR έμβρυα από τούδε
και στο εξής) για ερευνητικούς σκοπούς. Η Cell Nuclear Replacement (CNR από τούδε
και στο εξής) είναι μια τεχνική η οποία μοιάζει με την κλωνοποίηση, με τη διαφορά ότι
αντικαθίσταται ο πυρήνας ενός ωαρίου με τον πυρήνα ενός άλλου ανθρωπίνου
κυττάρου, οποιουδήποτε είδους. Εν συνεχεία, με τα κατάλληλα ηλεκτρικά ερεθίσματα,
το ωάριο αρχίζει να διαχωρίζεται και να αναπτύσσεται με τον τρόπο που θα
αναπτυσσόταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία
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εμβρύου από κλωνοποιημένο ωάριο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε δημιουργηθεί
και το πρόβατο Ντόλλυ το 1996.
Στη Σουηδία ρητή πρόβλεψη αναφορικά με την κλωνοποίηση δεν υπάρχει. Η Act on
Measures for Purposes of Research or Treatment using Fertilized Human Ova του 1991,
που έχει πλέον ενσωματωθεί στην GIA (2006:351), αρχικά ρύθμιζε τις συμπεριφορές
που αφορούσαν μόνο στα γονιμοποιημένα ωάρια, αλλά το 2005 τροποποιήθηκε ώστε
να καλύπτει και όλες τις περιπτώσεις ανθρώπινων ωαρίων που έχουν υποβληθεί σε
αφαίρεση του πυρήνα του σωματικού κυττάρου. Με την έννοια αυτή, η δημιουργία
ανθρώπινων εμβρύων για σκοπούς έρευνας θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να
θεωρείται επιτρεπτή και επομένως θεωρείται επιτρεπτή και η θεραπευτική
κλωνοποίηση. Για το λόγο αυτό έχει υποστηριχθεί ότι η Σουηδία σε μια μελλοντική
επικύρωση της Σύμβασης του Οβιέδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική
θα πρέπει να διατηρήσει επιφύλαξη ως προς τη διάταξη του άρθρου 18 §2 της
Σύμβασης, το οποίο απαγορεύει τη δημιουργία εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς214.
Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί να υπάρξει έρευνα είναι μέχρι τη 14 η
ημέρα μετά τη γονιμοποίηση ή τη SCNT διαδικασία, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος
κατά τον οποίο τα ωάρια είναι κρυοσυντηρήμενα. Μετά από αυτή τη χρονική περίοδο
τα ωάρια πρέπει να καταστρέφονται για να αποφεύγεται περαιτέρω εμβρυική
ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, στη
Σουηδία δεν επιβάλλεται η έρευνα στα ανθρώπινα έμβρυα να εγκρίνεται από κάποια
ειδική κεντρική Αρχή. Τέτοιου είδους έρευνες πρέπει να εγκρίνονται μόνο από τα κατά
τόπους Περιφερειακά Συμβούλια Ηθικής. Αν υπάρχει διαφωνία συγκεκριμένης
μειοψηφίας εντός του συμβουλίου, τότε το ζήτημα παραπέμπεται στο Κεντρικό
Συμβούλιο Ηθικής.
Στην Ιρλανδία οι κατευθυντήριες οδηγίες ρητώς απαγορεύουν τη δημιουργία νέων
μορφών ζωής αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και την αναπαραγωγική

214

Rynning E., Legal Aspects of Human-Animal Chimeras and Hybrids: Country Report Sweden, σε:
CHIMBRIDS Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research (eds. J. Taupitz&
M. Weschka), under publication by Springer Publishing House, Berlin (ISBN 978-3-540-93868-2), σ. 768 επ.
Βλ. επίσης, Nordic Committee on Bioethics, Dr. Riitta Burrell (επιμ.), Assisted Reproduction in the Nordic
Countries, 2006, TemaNord 2006:505, σ. 25 επ.
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κλωνοποίηση. Επομένως, συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή μόνο η θεραπευτική
κλωνοποίηση. Η Επιτροπή, μελετώντας το ζήτημα,

κατέληξε στη θέση ότι η

αναπαραγωγική κλωνοποίηση πρέπει να απαγορεύεται, ενώ η θεραπευτική να
επιτρέπεται, κατόπιν όμως σχετικής άδειας και μόνο υπό όρους. Πάντως πρέπει να
σημειωθεί ότι από τα στοιχεία που συνέλλεξε η Επιτροπή, προκύπτει ότι μέθοδοι
θεραπευτικής κλωνοποίησης δεν πραγματοποιούνται στη χώρα, καθώς δεν υπάρχουν
αντίστοιχες κλινικές ή εργαστήρια που να δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

3.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης της κλωνοποίησης
3.2.1. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα απόλυτης απαγόρευσης της
αναπαραγωγικής κλωνοποίησης
Έχει υποστηριχθεί ότι ο βασικός λόγος για την απαγόρευση της αναπαραγωγικής
κλωνοποίησης είναι η ανάγκη προστασίας του ψυχικού κόσμου και της υγείας του
παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, το οποίο μπορεί να εμφανίσει σοβαρά ψυχολογικά
προβλήματα, όταν, προερχόμενο από ένα γεννήτορα, συνειδητοποιήσει – αργά ή γρήγορα
- ότι αποτελεί «απλό αντίγραφο» κάποιου άλλου και όχι ένα μοναδικό ανθρώπινο ον.
Στο επιχείρημα ωστόσο αυτό έχει διατυπωθεί σοβαρός αντίλογος. Αρχικά, δεν είναι
καθόλου βέβαιο ότι θα προκληθούν ψυχικά τραύματα στο παιδί, κυρίως όταν υπάρχει
σημαντική διαφορά ηλικίας με το γεννήτορα, η οποία αλλοιώνει την ομοιότητα της
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εξωτερικής εμφάνισης. Ούτε άλλωστε η προσωπικότητα του νέου ανθρώπου θα είναι
κατ’ ανάγκη ίδια. Πέρα από τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να προκαλούν τα
μυτοχονδριακά εξωπυρηνικά γονίδια, τα οποία βρίσκονται στο ωάριο και δεν
αφαιρούνται κατά την απομάκρυνση του πυρήνα του, επιδράσεις είναι επίσης πιθανές
από το διαφορετικό ενδομήτριο περιβάλλον, που μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση
διαφορετικών ανθρώπων. Τέλος, είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι η προσωπικότητα
ενός ανθρώπου διαμορφώνεται και από σειρά άλλων παραγόντων, όπως λ.χ. το
οικογενειακό, σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι το άτομο που θα
προκύψει από την κλωνοποίηση μπορεί να έχει μια εντελώς διαφορετική
προσωπικότητα από εκείνη του γεννήτορά του, η οποία θα είναι το αποτέλεσμα μιας
πολύπλοκης

διαδικασίας

αλληλοεπιδράσεων

μεταξύ

γενετικού

υλικού

και

περιβάλλοντος. Το στοιχείο της μοναδικότητας λοιπόν ως χαρακτηριστικό του νέου
ανθρώπου δεν θίγεται κατ’ ανάγκην από την κλωνοποίηση.
Ένα δεύτερο, ισχυρά υποστηριζόμενο, επιχείρημα για την απαγόρευση της
αναπαραγωγικής κλωνοποίησης, είναι ότι αυτή θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το
πρώτο ερώτημα που εγείρει η άποψη αυτή είναι βέβαια τίνος η αξιοπρέπεια θίγεται.
Θα μπορούσε αρχικά να υποθέσει κανείς ότι πρόκειται για την αξία του
γονιμοποιημένου ωαρίου που δημιουργείται από την πράξη. Το γονιμοποιημένο
ωάριο θεωρείται άλλωστε από μερίδα της επιστήμης ως αυτοτελής φορέας
δικαιωμάτων, ως «ζωντανό ον» που έχει δική του αυτόνομη λειτουργία και προορισμό,
την εξέλιξή του σε έναν αυτοτελή άνθρωπο. Ωστόσο το γονιμοποιημένο ωάριο δεν
υπάρχει κατά τη στιγμή της πράξης, ώστε να προσβάλλεται από αυτήν, αλλά στην
πραγματικότητα δημιουργείται μέσω αυτής. Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια κατοχυρώνεται σε όλα τα διεθνή αλλά και τα συνταγματικά κείμενα με
τρόπο απόλυτο: δεν υπόκειται σε στάθμιση με καμία άλλη αρχή ή αξία. Αν λοιπόν
υπήρχε πράγματι «αξία ανθρώπου» στο γονιμοποιημένο ωάριο ή το έμβρυο
γενικότερα, τότε, δεν θα μπορούσε βέβαια αυτό ούτε να καταστρέφεται ούτε να
δωρίζεται, όπως γίνεται σήμερα. Ούτε η έρευνα στα γονιμοποιημένα ωάρια που θα
κατέληγε στην καταστροφή τους θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ούτε ακόμη
οποιεσδήποτε επεμβάσεις στο γενετικό υλικό για την εξάλειψη ορισμένων
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κληρονομικών επιβαρύνσεων. Οι πράξεις αυτές είναι νοητές μόνον όσο τα
γονιμοποιημένα ωάρια αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και όχι υποκείμενα δικαίου.
Έχει, επίσης, υποστηριχθεί ότι με την κλωνοποίηση θίγεται η αξία του νέου ανθρώπου
που θα δημιουργηθεί, δηλαδή του κλώνου, στο μέτρο που αναιρούνται τα βασικά
στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξής του, δηλαδή η μοναδικότητα και τυχαία διαμόρφωσή
του. Η εκδοχή όμως αυτή προσκρούει στα ίδια εμπόδια που αντιμετωπίζει και η
αναφορά στην ψυχική του υγεία. Όπως ήδη ειπώθηκε, η μοναδικότητα του ατόμου δεν
είναι καθόλου δεδομένο ότι αναιρείται λόγω της κλωνοποίησης. Από την άλλη πλευρά,
το στοιχείο του «τυχαίου» έχει ήδη, ούτως ή άλλως, πολλαπλώς σχετικοποιηθεί κατά τα
τελευταία χρόνια, με τις τεχνικές που θεωρούνται πλέον κοινωνικά αποδεκτές, ώστε να
μην μπορεί να γίνει αντιληπτό, ποια ακριβώς από τις περισσότερες όψεις του θεωρείται
σε τέτοιο βαθμό κρίσιμη, ώστε να δικαιολογεί την ποινικοποίηση. Παλιά, το
περιεχόμενο του «τυχαίου» αφορούσε το χρόνο της γονιμοποίησης και εμφύτευσης
του ωαρίου, το φύλο, την ευφυΐα και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παιδιού και
πιθανές παθήσεις. Ήδη, με τη διαδικασία της σπερματέγχυσης και της in vitro
γονιμοποίησης, το πρώτο συστατικό του τυχαίου έχει παύσει να υπάρχει. Η
γονιμοποίηση και η μεταφορά πλέον επιλέγονται. Το «τυχαίο» ως προς πιθανές
παθήσεις του παιδιού έχει επίσης περιοριστεί, καθώς σε περιπτώσεις που ο ένας από
τους δύο συζύγους ή και οι δύο πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, μπορούν να
επιλέξουν την προεμφυτευτική διάγνωση, την τεχνική της ετερόλογης γονιμοποίησης ή
και της υποκατάστατης μητρότητας, ώστε να αποκλειστούν ή πάντως να περιοριστούν
σημαντικά οι κίνδυνοι γέννησης παθολογικών νεογνών. Το τυχαίο περιορίζεται ακόμα
από το γεγονός ότι σπέρμα δεν λαμβάνεται παρά μόνο από υγιείς ανθρώπους. Αλλά και
το «τυχαίο» ως προς το γενετικό κώδικα του παιδιού έχει αρθεί με την τεχνική της
προεμφυτευτικής θεραπευτικής διάγνωσης, που εφαρμόζεται χωρίς επέμβαση στο
γενετικό υλικό, και δεν θεωρείται ότι θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ακόμα και από
όσους υποστηρίζουν ότι αυτή θίγεται από την κλωνοποίηση. Με βάση αυτά τα
δεδομένα, δεν φαίνεται πράγματι να θίγεται η αξιοπρέπεια του νέου ανθρώπου μέσω της
αναπαραγωγικής κλωνοποίησης, πολύ περισσότερο μάλιστα καθώς ο κλώνος δεν υπάρχει
«κατά» την πραγματοποίησή της, αλλά δημιουργείται «από» αυτήν.
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Τέλος, θα ήταν δυνατό να υποθέσει κανείς ότι με την κλωνοποίηση, μπορεί βέβαια να
μη θίγεται κάποιο μεμονωμένο άτομο, προσβάλλεται όμως στην πραγματικότητα
ολόκληρη η ανθρωπότητα, καθώς αναιρούνται τα βασικά χαρακτηριστικά που
αρμόζουν στο ανθρώπινο γένος. Άλλωστε κατά τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη ακριβώς
της γενετικής τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην αναγνώριση των λεγόμενων «βιολογικών
δικαιωμάτων», των οποίων υποκείμενο θεωρείται πια το σύνολο των ανθρώπων, όσων
ζουν και όσων θα ζήσουν. Με τη διεύρυνση όμως αυτή, η αξιοπρέπεια αποκτά ένα
ιδιαίτερα ασαφές περιεχόμενο. Τι είναι άραγε εκείνο που αρμόζει στο ανθρώπινο γένος
και που η άρνησή του συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μολονότι δεν
συνιστά προσβολή της αξιοπρέπειας συγκεκριμένων ανθρώπων; Όπως έχει ορθά
παρατηρηθεί215, η προσβολή της αξιοπρέπειας της ανθρωπότητας δεν πρέπει να
αντικαθιστά την προσβολή της αξιοπρέπειας του καθενός, αλλά να τη γενικεύει. Αν
λείπει η προσβολή της αξιοπρέπειας του καθενός, τότε η επίκληση της αξιοπρέπειας
της ανθρωπότητας κρύβει τον κίνδυνο να προστατεύονται στη θέση των ανθρώπων
απλές ιδέες.
Μένει έτσι το θέμα της ασφάλειας, το οποίο συχνά αναφέρεται ως επιχείρημα υπέρ της
απαγόρευσης, ένα επιχείρημα που έχει χρησιμοποιηθεί και από την Ελληνική Εθνική
Επιτροπή Βιοηθικής σε Εισήγησή της, στις 17.1.2003, καθώς, με τα δεδομένα αυτής της
στιγμής, η κλωνοποίηση δεν είναι πράγματι βέβαιο ότι μπορεί να δώσει παιδιά που θα
ζήσουν χωρίς σοβαρές επιβαρύνσεις. Η επικρατούσα αυτή ανασφάλεια, σε συνδυασμό
και με τη διακινδύνευση της υγείας της γυναίκας είναι δυνατό να δικαιολογήσουν την
απαγόρευση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης και επομένως και της κλωνοποίησης. Αν,
ωστόσο, η γνώση εξελιχθεί και η γέννηση υγιών παιδιών μπορεί να έχει υψηλά ποσοστά
επιτυχίας, όπως συνέβη κάποια στιγμή και με την εξωσωματική γονιμοποίηση, η
απαγόρευση χάνει τη δικαιολογητική της βάση. Δεν είναι γι’ αυτό τυχαίο ότι ήδη σε
αρκετές χώρες (Σουηδία) διατυπώνονται απόψεις κατά της απόλυτης απαγόρευσης της
αναπαραγωγικής κλωνοποίησης.

215

Βλ. U.Neumann, Η ποινική προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου στην αρχή και το τέλος της
ζωής, σε: Η ποινική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (επιμέλεια Μανωλεδάκη/Prittwitz), εκδ.
Σάκκουλα, 1997, σ. 64.
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3.2.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα απαγόρευσης της θεραπευτικής
κλωνοποίησης
Το βασικό επιχείρημα υπέρ της απαγόρευσης της θεραπευτικής κλωνοποίησης είναι ότι
πρόκειται για μια ηθικά μη αποδεκτή μέθοδο, εφόσον έχει ως αποτέλεσμα να
υποβάλλονται σε έρευνα και καταστροφή φορείς ανθρώπινης ζωής και επομένως
φορείς ανθρώπινης αξίας, έστω κι αν οι πράξεις τελούνται κατά τις πρώτες 14 ημέρες
δημιουργίας των φορέων αυτών. Επιπλέον, όπως υποστηρίζεται, τα όρια μεταξύ
θεραπευτικής και αναπαραγωγικής κλωνοποίησης βρίσκονται μόνο στο σκοπό του
δράστη και για το λόγο αυτό η νομιμοποίηση της θεραπευτικής κλωνοποίησης ανοίγει
το δρόμο και για την αναπαραγωγική.
Στον αντίποδα, το βασικό επιχείρημα υπέρ της θεραπευτικής κλωνοποίησης είναι ότι
θα πρέπει να αξιοποιείται σήμερα κάθε δυνατότητα που προσφέρει η εξέλιξη της
επιστήμης, προκειμένου να περιοριστεί ο ανθρώπινος πόνος. Με δεδομένο ότι η
θεραπευτική κλωνοποίηση μπορεί να προσφέρει χρήσιμους τρόπους ανίχνευσης και
θεραπείας πολλών ανίατων ασθενειών, οποιεσδήποτε ηθικές αναστολές σχετικά με την
αποδοχή της πρέπει να παρακαμφθούν.
Επιπλέον το κύτταρο που δημιουργείται στο πλαίσιο της θεραπευτικής κλωνοποίησης
δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμα ως φορέας ανθρώπινης αξίας και κατά συνέπεια είναι
ηθικά αποδεκτό να χρησιμοποιούνται τα κλωνοποιημένα έμβρυα στα πρώτα στάδιά
τους για μια τόσο σπουδαία επιστημονική έρευνα, αρκεί, βέβαια, να υποβάλλεται η
όλη διαδικασία σε αυστηρούς κανόνες. Άλλωστε, τα έμβρυα αυτά δεν παράγονται για
να «καταστραφούν». Παράγονται για να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της ζωής και
της υγείας. Aν δεν δημιουργούνταν για το σκοπό αυτό, δεν θα υπήρχαν καν. Αυτός είναι
και ο λόγος που στις χώρες όπου απαγορεύεται η θεραπευτική κλωνοποίηση
πληθαίνουν οι φωνές υπέρ της ανάγκης νομιμοποίησής της. Είναι χαρακτηριστικό λ.χ.
ότι στη Γερμανία, ήδη από το 2004, η Επιτροπή Βιοηθικής έχει ταχθεί υπέρ της
νομιμοποίησης της μεθόδου, ενώ και στην πρόταση νόμου, που έχει ετοιμάσει ομάδα
νομικών και γιατρών, η θεραπευτική κλωνοποίηση αναγνωρίζεται ως νόμιμη πράξη,
μολονότι παραμένει απαγορευμένη η αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Πάντως στην
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πρόταση γίνεται η εκτίμηση ότι η διαμάχη για το επιτρεπτό ή όχι της θεραπευτικής
κλωνοποίησης είναι άνευ νοήματος καθώς σε κάθε περίπτωση οι νέες δυνατότητες που
δίνουν τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPS-Zellen) στην κατεύθυνση αυτή, θα
καταστήσουν σύντομα τη θεραπευτική κλωνοποίηση περιττή216.
3.3. Κυρώσεις σε περίπτωση αναπαραγωγικής κλωνοποίησης ή απαγορευμένης
θεραπευτικής κλωνοποίησης
3.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Σε όλες τις χώρες (με εξαίρεση την Ιρλανδία) προβλέπονται κυρώσεις αν
πραγματοποιηθεί

αναπαραγωγική

κλωνοποίηση

ή

και

απαγορευμένη

πράξη

θεραπευτικής κλωνοποίησης, οι οποίες διαφοροποιούνται στα επιμέρους κράτη. Πιο
συγκεκριμένα:
3.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπεται η επιβολή προστίμου ως 2.000.000 ευρώ στις Μονάδες Ι.Υ.Α.
που διενεργούν πράξεις αναπαραγωγικής ή θεραπευτικής κλωνοποίησης, καθώς και η
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους, προσωρινή ή οριστική σε περίπτωση
επανειλημμένης τέλεσης. Προβλέπονται επίσης ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν:
διάλυση του νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση
άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού προσώπου υπό δικαστική εποπτεία για χρονικό
διάστημα ως πέντε έτη, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικό ή
προσωρινό (ως πέντε έτη) αποκλεισμό από τις αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε
έτη) απαγόρευση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά,
οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση έκδοσης επιταγών (προβλέπονται
εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό), κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής
απόφασης στον τύπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε
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U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, I.F. Lindner, H. Rosenau, U. Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz, Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 67-70
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έτη) απαγόρευση λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Στη Γερμανία η εφαρμογή κλωνοποίησης (αναπαραγωγικής ή θεραπευτικής) θα
μπορούσε να επισύρει μόνο διοικητικές κυρώσεις κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από τους
κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται κυρώσεις για τη Μονάδα. Οι κυρώσεις ποινικές και
διοικητικές αφορούν τους γιατρούς, όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί παρακάτω.
Στην Ιταλία, αναστέλλεται για ένα έτος η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. στην
οποία πραγματοποιείται απαγορευμένη πράξη κλωνοποίησης, ενώ σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης ή περισσότερων της μιας παραβάσεων η άδεια
λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.
Στη Μ. Βρετανία προβλέπεται αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α., όταν
πραγματοποιείται σε αυτήν αναπαραγωγική κλωνοποίηση ή και θεραπευτική
κλωνοποίηση η οποία απαγορεύεται από το νόμο ή λαμβάνει χώρα χωρίς τη σχετική
άδεια από την H.F.E.A.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α., ωστόσο
μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές/πειθαρχικές κυρώσεις από τον I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διοικητικής
κυρώσεις
ΓΑΛΛΙΑ

φύσης

Πρόστιμο ως 2.000.000
ευρώ + αφαίρεση
άδειας
λειτουργίας
προσωρινή ή οριστική

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης μίας ή
περισσότερων
επαγγελματικών
ή
κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του υπό δικαστική εποπτεία,
σφράγισμα προσωρινό ή οριστικό,
αποκλεισμός
προσωρινός ή οριστικός από τις αγορές, απαγόρευση
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους
στην αγορά, απαγόρευση προσωρινή ή οριστική έκδοσης
επιταγών, κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής
απόφασης, απαγόρευση προσωρινή ή οριστική λήψης
κρατικής χορηγείας ή χρηματικής ενίσχυσης από
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οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά
τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης
από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας
υπηρεσίας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους,
με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν
προβλέπονται
ειδικές κυρώσεις

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή άδειας
λειτουργίας για 1 έτος
και σε περίπτωση
επανάληψης,
ανάκληση άδειας
λειτουργίας

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αναστολή λειτουργίας
ή ανάκληση άδειας
λειτουργίας

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικής/πειθαρχικ
ής φύσης κυρώσεις

ΟΧΙ

3.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που τελεί αναπαραγωγική κλωνοποίηση τιμωρείται με κάθειρξη
τριάντα ετών και χρηματική ποινή 7.500.000 ευρώ. Εάν, μάλιστα, οι πράξεις τελούνται
με οργανωμένη συμμορία, η τιμωρία που επιβάλλεται είναι ισόβια κάθειρξη και
χρηματική ποινή 7.500.000 ευρώ. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και σε περίπτωση
συμμετοχής σε ομάδα που σκοπό έχει την προετοιμασία της αναπαραγωγικής
κλωνοποίησης. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής παρεπόμενων ποινών:
(α) αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, (β) απαγόρευση διαμονής, (γ) κατάσχεση των
υλικών αγαθών που ανήκουν στο δράστη, (δ) κατάσχεση του υλικού που
χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση του εγκλήματος, (ε) απαγόρευση άσκησης
επαγγέλματος. Ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στο υποβοηθούμενο
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άτομο με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή. Ποινή απειλείται ακόμα και για τη λήψη
ιστών ή κυττάρων με σκοπό τη δημιουργία κλώνου. Η ποινή όμως στην περίπτωση αυτή
είναι μικρότερη: φυλάκιση έξι ετών και χρηματική ποινή 150.000 ευρώ. Μικρότερη
ποινή απειλείται και για τη σύλληψη in vitro ή τη δημιουργία με κλωνοποίηση
ανθρώπινων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς: φυλάκιση επτά ετών
και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η χρήση ανθρώπινων
εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Με τις ίδιες ποινές, δηλαδή με
φυλάκιση επτά ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ, τιμωρείται και η σύλληψη in
vitro ή η δημιουργία με κλωνοποίηση ανθρώπινων εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς
καθώς επίσης και η σύλληψη in vitro ή η δημιουργία με κλωνοποίηση ανθρώπινων
εμβρύων για θεραπευτικούς σκοπούς. Τέλος, σε βάρος του γιατρού απειλούνται και
διοικητικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή
άσκησης του επαγγέλματός του.
Στη Γερμανία ο γιατρός που προχωρεί σε δημιουργία κλωνοποιημένων εμβρύων
αντιμετωπίζει πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, καθώς για την πράξη απειλείται
φυλάκιση ως 5 έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος
μεταφέρει στο σώμα της γυναίκας ένα έμβρυο με στόχο την αναπαραγωγική
κλωνοποίηση. Αξιόποινη είναι και η απόπειρα, ενώ ποινικές κυρώσεις μπορούν να
επιβληθούν και στο υποβοηθούμενο άτομο με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή.
Στην Ελλάδα η απειλούμενη για το γιατρό ποινή είναι κάθειρξη ως δεκαπέντε έτη, ενώ
επιπλέον τιμωρείται με προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος
τουλάχιστον για 2 έτη και πρόστιμο ύψους 50.000 ως 100.000 ευρώ. Αν τελέσει εκ νέου
την πράξη, επιβάλλεται οριστική ανάκληση της άδειας και πρόστιμο από 200.000 ως
400.000 ευρώ. Ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στο υποβοηθούμενο
άτομο, με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή.
Στην Ιταλία ο γιατρός που πραγματοποιεί απαγορευμένη θεραπευτική κλωνοποίηση
αντιμετωπίζει φυλάκιση από δύο ως έξι έτη και χρηματική ποινή από 50.000 ως
150.000 ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλεται προσωρινή στέρηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος από ένα ως τρία έτη. Σε περίπτωση που τελεί αναπαραγωγική
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κλωνοποίηση απειλείται με κάθειρξη από δέκα ως είκοσι έτη και χρηματική ποινή από
600.000 ως 1.000.000 ευρώ. Ο γιατρός τιμωρείται, επίσης, με ισόβια στέρηση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος, ενώ ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και σε
βάρος του υποβοηθούμενου προσώπου, με βάση τους κανόνες για τη συμμετοχή.
Στη Μ. Βρετανία, ο γιατρός που πραγματοποιεί αναπαραγωγική κλωνοποίηση ή και
θεραπευτική η οποία αντίκειται στο νόμο αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης ως δέκα έτη
και /ή χρηματική ποινή. Ως συμμέτοχος μπορεί να τιμωρηθεί και το υποβοηθούμενο
πρόσωπο.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για το γιατρό που
πραγματοποιεί αναπαραγωγική κλωνοποίηση, ωστόσο αυτός μπορεί να ελεγχθεί
πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Πρακτικής (Disciplinary
Board of Healthcare and Medical Treatment). Προβλέπονται επιπλέον ποινικές
κυρώσεις. Ο γιατρός απειλείται με φυλάκιση ως έξι μήνες, εκτός αν η πράξη τιμωρείται
με πιο αυστηρή ποινή σύμφωνα με το σουηδικό Ποινικό Κώδικα. Το υποβοηθούμενο
πρόσωπο μπορεί να ευθύνεται με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟ
ΑΤΟΜΟ

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής
κυρώσεις

φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Κάθειρξη 30 ετών + χρηματική
ποινή 7.500.000 ευρώ +
παρεπόμενες ποινές για την
αναπαραγωγική κλωνοποίηση.
Φυλάκιση 7 ετών + χρηματική
ποινή 100.000 ευρώ για την
θεραπευτική κλωνοποίηση

ΝΑΙ –
ευθύνη

Συμμετοχική

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως
χρηματική ποινή

ΝΑΙ –
ευθύνη

Συμμετοχική

ΕΛΛΑΔΑ

προσωρινή
άδειας

Κάθειρξη από 5 – 15 έτη

ΝΑΙ

Συμμετοχική

ανάκληση
άσκησης
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5

έτη

ή

–

Κλωνοποίηση
επαγγέλματος
τουλάχιστον 2 ετών +
πρόστιμο
50.000
–
100.000
ευρώ.
Σε
περίπτωση νέας τέλεσης,
οριστική
ανάκληση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος
+
πρόστιμο από 200.000
ως 400.000 ευρώ

ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

φυλάκιση 2 - 6 έτη + χρηματική
ποινή από 50.000 - 150.000
ευρώ + στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος από 1
– 3 έτη, στην θεραπευτική
κλωνοποίηση. Κάθειρξη 10 –
20 έτη + χρηματική ποινή από
600.000 - 1.000.000 ευρώ +
ισόβια
στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος σε
περίπτωση αναπαραγωγικής
κλωνοποίησης

ΝΑΙ –
ευθύνη

Συμμετοχική

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχικός έλεγχος από
το Good Medical Council

Στερητική της ελευθερίας
ποινής ως 10 έτη και / ή
χρηματική ποινή

ΝΑΙ –
ευθύνη

Συμμετοχική

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις,
με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 6 μήνες

ΝΑΙ –
ευθύνη

Συμμετοχική
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ΙV. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
1. ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
1.1.1. Γενικά
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία) υπάρχουν κανόνες που
απαγορεύουν στις μοναχικές γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή. Για να αποκτήσουν παιδί θα πρέπει να εξασφαλίσουν έστω και την
εικονική συναίνεση κάποιου άνδρα που θα δεχθεί να αναλάβει το ρόλο του πατέρα.
Στη Γερμανία, βέβαια, η απαγόρευση δεν προκύπτει από το νόμο, αλλά μόνο από τις
κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου, και για το λόγο αυτό, ελλείψει
κυρώσεων από τη νομοθεσία, η Ι.Υ.Α. εφαρμόζεται τελικά στην πράξη κανονικά και σε
μοναχικές γυναίκες.
Η πρόσβαση επιτρέπεται, χωρίς μάλιστα ιδιαίτερους περιορισμούς, στην Ιρλανδία. Πιο
συγκεκριμένα, στη χώρα αυτή η παροχή υπηρεσιών Ι.Υ.Α. εμπίπτει στο ρυθμιστικό
πεδίο των Equal Status Acts 2000-2004 που απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση με
βάση τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή την οικογενειακή κατάσταση. Άλλωστε, στις
κατευθυντήριες οδηγίες συμπεριλαμβάνεται ως γενική αρχή η υποχρέωση του γιατρού
να προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς διάκριση, εκτός των άλλων και, λόγω
σεξουαλικών προτιμήσεων ή οικογενειακής κατάστασης. Με βάση τα παραπάνω, στην
περίπτωση που προσέλθει μοναχική γυναίκα, δεν προβλέπεται οποιαδήποτε
διαδικασία που θα αποσκοπεί στον έλεγχο της οικογενειακής της κατάστασης και
συνεπώς έτσι μπορεί να γίνει δεκτό ότι η μοναχική αυτή γυναίκα θα έχει πρόσβαση στις
μεθόδους της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η θέση αυτή ενισχύεται και
από τη διαπίστωση ότι ενώ στις κατευθυντήριες οδηγίες που ίσχυαν ως το 1998
προβλεπόταν ότι πρόσβαση στην in vitro γονιμοποίηση μπορούσαν να έχουν μόνο τα
παντρεμένα ζευγάρια, από το 1998 η προϋπόθεση αυτή απαλείφθηκε. Ρητά δεν έγινε
βέβαια κάποια αναφορά στα μοναχικά άτομα, ωστόσο εφόσον απαλείφθηκε ο
προϋπάρχων περιορισμός, συνάγεται ότι η πρόσβαση είναι ακώλυτη ακόμα και για μη
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παντρεμένα άτομα και επιπλέον για μοναχικούς ανθρώπους. Έτσι, στην πράξη, οι
κλινικές διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών σε μοναχικές γυναίκες, ενώ οι
προϋποθέσεις πρόσβασης είναι ακριβώς ίδιες με τις προβλεπόμενες για τα ζευγάρια.
Η πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α. επιτρέπεται επίσης χωρίς ειδικούς περιορισμούς στη
Μ. Βρετανία και την Ελλάδα. Στην Ελλάδα απαιτείται, βεβαίως, η συνδρομή των
γενικών όρων πρόσβασης στην Ι.Υ.Α., πρέπει δηλαδή, κατά την επικρατούσα άποψη, η
γυναίκα να μην μπορεί λόγω ιατρικού προβλήματος να αποκτήσει παιδί με φυσικό
τρόπο ή να είναι αναγκαία η προσφυγή σε εξωσωματική γονιμοποίηση προκειμένου να
αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο παιδί. Δεν γίνεται αντίθετα από την
επικρατούσα άποψη δεκτό ότι μπορεί να προσφύγει σε μεθόδους Ι.Υ.Α. επειδή λ.χ. δεν
θέλει να έρθει σε ερωτική επαφή με άνδρα ή επειδή δεν μπορεί να βρει άνδρα. Το ίδιο
ισχύει και για την ομοφυλόφιλη γυναίκα, η οποία δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό
πρόβλημα υπογονιμότητας. Βεβαίως η προϋπόθεση παρακάμπτεται με σχετική ευκολία
στην πράξη μέσω της διάγνωσης της «ανεξήγητης» υπογονιμότητας, καθώς αρμόδιος
για την πιστοποίηση των προϋποθέσεων του νόμου είναι ο γιατρός και η Μονάδα Ι.Υ.Α.
Είναι, πάντως, σημαντικό να τονιστεί ότι στην Ελλάδα, η επιθυμία της μοναχικής
γυναίκας να προσφύγει σε μεθόδους Ι.Υ.Α. δεν διατυπώνεται σε απλό αλλά σε
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Με το συγκεκριμένο τύπο ο νομοθέτης επιδίωξε να
εξασφαλίσει ότι η επιλογή της γυναίκας είναι συνειδητή, ενώ επιπρόσθετα, με το
συμβολαιογραφικό τύπο διασφαλίζεται ότι η γυναίκα είναι άγαμη και δεν επιδιώκει
απλώς να παρακάμψει το σύζυγό της και να υποβληθεί σε Ι.Υ.Α.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Υ.Α.
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

Χ
Χ (στις κατευθυντήριες οδηγίες του
ιατρικού συλλόγου)

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ
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Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

1.1.2. Πρόσβαση σε ειδικές μορφές Ι.Υ.Α.
Στις περισσότερες χώρες όπου οι μοναχικές γυναίκες απαγορεύεται να έχουν
πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α., η απαγόρευση είναι γενική, αφορά δηλαδή το σύνολο
των μεθόδων.
Ωστόσο, και σε χώρες όπου κατ’ αρχήν επιτρέπεται στις μοναχικές γυναίκες να έχουν
πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α., τίθενται συχνά άμεσα ή έμμεσα περιορισμοί στη
δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν το σύνολο των υπαρχουσών μεθόδων.
Πιο συγκεκριμένα, στη Μ. Βρετανία, μολονότι η μοναχική γυναίκα μπορεί να
αξιοποιήσει το σύνολο των μεθόδων, αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα αν επιλέξει τη
μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, καθώς το parental order χορηγείται μόνο σε
ζευγάρια. Εξάλλου, μητέρα του παιδιού τεκμαίρεται αυτή που το κυοφορεί και το
γεννά. Ως εκ τούτου, η άγαμη μοναχική γυναίκα, που θα αποκτήσει παιδί με τη μέθοδο
αυτή, θα μπορεί να γίνει νόμιμη μητέρα του μόνο με υποβολή αίτησης υιοθεσίας του
παιδιού που θα γεννήσει η παρένθετη μητέρα.
Στην Ελλάδα, μολονότι η μοναχική γυναίκα έχει κατ’ αρχήν πρόσβαση σε όλες τις
μορφές Ι.Υ.Α., δεν έχει εντούτοις πρόσβαση στη μεταθανάτια γονιμοποίηση, ακόμα κι
αν υπάρχει ειδική συναίνεση του θανόντος, καθώς, σύμφωνα με το νόμο, σε
μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση μπορεί να προσφύγει μόνο η γυναίκα που έχει
πεθάνει ο σύζυγός της ή ο άνδρας με τον οποίο συζούσε σε ελεύθερη ένωση. Αν λοιπόν
δεν υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη που να βεβαιώνει ότι ένα ζευγάρι ζει σε
ελεύθερη ένωση και επιθυμεί να αποκτήσει παιδί ακόμα κι αν μεσολαβήσει ο θάνατος
του άνδρα, η μεταθανάτια γονιμοποίηση δεν είναι εφικτή.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Υ.Α.
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
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ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ (απαγορεύεται
για όλους)

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α.
Το βασικό επιχείρημα για την άρνηση πρόσβασης στις τεχνικές της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής στις μοναχικές γυναίκες συνίσταται στο ότι το παιδί έχει ανάγκη από
δύο γονείς.
Tο επιχείρημα αυτό πυροδοτεί, βέβαια, σειρά αντιδράσεων και θεωρητικών
συζητήσεων. Ορθά υποστηρίζεται ότι πολλά παιδιά είναι αναγκασμένα να μεγαλώσουν
με ένα γονέα, είτε επειδή οι γονείς χωρίζουν είτε επειδή ο ένας πεθαίνει, χωρίς αυτό
καθαυτό το γεγονός της ανατροφής τους σε μονογονεϊκή οικογένεια να επηρεάζει
αρνητικά την ανάπτυξή τους. Ο νομοθέτης θα έπρεπε να λάβει υπόψη του την
υποχώρηση του «παραδοσιακού οικογενειακού μοντέλου», το οποίο έχει τεθεί σε
αμφισβήτηση ήδη από τη δεκαετία του 1990. Οι μονογονεϊκές οικογένειες ως
δυνατότητα που δεν επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του παιδιού αναγνωρίζονται,
εξάλλου, και στο πλαίσιο της υιοθεσίας, καθώς σε πολλές χώρες (όπως λ.χ. σε Γαλλία ή
Ελλάδα) μπορεί και ένα μοναχικό άτομο να υιοθετήσει παιδί, εφόσον πληρούνται οι
υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου. Αν αυτό αντιστρατευόταν το συμφέρον του
παιδιού, η υιοθεσία από μοναχικά άτομα θα έπρεπε ασφαλώς να απαγορεύεται. Τέλος,
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στο γεγονός ότι οι μοναχικές γυναίκες μπορούν να
ικανοποιήσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδί σε άλλη χώρα, όπου
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επιτρέπεται η πρόσβασή τους στην Ι.Υ.Α.. Έτσι, η απαγόρευση σε μια χώρα δεν έχει
στην πραγματικότητα νόημα, εφόσον αυτή μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί.
Οι πιο πάνω λόγοι φαίνεται να έχουν διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια μια τάση για
φιλελευθεροποίηση των νομοθεσιών που απαγορεύουν στις μοναχικές γυναίκες να
έχουν πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
Στην Ιρλανδία λ.χ., από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2002 προέκυψε ότι το 54%
των ερωτηθέντων δεν αντιτίθενται σε μια δυνατότητα πρόσβασης των μοναχικών
γυναικών σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
Στη Γερμανία υποστηρίζεται σθεναρά η άποψη ότι και οι μοναχικές γυναίκες θα πρέπει
να έχουν το δικαίωμα προσφυγής σε μεθόδους Ι.Υ.Α., ενώ και στην πρόταση νόμου,
που κατέθεσε ομάδα ειδικών επιστημόνων, ρητά προβλέπεται ότι το δικαίωμα
προσφυγής σε Ι.Υ.Α. ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, το σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την οικογενειακή κατάσταση217.
Στη Γαλλία, η Έκθεση ομάδας επιστημόνων με τίτλο Σχέσεις γονέων και τέκνων,
καταγωγή και γονεϊκότητα (Filiation, origines, parentalité)218, προτείνει όχι μόνο το
άνοιγμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα ζευγάρια γυναικών, αλλά και
τη διεύρυνση της σχετικής συζήτησης αναφορικά με τη δυνατότητα παροχής της ίδιας
δυνατότητας και στις μοναχικές γυναίκες. Και τούτο παρά το γεγονός ότι σε σχετική
έρευνα που έκανε ο Οργανισμός Βιοϊατρικής, μόνο το 38 % των ερωτηθέντων τάσσεται
υπέρ του ανοίγματος της πρόσβασης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις
μοναχικές γυναίκες.
Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου ότι από τον Μάρτιο του 2012 η πλειοψηφία του
σουηδικού Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί στις μοναχικές

217

U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, J.F. Lindner, H. Rosenau, U. Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz, Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 48 επ.
218

-

, Filiation, origines,

parent
), Α.-Μ. Leroyer (rapporteure), Απρίλιος 2014,
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γυναίκες το δικαίωμα να υποβάλλονται σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και να ρυθμιστεί η σχετική
πρόσβαση και νομοθετικά. Το σουηδικό Συμβούλιο Ιατρικής Ηθικής (SMER) με την
έκθεσή του επεσήμανε συγκεκριμένα σημεία που πρέπει κατά τη κρίση του να ληφθούν
υπ’ όψη σε μια ενδεχόμενη νομοθετική τροποποίηση στην κατεύθυνση αυτή. Τα
σημεία αυτά ως γνώμονα έχουν κατά κύριο λόγο την ανάγκη προστασίας του
συμφέροντος του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί από μια μοναχική γυναίκα, αλλά
αφορούν και το δικαίωμα των δοτών γεννητικού υλικού να γνωρίζουν ότι το γεννητικό
τους υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και από μοναχικές γυναίκες. Επιπλέον, το SMER
επισημαίνει και την ανάγκη να πραγματοποιηθούν follow – up μελέτες αναφορικά με
την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αυτών, ούτως ώστε να μπορεί να
εκτιμηθεί με ασφάλεια, αν χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα γι’ αυτή την
κατηγορία υποβοηθούμενων προσώπων, ενώ έχει εκδώσει και μια ενδιάμεση έκθεση
(interim report), όπου προτείνει να επεκταθεί η δυνατότητα σπερματέγχυσης και
εξωσωματικής γονιμοποίησης στο πλαίσιο του σουηδικού υγειονομικού συστήματος
περίθαλψης και στις μοναχικές γυναίκες.
1.3. Κυρώσεις σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες
1.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Στις περισσότερες χώρες (με εξαίρεση την Ιρλανδία και τη Σουηδία) προβλέπονται
κυρώσεις, αν εφαρμοστούν μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες ενώ αυτό
απαγορεύεται από το Δίκαιο ή κατά καταστρατήγηση των προϋποθέσεων που θέτει το
Δίκαιο. Κυρώσεις δεν απειλούνται στην Μ. Βρετανία, εφόσον δεν τίθενται
συγκεκριμένες ειδικές προϋποθέσεις σχετικά με την προσφυγή μιας μοναχικής
γυναίκας σε μεθόδους Ι.Υ.Α. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις διαφοροποιούνται, πάντως,
στα επιμέρους κράτη. Πιο συγκεκριμένα:
1.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ως 2.000.000 ευρώ στις
Μονάδες Ι.Υ.Α. που εφαρμόζουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε
μοναχικές γυναίκες, καθώς και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους, που
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γίνεται οριστική σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης. Προβλέπονται επίσης ποινικές
κυρώσεις που περιλαμβάνουν: διάλυση του νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή
(ως πέντε έτη) απαγόρευση άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή περισσότερων
επαγγελματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού προσώπου υπό
δικαστική εποπτεία για χρονικό διάστημα ως πέντε έτη, οριστικό ή προσωρινό (ως
πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη) αποκλεισμό από τις
αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση δημόσιας προσφοράς
κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη)
απαγόρευση έκδοσης επιταγών (προβλέπονται εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό),
κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης στον τύπο, έντυπο ή
ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση λήψης
κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη
επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Στη Γερμανία η απαγόρευση πρόσβασης σε Ι.Υ.Α. των μοναχικών γυναικών δεν
προβλέπεται στη νομοθεσία, αλλά στις κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου.
Κατά συνέπεια, οι κυρώσεις είναι μόνο διοικητικής φύσεως. Συγκεκριμένα,
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
Στην Ελλάδα επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας
Ι.Υ.Α. ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης από τρεις ως έξι µήνες. Αν η παράβαση τελεσθεί
εκ νέου, επιβάλλεται οριστική ανάκληση της άδειας.
Στην Ιταλία αναστέλλεται για ένα έτος η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. στην
οποία εφαρμόζονται μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες, ενώ σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης ή περισσότερων της μιας παραβάσεων η άδεια
λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α., ωστόσο
μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές/πειθαρχικές κυρώσεις από τον I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate).
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Διοικητικής φύσης
κυρώσεις

Ποινικής φύσης κυρώσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο
ως
2.000.000 ευρώ +
αφαίρεση άδειας
λειτουργίας
προσωρινή
ή
οριστική

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση
άσκησης
επαγγελματικών
ή
κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του υπό δικαστική
εποπτεία, σφράγισμα προσωρινό ή οριστικό,
αποκλεισμός προσωρινός ή οριστικός από τις
αγορές, απαγόρευση δημόσιας προσφοράς
κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά,
απαγόρευση προσωρινή ή οριστική έκδοσης
επιταγών,
κατάσχεση,
δημοσιοποίηση
καταδικαστικής απόφασης,
απαγόρευση
προσωρινή ή οριστική λήψης κρατικής χορηγίας
ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους,
καθώς επίσης και κάθε άλλης οικονομικής
ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την
παροχή δημόσιας υπηρεσίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές
κυρώσεις από τους
κατά τόπους
ιατρικούς
συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες
διατάξεις

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή
ανάκληση άδειας
λειτουργίας
της
από 3 ως 6 µήνες,
και σε περίπτωση
επανάληψης
οριστική ανάκληση
της άδειας.

ΟΧΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή άδειας
λειτουργίας για 1
έτος και σε
περίπτωση
επανάληψης,

ΟΧΙ

Αστικές
συνέπειες

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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ανάκληση άδειας
λειτουργίας
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικές
κυρώσεις, με βάση
τις
γενικά
ισχύουσες
διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες τιμωρείται
με φυλάκιση πέντε ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ, ενώ απειλείται και με
διοικητικό πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης του επαγγέλματός του.
Ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στη γυναίκα, βάση τις διατάξεις για τη
συμμετοχή, μολονότι στην πράξη δεν ασκείται δίωξη σε βάρος των υποβοηθούμενων
προσώπων.
Στη Γερμανία η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες επισύρει μόνο
διοικητικής φύσης κυρώσεις για το γιατρό.
Στην Ελλάδα η απειλούμενη για το γιατρό ποινή όταν εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε
μοναχικές γυναίκες χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου είναι φυλάκιση
μέχρι 1 έτος, ενώ αν η εφαρμοζόμενη μέθοδος είναι αυτή της παρένθετης μητρότητας
απειλείται φυλάκιση από δύο ως πέντε έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500
ευρώ. Η γυναίκα μπορεί επίσης να τιμωρηθεί, με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή.
Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις ο νόμος προβλέπει και διοικητικές συνέπειες και
ειδικότερα πρόστιμο από 10.000 ως 20.000 ευρώ.
Στην Ιταλία ο γιατρός που εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες
αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο από 200.000 ως 400.000 ευρώ, ενώ τιμωρείται
επίσης και με στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα ως τρία έτη. Η
γυναίκα αντίθετα – που θα μπορούσε να έχει συμμετοχική ευθύνη – μένει ατιμώρητη,
με βάση ειδική νομοθετική πρόβλεψη.
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Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για το γιατρό που
εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες, ωστόσο αυτός μπορεί να ελεγχθεί
πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Πρακτικής (Disciplinary
Board of Healthcare and Medical Treatment).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α. ΣΕ
ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής
κυρώσεις

ΓΙΑ

ΤΗ

φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών + χρηματική
ποινή 75.000 ευρώ

Ναι – Συμμετοχική
ευθύνη, μολονότι στην
πράξη δεν ασκείται
δίωξη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο
10.000
20.000 ευρώ

Φυλάκιση ως 1 έτος /
φυλάκιση από 2 - 5 έτη +
χρηματική ποινή τουλάχιστον
1.500 ευρώ, σε περίπτωση
παρένθετης μητρότητας

ΝΑΙ –
ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητικό
πρόστιμο
200.000 – 400.000 ευρώ
+
στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις,
με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

–
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2. ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
2.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία) οι μοναχικοί άνδρες δεν
έχουν πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Βεβαίως στη Σουηδία, στην πράξη, η πρόσβαση των μοναχικών ανδρών στις μεθόδους
Ι.Υ.Α. και ουσιαστικά στην παρένθετη μητρότητα είναι αρκετά διαδεδομένη. Πρακτικά
αυτό που συμβαίνει είναι οι μοναχικοί άντρες είτε να καταφεύγουν στο εξωτερικό είτε
να προχωρούν σε ιδιωτική συνεννόηση με την παρένθετη μητέρα, οπότε η όλη
διαδικασία εφαρμόζεται ιδιωτικά και ο μοναχικός άντρας που προσφέρει το σπέρμα
του μπορεί να αναγνωριστεί ως ο γενετικός και νόμιμος πατέρα του παιδιού που θα
γεννηθεί, εφόσον ακολουθήσει τη διαδικασία της επιβεβαίωσης.
Το ίδιο έχει συμβεί και στη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα ότι η δύναμη της
επιθυμίας απόκτησης παιδιού και δημιουργίας οικογένειας είναι τελικά τόσο ισχυρή
ώστε να παρακάμπτει ακόμη και την πιο αυστηρή νομοθεσία. Έτσι, τα δικαστήρια
ασχολήθηκαν αρκετές φορές με τις περιπτώσεις μοναχικών ομοφυλόφιλων ανδρών
που σε συνεννόηση με μοναχικές γυναίκες εμφανίζονται σαν ζευγάρι σε ελεύθερη
ένωση και αναγνωρίζονται τελικά ως βιολογικοί και νόμιμοι γονείς του παιδιού που
γεννιέται, μολονότι ουδέποτε έχουν συνυπάρξει ως ζεύγος.
Στη Γερμανία ο νόμος δεν αποκλείει ρητά τους μοναχικούς άνδρες από τις μεθόδους
Ι.Υ.Α., με αποτέλεσμα στην πράξη να μπορούν άγαμοι μοναχικοί άνδρες να
προσφύγουν σε αυτήν. Βεβαίως οι κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου
αναφέρουν πως σε Ι.Υ.Α. μπορούν να προσφύγουν μόνο παντρεμένα ζευγάρια και
γυναίκες που έχουν μόνιμη συμβίωση με άνδρα και συνεπώς όχι ο άγαμος μοναχικός
άνδρας, ωστόσο στο μέτρο που οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες δεν είναι δεσμευτικές,
απόλυτη απαγόρευση δεν υπάρχει219. Η απαγόρευση, πάντως, προκύπτει τελικά και

219

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1395.
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από το γεγονός ότι στη Γερμανία απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα, την οποία
χρειάζεται ένας μοναχικός άνδρας για να αποκτήσει παιδί.
Στην Μ. Βρετανία η πρόσβαση των μοναχικών ανδρών σε πράξεις Ι.Υ.Α. – και
ουσιαστικά σε απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας - δεν απαγορεύεται ρητά
και γι’ αυτό γίνεται δεκτό ότι επιτρέπεται. Ωστόσο, στην πράξη ο πατέρας δεν θα
μπορέσει να ζητήσει τη χορήγηση του parental order, καθώς αυτό χορηγείται μόνο σε
ζευγάρια. Έτσι, και στο μέτρο που ως νόμιμη μητέρα του παιδιού αναγνωρίζεται αυτή
που το γέννησε, ο μοναχικός άνδρας θα πρέπει να ξεκινήσει διαδικασία υιοθεσίας του
τέκνου, προκειμένου να καταστεί νόμιμος πατέρας του και να αποξενωθεί νομικά από
αυτό η νόμιμη μητέρα του. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο λύθηκε νομολογιακά το
ζήτημα με την πολύ πρόσφατη απόφαση B v. C (Surrogacy-Adoption). Σε αυτήν, άγαμος
μοναχικός ομοφυλόφιλος άντρας απέκτησε παιδί με τη μέθοδο της παρένθετης
μητρότητας και μάλιστα η παρένθετη ήταν η μητέρα του. Το δικαστήριο έκρινε,
χορηγώντας τη σχετική adoption order, ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε μια
μητέρα που γεννάει το παιδί της κόρης της και σε αυτή που γεννάει το παιδί του γιού
της, ότι δεν μπορεί να χορηγήσει parental order (χορηγείται μόνο σε ζευγάρια) και ότι ο
άνδρας μπορεί να υιοθετήσει το παιδί.
Στην Ιρλανδία επίσης δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να απαγορεύει την πρόσβαση των
μοναχικών ανδρών στην Ι.Υ.Α., ωστόσο, στο μέτρο που οι άνδρες μόνο με τη μέθοδο της
παρένθετης μητρότητας μπορούν να αποκτήσουν παιδί και η μέθοδος αυτή δεν
επιτρέπεται στην Ιρλανδία, ουσιαστικά οι μοναχικοί άνδρες αποκλείονται από την
πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
Στην Ελλάδα η πρόσβαση στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας επιτρέπεται ρητά
μόνο στα ζευγάρια και στις μοναχικές γυναίκες και έτσι συνάγεται έμμεσα ότι ο
μοναχικός άνδρας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη μέθοδο. Έχει
βεβαίως υποστηριχθεί220 ότι θα μπορούσε η διάταξη αυτή να εφαρμοστεί αναλογικά

220

Ν. Κουμουτζής, σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλο, Οικογενειακό Δίκαιο, άρθρα 1457-1458, ο ίδιος, Η τεχνητή
αναπαραγωγή των άγαμων προσώπων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σ. 35
επ., Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Τόμ. ΙΙ, σ. 56-57, η ίδια, Ιατρικά
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οικογένειας, σε Ιατρική

244

Μοναχικοί Άνδρες
και στους μοναχικούς άνδρες, άποψη που υιοθετήθηκε μάλιστα αρχικά και από δύο
δικαστικές αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Η άποψη που απορρίπτει μια
τέτοια εκδοχή – και έχει επικρατήσει μέχρι στιγμής στη νομολογία -

ουσιαστικά

επικεντρώνεται στην γραμματική ερμηνεία της διάταξης, που κάνει λόγο αφενός για
«γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο» και αφετέρου για παρεχόμενη δικαστική
άδεια «ύστερα από αίτηση της γυναίκας». Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη
διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων δεν είναι αντισυνταγματική, αφού μόνο η
γυναίκα κυοφορεί και άρα αυτή μόνο μπορεί να έχει σχετική ιατρική αδυναμία, ώστε
να προσφύγει στην παρένθετη μητρότητα.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Υ.Α.
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΟΧΙ

Έμμεση νομική απαγόρευση καθώς
απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα
Και επιπλέον απαγόρευση από τις
κατευθυντήριες οδηγίες
ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ
Έμμεση νομική απαγόρευση καθώς
απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ
Χ

Υποβοήθηση στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή: 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Δημοσιεύματα
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, εκδ. Σάκκουλα, 2013, σ. 47-48, Θ. Παπαχρίστου, Το δικαίωμα στην
απόκτηση απογόνων και οι περιορισμοί του, σε Θέματα Βιοηθικής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
2013, σ. 289, Ι. Σπυριδάκης, Η νέα ρύθμιση της τεχνητής γονιμοποίησης και της συγγένειας, Εκδ. Α.
Σάκκουλα, 2003, σ. 33, ο ίδιος, Η τεχνητή γονιμοποίηση, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2006, σ. 32, Θ. Τροκάνας,
Ανθρώπινη αναπαραγωγή. Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, εκδ. Σάκκουλα, 2009, σ. 221.
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2.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α.
Το βασικό επιχείρημα για την άρνηση πρόσβασης στις τεχνικές της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής στους μοναχικούς άνδρες – όπως και στις μοναχικές γυναίκες συνίσταται στο ότι το παιδί έχει ανάγκη από δύο γονείς.
Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό αντιμετωπίζεται με τις ίδιες σκέψεις που αναπτύσσονται
και υπέρ της αναγνώρισης δικαιώματος στις μοναχικές γυναίκες, όπως αυτές
αναφέρθηκαν αμέσως πιο πάνω (παρ. 1.2). Οι ίδιες αυτές σκέψεις έχουν άλλωστε
οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στον περιορισμό των αντιρρήσεων σχετικά με την
αναγνώριση δικαιώματος σε μοναχικούς άνδρες να έχουν πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
Στην Ιρλανδία λ.χ., από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή την οποία
είχε συστήσει το Κοινοβούλιο για τη μελέτη των ζητημάτων που εγείρει η Ι.Υ.Α.,
προέκυψε ότι το 41% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να είναι
επιτρεπτή η πρόσβαση στις μεθόδους ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή και
για τους μοναχικούς άνδρες (ενώ το ίδιο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 54%). Άρα η
επιλογή αυτή έχει μικρότερη κοινωνική αποδοχή, χωρίς όμως και να μπορεί κανείς να
αγνοήσει το γεγονός ότι το ποσοστό αποδοχής είναι αρκετά υψηλό. Αξίζει, άλλωστε, να
σημειωθεί ότι οι γιατροί που συμμετείχαν στην έρευνα δεν διέκριναν μεταξύ
μοναχικών ανδρών και γυναικών. Το 53% αυτών δήλωσαν ότι θα παρείχαν τις
υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε μοναχικά άτομα221.
Στην Ελλάδα, όπου αναγνωρίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των μοναχικών γυναικών
σε μεθόδους Ι.Υ.Α., η πρόταση αναγνώρισης της ίδιας αυτής δυνατότητας και στους
μοναχικούς άνδρες, συναρτάται με σκέψεις που ανάγονται στην αρχή της ίσης
μεταχείρισης. Υποστηρίζεται, ειδικότερα, ότι μπορεί οι αναπαραγωγικές δυνατότητες
να είναι καθορισμένες από τη φύση τόσο για το ανδρικό όσο και για το γυναικείο φύλο,
με το τελευταίο να είναι επιφορτισμένο και με την κυοφορία, ωστόσο, η τεκνοποιία δεν
επιτυγχάνεται αυτοδύναμα από ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά απαιτείται η συνδρομή

221

CAHR, σ. 33.
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και των δύο φύλων. Συνεπώς, η απαγόρευση της εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. στο μόνο
άγαμο άνδρα αντίκειται στην αρχή της ισότητας και είναι, για το λόγο αυτό,
αντισυνταγματική.
Στην ίδια αυτή σκέψη της παραβίασης της αρχής της ισότητας στηρίζονται και αρκετοί
θεωρητικοί στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αναγνωρισθεί στον άνδρα
δικαίωμα προσφυγής σε μεθόδους Ι.Υ.Α.. Στην πρόταση νόμου, άλλωστε, που κατέθεσε
ομάδα ειδικών επιστημόνων, ρητά προβλέπεται ότι το δικαίωμα προσφυγής σε Ι.Υ.Α.
ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την
ταυτότητα ή την οικογενειακή κατάσταση222.
2.3. Κυρώσεις σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες
2.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Στις περισσότερες χώρες προβλέπονται κυρώσεις αν εφαρμοστούν μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε
μοναχικούς άνδρες. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις διαφοροποιούνται πάντως στα
επιμέρους κράτη. Πιο συγκεκριμένα:
2.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ως 2.000.000 ευρώ στις
Μονάδες Ι.Υ.Α. που εφαρμόζουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε
μοναχικούς άνδρες, καθώς και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους, προσωρινή ή
οριστική σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης. Προβλέπονται επίσης ποινικές
κυρώσεις που περιλαμβάνουν: διάλυση του νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή
(ως πέντε έτη) απαγόρευση άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή περισσότερων
επαγγελματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού προσώπου υπό
δικαστική εποπτεία για χρονικό διάστημα ως πέντε έτη, οριστικό ή προσωρινό (ως
πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη) αποκλεισμό από τις
αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση δημόσιας προσφοράς

222

U. Gassner, J. Kersten, M. Krüger, J.F. Lindner, H. Rosenau, U. Schroth, Fortpflanzungsmedizingesetz, Augsburg-Münchner-Entwurf (AME-FMedG), 2013, σ. 48 επ.
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κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη)
απαγόρευση έκδοσης επιταγών (προβλέπονται εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό),
κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης στον τύπο, έντυπο ή
ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση λήψης
κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή
θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη
επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Στη Γερμανία η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικούς
άνδρες μπορεί να επισύρει μόνο διοικητικές κυρώσεις κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από
τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις. Στην
ουσία εδώ, βέβαια, θα έχουμε διπλή παράβαση, καθώς η εφαρμογή της παρένθετης
μητρότητας που συνιστά τη μοναδική μέθοδο τεκνοποίησης για τον άνδρα
απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία.
Στην Ελλάδα δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για τη συγκεκριμένη
πράξη.
Στην Ιταλία, αναστέλλεται για ένα έτος η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. στην
οποία εφαρμόζονται μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες, ενώ σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης ή περισσότερων της μιας παραβάσεων η άδεια
λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α., ωστόσο
μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές/πειθαρχικές κυρώσεις από το I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Διοικητικής
κυρώσεις
ΓΑΛΛΙΑ

φύσης

Πρόστιμο ως 2.000.000
ευρώ + αφαίρεση άδειας
λειτουργίας προσωρινή
ή οριστική

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης
επαγγελματικών ή κοινωνικών δραστηριοτήτων του,
θέση του υπό δικαστική εποπτεία, σφράγισμα
προσωρινό ή οριστικό, αποκλεισμός προσωρινός ή
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οριστικός από τις αγορές, απαγόρευση δημόσιας
προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά,
απαγόρευση προσωρινή ή οριστική έκδοσης επιταγών,
κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής απόφασης,
απαγόρευση προσωρινή ή οριστική λήψης κρατικής
χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, και κάθε
άλλης οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο
με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Δεν
προβλέπονται
ειδικές
διοικητικές
κυρώσεις

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή άδειας
λειτουργίας για 1 έτος
και σε περίπτωση
επανάληψης, ανάκληση
άδειας λειτουργίας

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικής/πειθαρχικής
φύσης κυρώσεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

2.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες τιμωρείται
με φυλάκιση πέντε ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ, ενώ απειλείται και με
διοικητικό πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης του επαγγέλματός του.
Ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στο υποβοηθούμενο άτομο με βάση τις
διατάξεις για τη συμμετοχή.
Στη Γερμανία η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες μπορεί να οδηγήσει
στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στους γιατρούς, βάσει των γενικών διατάξεων.
Ωστόσο ο γιατρός θα έχει και ποινική ευθύνη, με βάση τις διατάξεις για την εφαρμογή
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της παρένθετης μητρότητας, αφού μόνο μέσω της μεθόδου αυτής μπορεί ο μόνος
άνδρας να αποκτήσει παιδί.
Στην Ελλάδα η απειλούμενη για το γιατρό ποινή όταν εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε
μοναχικούς άνδρες χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου είναι φυλάκιση
από δύο ως πέντε έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Ο άνδρας μπορεί
επίσης να τιμωρηθεί, με βάση τις διατάξεις για τη συμμετοχή.
Στην Ιταλία ο γιατρός που εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες
αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο από 200.000 ως 400.000 ευρώ, ενώ τιμωρείται
επίσης με στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα ως τρία έτη. Ο άνδρας,
αντίθετα – που θα μπορούσε να έχει συμμετοχική ευθύνη – μένει ατιμώρητος, με βάση
ειδική νομοθετική πρόβλεψη.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για το γιατρό που
εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε μοναχικούς άνδρες, ωστόσο αυτός μπορεί να ελεγχθεί
πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής Πρακτικής (Disciplinary
Board of Healthcare and Medical Treatment).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α. ΣΕ
ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΑΝΔΡΑ

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής
κυρώσεις

ΓΙΑ

ΤΟΝ

φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών + χρηματική
ποινή 75.000 ευρώ

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη, μολονότι στην
πράξη δεν ασκείται
ποινική δίωξη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές
κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση
τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΝΑΙ (ποινική ευθύνη όπως
προβλέπεται στην παρένθετη
μητρότητα με δεδομένο ότι ο
άγαμος μοναχικός άνδρας δεν
έχει άλλη δυνατότητα)

ΟΧΙ

Φυλάκιση από 2 - 5 έτη +
χρηματική ποινή τουλάχιστον
1.500 ευρώ

ΝΑΙ –
ευθύνη

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

250

Συμμετοχική

Μοναχικοί Άνδρες
ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητικό
πρόστιμο
200.000 – 400.000 ευρώ
+
στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος
από 1 – 3 έτη

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικός έλεγχος

ΟΧΙ

ΟΧΙ

3. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
3.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Μόνο σε τρεις χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) δεν αναγνωρίζεται στα ομόφυλα
ζευγάρια δικαίωμα πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α. Στις χώρες αυτές, αν ένα ομόφυλο
ζευγάρι γυναικών προσφύγει σε μέθοδο Ι.Υ.Α., το παιδί θα συνδέεται νομικά μόνο με τη
γυναίκα που το γέννησε (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) ή αιτήθηκε την γέννησή του μέσω
παρένθετης μητέρας (Ελλάδα). Αν ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών προσφύγει
παρανόμως στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, μητέρα του παιδιού είναι η
παρένθετη (και πατέρας τεκμαίρεται ο σύζυγός της, ο οποίος όμως μπορεί να
προσβάλει την πατρότητα). Μόνο ακολουθώντας τη διαδικασία της υιοθεσίας θα
μπορούσε ο ένας από τους δύο άνδρες να συνδεθεί νομικά με το παιδί. Έχει εντούτοις
υποστηριχθεί στην Ελλάδα και η άποψη ότι de lege lata τα ομόφυλα ζευγάρια που
αντιμετωπίζουν προβλήματα στειρότητας/υπογονιμότητας θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην αναπαραγωγική τεχνολογία με τις ίδιες
προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια και τις μοναχικές άγαμες
γυναίκες, με βάση τον αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνα της ίσης μεταχείρισης χωρίς
διακρίσεις που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισμό223.
Στη Γερμανία, ο νόμος δεν απαγορεύει ρητά στα ομόφυλα ζευγάρια να προσφεύγουν
σε μεθόδους Ι.Υ.Α. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου βέβαια
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Ε. Ρεθυμιωτάκη, Ομόφυλα ζευγάρια και ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: σεξουαλική
ελευθερία, οικογενειακή ζωή ή/και γονεϊκή σχέση, σε Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά
οικογενειακά σχήματα, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Τόμ, 18, εκδ. Σάκκουλα, 2014, σ.
170.
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αναφέρουν πως σε Ι.Υ.Α. μπορούν να προσφύγουν μόνο ετερόφυλα παντρεμένα
ζευγάρια και γυναίκες που έχουν σταθερή συμβίωση με κάποιο σύντροφο. Συνεπώς,
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες αυτές κατ’ αρχήν αποκλείονται τα ομόφυλα ζευγάρια
από την Ι.Υ.Α. 224. Στην πράξη, όμως, αφού οι συγκεκριμένες οδηγίες δεν είναι νομικά
δεσμευτικές, δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα αυτή τουλάχιστον στα ομόφυλα
ζευγάρια γυναικών, τα οποία μάλιστα μπορεί να βρίσκονται είτε σε ελεύθερη ένωση
είτε να συνδέονται μεταξύ τους με σύμφωνο συμβίωσης. Ως προς τα ζευγάρια ανδρών
υπάρχει ωστόσο έμμεση απαγόρευση καθώς απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα,
που ουσιαστικά είναι η μοναδική μέθοδος την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Υπάρχουν πράγματι πολλές περιπτώσεις ομόφυλων ζευγαριών που προσφεύγουν σε
Ι.Υ.Α., μολονότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν προκύψει προβλήματα, που
απασχόλησαν τα γερμανικά δικαστήρια, κυρίως αναφορικά με την ίδρυση της
συγγένειας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση σταθμός του γερμανικού
ακυρωτικού του 2014 (BGH της 10.12.2014, XII ZB 463/13 Kammergericht Berlin AG
Schöneberg225). Το BGH, στην απόφασή του αυτή, αναγνώρισε απόφαση αλλοδαπών
αρχών, η οποία κατονόμαζε ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών ως γονείς παιδιού που
αποκτήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., θεωρώντας
μάλιστα πως κάτι τέτοιο δεν προσκρούει στη δημόσια τάξη της Γερμανίας226.
Στην Ιρλανδία δεν απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση των ομόφυλων ζευγαριών στην
Ι.Υ.Α. και για το λόγο αυτό θεωρείται επιτρεπτή. Υπέρ της θεώρησης αυτής συνηγορεί
αρχικά η τροποποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών, το 1998, οπότε και εξαλείφθηκε ο
περιορισμός που υπήρχε παλαιότερα, βάσει του οποίου, πρόσβαση στις μεθόδους της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είχαν μόνο τα έγγαμα ζευγάρια. Μετά την
τροποποίηση αυτή, θεωρείται ότι δεν υπάρχει πλέον εμπόδιο για την παροχή
υπηρεσιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικούς ανθρώπους ή σε ομόφυλα
ζευγάρια. Υπέρ της θεώρησης αυτής συνηγορεί εξάλλου και η ψήφιση των Equal Status

224
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Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1395.
BGH της 10.12.2014, XII ZB 463/13 Kammergericht Berlin AG Schöneberg, openJur 2014, 27194
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Η απόφαση παρουσιάζεται αναλυτικά παρακ. υπό ΙΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Acts 2000 και 2004, οι οποίες απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση με βάση τις
σεξουαλικές προτιμήσεις. Άλλωστε, και ίδια η Health Service Executive227 αναφέρει ότι
δεν υπάρχει περιορισμός για τα ομόφυλα ζευγάρια, ωστόσο διαπιστώνει ότι οι
περισσότερες κλινικές αρνούνται σε αυτά την πρόσβαση στις μεθόδους της Ι.Υ.Α.228.
Στην αρθρογραφία υπάρχουν αναφορές, τόσο για κλινικές που δέχονται μεγάλο αριθμό
ομόφυλων ζευγαριών όσο και για άλλες που έχουν θέσει ως προϋπόθεση την ύπαρξη
γάμου μεταξύ των προσώπων. Κάποιες άλλες κλινικές επίσης, δημοσιεύουν στοιχεία
και ισχυρίζονται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών τους είναι ομόφυλα
ζευγάρια229.
Κατ’ εξαίρεση η πρόσβαση ομόφυλων ζευγαριών στην Ι.Υ.Α. επιτρέπεται και στη
Σουηδία, όπου, από την 1.7.2005 τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών που απλώς συζούν ή
έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης (in registered partnership) έχουν
δωρεάν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, στα δημόσια σουηδικά νοσοκομεία
προκειμένου να υποβληθούν σε κάποια από τις μεθόδους Ι.Υ.Α. Αρκεί, όπως άλλωστε
ισχύει και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, να υποβληθούν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα σε
μια βασική ιατρική και ψυχοκοινωνική εξέταση, η οποία αποσκοπεί στο να εκτιμήσει ο
γιατρός αν αυτά είναι κατάλληλα να γίνουν γονείς και κυρίως αν μπορούν να
ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες της απόκτησης τέκνου μέσω της Ι.Υ.Α. Ειδικά,
ωστόσο, για τα ζευγάρια ομόφυλων γυναικών η βασική αυτή εξέταση, εκτός από τον
σταθερό ιατρικό έλεγχο ασθενειών και μολύνσεων, περιλαμβάνει και το tubal-flush που
θα αποκαλύψει αν υπάρχει αποκλεισμένη σάλπιγγα και θα βοηθήσει το γιατρό να
αποφασίσει αν η θεραπεία θα είναι γονιμοποίηση in vitro ή σπερματέγχυση με δωρεά
σπέρματος. Τούτο εξηγείται από το γεγονός ότι η πρόσβαση στις μεθόδους Ι.Υ.Α. στα
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Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στην Ιρλανδία. Ξεκίνησε να
λειτουργεί το 2005, αντικαθιστώντας τα δέκα περιφερειακά συμβούλια υγείας, την Ανατολική
Περιφερειακή Αρχή Υγείας και διάφορους άλλους φορείς και οργανισμούς. Υπάγεται στο Υπουργείο
Υγείας και ο υπουργός υγείας έχει τη συνολική ευθύνη. (http://www.hse.ie/)
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http://www.hse.ie/portal/eng/health/az/I/IVF/
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ομόφυλα ζευγάρια γυναικών επιτρέπεται μόνο αν καμία από τις δύο γυναίκες δεν
μπορεί να τεκνοποιήσει για λόγους υγείας.
Η δυνατότητα πρόσβασης ομόφυλων ζευγαριών γυναικών στην Ι.Υ.Α. έχει κατοχυρωθεί
από το 2008 και στη Μ. Βρετανία, όπου συγκεκριμένα ορίζεται ότι αναγκαία
προϋπόθεση για να παρασχεθούν υπηρεσίες Ι.Υ.Α. σε μια γυναίκα είναι η ύπαρξη
ακόμα ενός «υποστηρικτικού γονέα», σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο που
αναφερόταν ρητά σε «υποστηρικτικό πατέρα». Στην περίπτωση αυτή η γυναίκα που
βρίσκεται σε civil partnership ή η σύντροφος της γυναίκας στην οποία έγινε μεταφορά
γονιμοποιημένου ωαρίου ή σπερματέγχυση τεκμαίρεται ως γονέας του παιδιού που θα
γεννηθεί, εκτός αν αποδείξει ότι δεν είχε συναινέσει στις συγκεκριμένες πράξεις. Σε
κάθε περίπτωση αποκλείεται η απόδοση της γονεϊκής ιδιότητας στη δωρήτρια ωαρίων.
Σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, δυνατότητα πρόσβασης σε μεθόδους
Ι.Υ.Α. δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, ωστόσο νομολογιακά τους έχει αναγνωριστεί η
δυνατότητα αυτή, όπως και η δυνατότητα να αναγνωριστούν νόμιμοι γονείς του
παιδιού που γεννιέται με υποκατάστατη μητέρα, αφού υποβάλουν αίτηση για τη
χορήγηση parental order.
ΧΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Υ.Α.
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ΣΟΥΗΔΙΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3.2. Αμφισβητήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της απαγόρευσης πρόσβασης σε
μεθόδους Ι.Υ.Α.
Το βασικό επιχείρημα που έχει διατυπωθεί για τον αποκλεισμό των ομόφυλων
ζευγαριών από την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σχετίζεται με το συμφέρον του παιδιού.
Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι το παιδί πρέπει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια όπου θα
υπάρχει τόσο η μητρική όσο και η πατρική παρουσία, ένα επιχείρημα που
χρησιμοποιήθηκε άλλωστε και για τον αποκλεισμό της πρόσβασης των μοναχικών
ατόμων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γι’ αυτό το λόγο οι λεσβίες
χαρακτηρίζονται ως «αφύσικες μητέρες» (unnatural mother), ενώ υποστηρίζεται ότι τα
παιδιά που γεννιούνται από ζευγάρι γυναικών στερούνται του «φυσικού τους
δικαιώματος» σε πατέρα.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και οι υπέρμαχοι της πρόσβασης των ομοφυλοφίλων και
των μοναχικών ατόμων στις αναπαραγωγικές τεχνολογίες βασίζονται στο συμφέρον του
παιδιού. Σύμφωνα με τους τελευταίους το συμφέρον του παιδιού συνίσταται στο να
έχει τα ίδια δικαιώματα όπως όλα τα παιδιά, χωρίς να ενδιαφέρει η οικογένεια από την
οποία προέρχεται. Επίσης, υποστηρίζουν ότι ο νομοθέτης θα πρέπει να αναγνωρίσει
την ύπαρξη διαφορετικών μορφών οικογενειών και να συμβαδίσει με την κοινωνική
πραγματικότητα. Η εμμονή στα οικογενειακά σχήματα του παρελθόντος θίγει το
δικαίωμα ίσης μεταχείρισης των ανθρώπων ανεξάρτητα από το φύλο ή το σεξουαλικό
τους προσανατολισμό, κυρίως μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα ομόφυλα
ζευγάρια μόνο μέσω τις ιατρικής επιστήμης και της συνδρομής των μεθόδων Ι.Υ.Α.
έχουν τη δυνατότητα τεκνοποιίας. Με βάση ακριβώς την σκέψη αυτή, τη διακριτική
δηλαδή μεταχείριση των ομόφυλων ζευγαριών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, στην απόφαση Χ κατά Αυστρίας, καταδίκασε την Αυστρία για τις
διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλόφιλων ατόμων, γιατί το αυστριακό δίκαιο απαγόρευε

255

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και Εναλλακτικά Οικογενειακά Σχήματα
στη σύντροφο της βιολογικής μητέρας να υιοθετήσει το παιδί της τελευταίας230. Για τον
ίδιο λόγο, θίγεται ακόμα, όπως υποστηρίζεται, το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη
της προσωπικότητας, όπως και το δικαίωμα απόκτησης βιολογικού τέκνου (δικαίωμα
που αναγνωρίστηκε και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)
και ίδρυσης οικογένειας. Τέλος, το πιο σημαντικό ίσως επιχείρημα για την αναγνώριση
του δικαιώματος προσφυγής των ομόφυλων ζευγαριών στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή είναι τα αποτελέσματα ερευνών από τα οποία προκύπτει ότι τα παιδιά
τα οποία μεγαλώνουν στο πλαίσιο αυτών των οικογενειακών σχημάτων δεν
παρουσιάζουν από μόνο το λόγο αυτό κάποια προβλήματα στην ανάπτυξή τους. Εξίσου
σημαντικό είναι άλλωστε και το γεγονός ότι παρά τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε
ορισμένα κράτη, τελικά τα ομόφυλα ζευγάρια δεν αποτρέπονται από το να
προχωρήσουν σε απόκτηση παιδιού με Ι.Υ.Α. είτε παραβιάζοντας το νόμο είτε
μεταβαίνοντας σε άλλες χώρες, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται για
τα ομόφυλα ζευγάρια, μια πραγματικότητα που ασκεί ιδιαίτερη πίεση στους εθνικούς
νομοθέτες.
Κοινωνιολογικές έρευνες σε όλες τις χώρες δείχνουν αύξηση του αριθμού των
οικογενειών που δημιουργούνται de novo, κατόπιν προσφυγής σε μεθόδους
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ειδικότερα, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημογραφικών
Μελετών της Γαλλίας (Institut national d’études démographiques, INED) εκτιμούσε, το
2006, τον αριθμό των παιδιών που ανατρέφονται από ζευγάρι συντρόφων του ίδιου
φύλου από 24.000 έως 40.000231. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα Οικογένεια και
κατοικία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE),
200.000 άτομα έχουν δηλώσει ότι ζουν με τον ή τη σύντροφό τους, ο οποίος ή η οποία
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Αναλυτικά για την απόφαση αυτή βλ. Μ.-Α. Κωστοπούλου, Υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Με
αφορμή την απόφαση Ε.Δ.Δ.Α., Χ. κ.α. κατά Αυστρίας (Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης), ΕφΑΔ, σ. 720 επ.
231

P. Festy, Le recensement des familles homoparentales, in A. Cadoret, M. Gross, C. Mécary, B. Perreau
(Eds.), Homoparentalités. Approches scientifiques et politiques, PUF, 2006, σ. 109-116.
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είναι του ίδιου φύλου. 10 % εξ αυτών, μάλιστα, έχουν δηλώσει ότι έχουν τουλάχιστον
ένα παιδί232.
Με τα δεδομένα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόταση νόμου, που ετοίμασε στη
Γερμανία ομάδα ειδικών επιστημόνων, δεν εξαιρούνται τα ομόφυλα ζευγάρια από τη
δυνατότητα προσφυγής σε Ι.Υ.Α., ενώ και στη Γαλλία, το 2011, ενόψει της συζήτησης
σχεδίου νόμου για την Ι.Υ.Α., προτάθηκε κείμενο νόμου όπου: (α) δεν υπήρχε αναφορά
στον ιατρικό σκοπό της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καταργούνταν
εντελώς

η

ανάγκη

ιατρικής

διάγνωσης

του

παθολογικού

χαρακτήρα

της

υπογονιμότητας και (β) δεν υπήρχε καμία αναφορά στο ότι το ζευγάρι πρέπει να
αποτελείται από έναν άνδρα και μια γυναίκα, αλλά αντ’ αυτού οριζόταν ότι «τα
πρόσωπα που συνθέτουν το ζευγάρι πρέπει να είναι εν ζωή [και] σε ηλικία φυσικής
ικανότητας αναπαραγωγής»233. Βεβαίως, η διάταξη δεν υιοθετήθηκε τελικά, ωστόσο η
κατάργησή της συνοδεύτηκε από έντονες συζητήσεις, καθώς αρκετοί βουλευτές
υποστήριζαν ότι «η απαγόρευση προσφυγής στην ιατρικά

υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή λόγω φύλου, ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
ευθέως ή μέσω της οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερόμενου προσώπου,
συνιστά [...] διάκριση, η οποία ως αντίθετη στη δημοκρατική παράδοση [της Γαλλίας]
πρέπει να αρθεί»234. Άλλοι, δε, απαντούσαν ότι «η αναγνώριση της πρόσβασης στην
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στα ομόφυλα ζευγάρια, δεδομένου ότι
συνυπάρχει με την ταυτόχρονη απαγόρευση της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας,
συνιστούσε σοβαρή διάκριση σε βάρος των ζευγαριών ανδρών»235. Το Συμβούλιο
Επικρατείας, εξάλλου δεν πήρε θέση σχετικά με το πρόβλημα, επισημαίνοντας μόνο ότι
το θέμα των εναλλακτικών οικογενειακών σχημάτων είναι πολύ σοβαρό για να
αντιμετωπίζεται παρεμπιπτόντως και κατά τρόπο έμμεσο με την ευκαιρία της
αναθεώρησης των Νόμων περί Βιοηθικής. Είναι, άλλωστε, σημαντικό ότι το ίδιο το

232

Insee, «Le couple dans tous ses états», février 2013, διαθέσιμο σε: http://www.insee.fr/fr/themes/
document.asp?ref_id=ip1435.
233

Doc. AN, n 3324, Projet de loi adopté par le Sénat, article 20.

o

234

R. Muzeau, AN, 1 Séance, 25 mai 2011, JOAN CR 26 mai 2011, σ. 3473.

235

A. Claeys, AN, 1 Séance, 25 mai 2011, JOAN CR 26 mai 2011, σ. 3474.
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Συμβούλιο διατύπωσε την άποψη ότι «η αναγνώριση της ομοφυλικής γονεϊκότητας
μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανταποκριθεί στο συμφέρον των παιδιών που
ανατρέφονται από δύο ενήλικες του ίδιου φύλου, των οποίων η σχέση χαρακτηρίζεται
από σταθερότητα και αποτελούν με τα παιδιά μια οικογένεια»236. Αξίζει επιπλέον να
αναφερθεί ότι και η γαλλική Εθνική Ακαδημία Ιατρικής, σε πρόσφατη γνωμοδότησή της
με τίτλο «Διεύρυνση της πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με
σπέρμα δότη για μη ιατρικούς λόγους», αναγνώρισε ότι είναι αδύνατο να αγνοήσει ο
νομοθέτης τις μοναχικές και τις ομοφυλόφιλες γυναίκες, οι οποίες τόσο στη Γαλλία όσο
και σε άλλες χώρες του εξωτερικού αποφασίζουν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί,
συχνά μάλιστα με δωρεά τρίτου δότη, γεγονός το οποίο έχει σοβαρές κοινωνικές και
νομικές συνέπειες237. Η αντίληψη είναι αντιπροσωπευτική της γαλλικής κοινής γνώμης,
της οποίας σημαντική μερίδα φαίνεται να είναι θετική στη διεύρυνση της πρόσβασης
στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του
Οργανισμού Βιοϊατρικής, 29 % των ερωτηθέντων δηλώνουν υπέρ του ανοίγματος της
πρόσβασης σε τεχνικές ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ομόφυλα
ζευγάρια238. Τέλος, θετική εξέλιξη για τη διεύρυνση της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής στα ομόφυλα ζευγάρια αποτελεί και η από 22 Σεπτεμβρίου 2014
γνωμοδότηση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας239, η οποία ανοίγει το δρόμο
στην υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου τέκνων που γεννιούνται κατόπιν
προσφυγής σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τρίτο δότη στο εξωτερικό.

236

Βλ. Conseil d’État, La Révision des Lois de Bioéthique, op.cit., σ. 49-50. Βλ. σχετικά και O. Roy,
Procréation Médicalement assistée et révision des lois bioéthiques françaises. Le montagne a accouché
d’une souris, in N. Gallus (dir.), Droit des familles: Genre et sexualité, Éd. Anthémis, 2012, σ. 144.
237

Académie Nationale de Médecine, Ouverture de l’Assistance médicale à la procréation avec sperme de
donneur (AMPD) à des indications non-médicales, P. Jouannet (Rapporter), 27 mai 2014, διαθέσιμο σε:
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/05/27.5.14-JOUANNET-info-site.pdf.
238

«Assistance médicale à la procréation (AMP), embryologie et génétique humaine», 9.7.2012, διαθέσιμο
σε: http://www.agence-biomedecine.fr/Assistance-medicale-a-la,299.
239

CCass, Avis n° 15010 et 15011 du 22 septembre 2014 [αριθ. αιτήσεων: 1470006 και 1470007],
διαθέσιμο σε: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes
_annees_239/2014_6164/22_septembre_2014_1470007_6867/15010_22_30157.html.
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3.3. Κυρώσεις σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια
3.3.1. Θέσπιση κυρώσεων
Στις περισσότερες χώρες προβλέπονται κυρώσεις αν εφαρμοστούν μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε
ομόφυλα ζευγάρια στις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία ή όταν
γίνεται κατά παράβαση των προϋποθέσεων του νόμου. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις
διαφοροποιούνται πάντως στα επιμέρους κράτη. Πιο συγκεκριμένα:
3.3.2. Κυρώσεις για τη Μονάδα Ι.Υ.Α.
Στη Γαλλία προβλέπεται πρόστιμο ως 2.000.000 ευρώ για τις Μονάδες Ι.Υ.Α. που
εφαρμόζουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ομόφυλα ζευγάρια, καθώς
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους, προσωρινή ή οριστική σε περίπτωση
επανειλημμένης τέλεσης. Προβλέπονται επίσης ποινικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν:
διάλυση του νομικού προσώπου, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση
άσκησης, άμεσα ή έμμεσα, μίας ή περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του νομικού προσώπου υπό δικαστική εποπτεία για χρονικό
διάστημα ως πέντε έτη, οριστικό ή προσωρινό (ως πέντε έτη) σφράγισμα, οριστικό ή
προσωρινό (ως πέντε έτη) αποκλεισμό από τις αγορές, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε
έτη) απαγόρευση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους στην αγορά,
οριστική ή προσωρινή (ως πέντε έτη) απαγόρευση έκδοσης επιταγών (προβλέπονται
εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό), κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής
απόφασης στον τύπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και, τέλος, οριστική ή προσωρινή (ως πέντε
έτη) απαγόρευση λήψης κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης
οικονομικής ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
Στη Γερμανία, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση στη νομοθεσία, η
εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούσε να επισύρει μόνο
διοικητικές κυρώσεις κατά της Μονάδας Ι.Υ.Α. από τους κατά τόπους ιατρικούς
συλλόγους, με βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
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Στην Ελλάδα προβλέπεται προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Μονάδας
Ι.Υ.Α. ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης από τρεις ως έξι µήνες, αν εφαρμόσουν
μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ομόφυλα ζευγάρια. Αν η παράβαση
τελεσθεί εκ νέου, επιβάλλεται οριστική ανάκληση της άδειας.
Στην Ιταλία, αναστέλλεται για ένα έτος η άδεια λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. στην
οποία εφαρμόζονται μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια, ενώ σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης ή περισσότερων της μιας παραβάσεων η άδεια
λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές κυρώσεις για τις Μονάδες Ι.Υ.Α., , ωστόσο
μπορούν να επιβληθούν οι συνήθεις διοικητικές/πειθαρχικές κυρώσεις από το I.V.O.
(Health and Social Care Inspectorate).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

Ποινικής φύσης κυρώσεις

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 2.000.000
ευρώ + αφαίρεση άδειας
λειτουργίας προσωρινή
ή οριστική

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση άσκησης μίας
ή περισσότερων επαγγελματικών ή κοινωνικών
δραστηριοτήτων του, θέση του υπό δικαστική εποπτεία,
σφράγισμα προσωρινό ή οριστικό,
αποκλεισμός
προσωρινός ή οριστικός από τις αγορές, απαγόρευση
δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους
στην αγορά, απαγόρευση προσωρινή ή οριστική έκδοσης
επιταγών, κατάσχεση, δημοσιοποίηση καταδικαστικής
απόφασης, απαγόρευση προσωρινή ή οριστική λήψης
κρατικής χορηγίας ή χρηματικής ενίσχυσης από
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή θεσμικά όργανά
τους, καθώς επίσης και κάθε άλλης οικονομικής
ενίσχυσης από ιδιώτη επιφορτισμένο με την παροχή
δημόσιας υπηρεσίας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές
κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση
τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή
ανάκληση
άδειας λειτουργίας από

ΟΧΙ
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3 ως 6 µήνες και σε
περίπτωση επανάληψης
οριστική ανάκληση
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Αναστολή άδειας
λειτουργίας για 1 έτος
και σε περίπτωση
επανάληψης, ανάκληση
άδειας λειτουργίας

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις, με
βάση
τις
γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

3.3.3. Κυρώσεις για το γιατρό και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα
Στη Γαλλία ο γιατρός που εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια τιμωρείται
με φυλάκιση πέντε ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ, ενώ απειλείται και με
διοικητικό πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και αναστολή άσκησης του επαγγέλματός του.
Ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στα υποβοηθούμενα άτομα με βάση τις
διατάξεις για τη συμμετοχή, μολονότι στην πράξη δεν ασκούνται ποινικές διώξεις σε
βάρος τους.
Στη Γερμανία η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούσε να
επισύρει μόνο πειθαρχικές κυρώσεις από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις. Στην πράξη, βέβαια, δεν επιβάλλεται καμία
κύρωση σε βάρος των γιατρών, ούτε ποινικής ούτε διοικητικής φύσης. Άλλωστε, αφού
επιτράπηκε η υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, θεωρείται ότι με αναλογική εφαρμογή
το ίδιο ισχύει και για την απόκτηση παιδιού από αυτά μέσω Ι.Υ.Α.
Στην Ελλάδα η απειλούμενη για το γιατρό ποινή όταν εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε
ομόφυλα ζευγάρια είναι φυλάκιση από δύο ως πέντε έτη και χρηματική ποινή
τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Το ζευγάρι μπορεί επίσης να τιμωρηθεί, με βάση τις διατάξεις
για τη συμμετοχή.
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Στην Ιταλία ο γιατρός που εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια
αντιμετωπίζει διοικητικό πρόστιμο από 200.000 ως 400.000 ευρώ, ενώ τιμωρείται
επίσης με στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από ένα ως τρία έτη. Το ζευγάρι
αντίθετα – που θα μπορούσε να έχει συμμετοχική ευθύνη – μένει ατιμώρητο, με βάση
ειδική νομοθετική πρόβλεψη.
Στη Σουηδία δεν προβλέπονται ειδικές διοικητικές κυρώσεις για το γιατρό που
εφαρμόζει μεθόδους Ι.Υ.Α. σε ομόφυλα ζευγάρια ανδρών ή γυναικών, ωστόσο, αυτός
μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Υγείας και Ιατρικής
Πρακτικής (Disciplinary Board of Healthcare and Medical Treatment).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α. ΣΕ
ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Διοικητικής
κυρώσεις

φύσης

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΖΕΥΓΑΡΙ

Ποινικής φύσης κυρώσεις

Ποινικής
κυρώσεις

ΓΙΑ

ΤΟ

φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000
ευρώ
+
αναστολή
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών + χρηματική
ποινή 75.000 ευρώ

ΝΑΙ – Συμμετοχική
ευθύνη, μολονότι στην
πράξη δεν ασκούνται
διώξεις σε βάρος των
υποβοηθούμενων
προσώπων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις
από τους κατά τόπους
ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΧΙ

Φυλάκιση από 2 - 5 έτη (και
χρηματική ποινή τουλάχιστον
1.500 ευρώ σε περίπτωση
παρένθετης μητρότητας)

ΝΑΙ –
ευθύνη

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητικό
πρόστιμο
200.000 – 400.000 ευρώ
+
στέρηση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος
από 1 – 3 έτη

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
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ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις,
με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

ΟΧΙ

ΟΧΙ

4. ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ
4.1. Δικαίωμα πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
«Τρανσέξουαλ» είναι το πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα φύλου δεν είναι η ίδια με το
βιολογικό φύλο και/ή το νομικό φύλο με το οποίο είναι καταχωρημένο κατά τη γέννηση
και που επιδιώκει πλήρως ή μερικώς να αλλάξει το σώμα του προκειμένου να
συμβαδίσει με την ταυτότητα του φύλου του, μέσω χειρουργικής επέμβαση,
ορμονοθεραπείες ή με άλλες μεθόδους240.
Ειδική ρύθμιση για τη δυνατότητα πρόσβασης των τρανσέξουαλ στις μεθόδους Ι.Υ.Α.
δεν υπάρχει σε καμία από τις χώρες που ερευνήθηκαν. Έτσι, ισχύουν κατά βάση για
αυτούς όσα ισχύουν για τα άτομα του φύλου τους: Αν επιλέξουν να προχωρήσουν σε
μέθοδο Ι.Υ.Α. πριν από την αλλαγή φύλου, το δικαίωμά τους προσδιορίζεται από το
φύλο με το οποίο γεννήθηκαν. Αν η προσφυγή στην Ι.Υ.Α. γίνεται μετά την αλλαγή
φύλου, τότε το δικαίωμά τους προσδιορίζεται από τα δικαιώματα του φύλου που
επέλεξαν. Σε κάθε περίπτωση κρίσιμο στοιχείο είναι το «επίσημο» φύλο τους, το φύλο,
δηλαδή, που αναγράφεται στα αρχεία του κράτους.
Ιδιαίτερα το θέμα απασχόλησε την Μ. Βρετανία, όπου μέχρι το 2004, το άτομο δεν είχε
τη δυνατότητα να αλλάξει την ληξιαρχική πράξη γέννησής του, ώστε να εμφανίζεται
πλέον με το νέο του φύλο. Έτσι, σε μια περίπτωση γυναίκας που μετά από εγχείριση
αλλαγής φύλου έγινε άνδρας και στη συνέχεια απέκτησε παιδί με τη σύντροφό του, με
εφαρμογή μεθόδου εξωσωματικής γονιμοποίησης και σπέρμα τρίτου δότη, τα
δικαστήρια αρνήθηκαν να καταχωρήσουν τον άνδρα αυτόν ως νόμιμο πατέρα του
παιδιού, καθώς εμφανιζόταν στις ληξιαρχικές πράξεις ως γυναίκα241. Το Ε.Δ.Δ.Α., στην

240

The Swedish National Board for Youth Affairs, About LGBT youth.

241

Ε.Δ.Δ.Α., υπόθεση Χ, Υ, Ζ κατά Ηνωμένου Βασιλείου (διαθέσιμη στον υπερσύνδεσμο
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58032).
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περίπτωση αυτή απέρριψε τον ισχυρισμό της παραβίασης του άρθρου 8 Ε.Σ.Δ.Α., περί
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, ισχυριζόμενο ότι «δεδομένου ότι ο
τρανσεξουαλισμός εγείρει περίπλοκα επιστημονικά, ηθικά και κοινωνιολογικά
ζητήματα, σε σχέση με τα οποία δεν υφίσταται γενικά αποδεκτή προσέγγιση μεταξύ
των κρατών, το δικαστήριο είναι της άποψης ότι το άρθρο 8 δεν μπορεί να θεωρηθεί σε
αυτό το πλαίσιο ότι υποδεικνύει την ύπαρξη υποχρέωσης του κράτους να αναγνωρίσει
επίσημα ως πατέρα ενός παιδιού άτομο το οποίο δεν είναι βιολογικός του
πατέρας»242. Πέντε χρόνια αργότερα ωστόσο, το 2002, στην υπόθεση Goodwin κατά
Ηνωμένου Βασιλείου, το Ε.Δ.Δ.Α.243 έκρινε ότι η αποτυχία μιας χώρας να αλλάξει το
πιστοποιητικό γέννησης ενός ατόμου, ταυτίζοντάς το με το φύλο της βούλησής του,
αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 της Συνθήκης. Η καταδίκη αυτή είχε ως συνέπεια να
θεσπισθεί το 2004 η Gender Recognition Act, με βάση την οποία μπορεί πλέον να
αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη το νέο φύλο των τρανσέξουαλ, προκειμένου να
θεωρούνται νομικά ως άτομα του φύλου που επέλεξαν οι ίδιοι/ίδιες για τον εαυτό
τους.

242

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο η μειοψηφούσα γνώμη του Δικαστή Gotchev: «Είναι απαραίτητο το
Δικαστήριο να τεκμηριώσει εάν η παρούσα κατάσταση υπό το πρίσμα της Αγγλικής νομοθεσίας, με
βάση την οποία στον τρανσεξουαλικό «πατέρα» ενός παιδιού που έχει συλληφθεί με τεχνητή
γονιμοποίηση από δότη δεν του δόθηκε η δυνατότητα να αναγνωρισθεί αυτή του η ιδιότητα από
νομικής απόψεως, επιτυγχάνει δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του ατόμου για σεβασμό της
οικογενειακής του ζωής και σε κάθε άλλο αντισταθμιστικό γενικό συμφέρον. Κατά την επίτευξη της
συγκεκριμένης ισορροπίας, η ευημερία του παιδιού θα έπρεπε να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα,
ανεξαρτήτως του είδους της αντίληψής του/της σχετικά με τον τρανσεξουαλισμό του «κοινωνικού
του/της πατέρα».
243

Η Christine Goodwin, άντρας που είχε υποστεί πλήρη αλλαγή φύλου, στράφηκε στο Ε.Δ.Δ.Α.,
θεωρώντας ότι τα άρθρα 8 και 12-14 της Ε.Σ.Δ.Α. είχαν παραβιαστεί από την έλλειψη νομοθεσίας που να
αναγνωρίζει νομικά την αλλαγή φύλου της και που να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των τρανσέξουαλ
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της μη αναγνώρισης της αλλαγής του φύλου της, θα
ήταν αναγκασμένη να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 65 και όχι των 60 και αδυνατούσε να παντρευτεί
με τον σύντροφό της, καθώς νομικά θεωρούνταν άντρας για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε ότι
είχε υπάρξει παραβίαση των άρθρων 8 και 12 και διέταξε την αποζημίωση της Goodwin από το Ηνωμένο
Βασίλειο με το ποσό των 39.000 ευρώ. Διαθέσιμη στον υπερσύνδεσμο http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60596.

264

Τρανσέξουαλ
4.2. Σκέψεις σχετικά με την αναγνώριση δικαιώματος πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
στα τρανσέξουαλ άτομα
4.2.1. Η «καταλληλότητα» των τρανσέξουαλ ατόμων για την ανατροφή των παιδιών
Τα τρανσέξουαλ (διαφυλικά) άτομα θεωρείται ότι πάσχουν από μια ψυχική πάθηση, η
οποία τα οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό του φύλου τους. Συνεπώς, όποια άποψη και
αν ακολουθείται σχετικά με την κατάφαση ή όχι της «ιατρικής αναγκαιότητας» για την
προσφυγή στις μεθόδους Ι.Υ.Α., γίνεται αντιληπτό ότι δεν τίθεται ζήτημα περιορισμών.
Περαιτέρω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των διαφυλικών μετά από τη
χειρουργική επέμβαση και την ταύτιση βιολογικού και κοινωνικού φύλου δεν θα
μπορούσε να δημιουργηθεί προβληματισμός σε σχέση με το «συμφέρον του παιδιού»,
αφού αυτό πρόκειται να μεγαλώσει μέσα σε οικογενειακό σχήμα, όπου υπάρχουν τόσο
το ανδρικό όσο και το γυναικείο πρότυπο. Βέβαια, οι έρευνες μέχρι σήμερα έχουν
καταλήξει σε ελάχιστα συμπεράσματα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες κατά κύριο
λόγο σε «τρανσέξουαλ» άτομα που ταύτισαν το βιολογικό με το κοινωνικό τους φύλο ή
βρίσκονται σε μετάβαση φύλου.
Από τις έρευνες πάντως που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι τα παιδιά που μεγάλωσαν
σε λεσβιακές ομόφυλες ή σε transsexual οικογένειες ανέπτυξαν «συμβατική»
συμπεριφορά σε σχέση με το παιχνίδι, τις προτιμήσεις σε ρούχα και στους συμμαθητές
τους, ενώ μετά την εφηβεία τα παιδιά ανέφεραν ετεροφυλόφιλες ερωτικές
φαντασιώσεις και συμπεριφορά και δεν υπήρξε απόδειξη ότι αυτά έρχονταν σε
σύγχυση σχετικά με το φύλο τους244. Τα στοιχεία επομένως αυτά δεν επιβεβαιώνουν
την ανησυχία ότι ο «τρανσεξουαλισμός» ενός γονέα άμεσα επιδρά δυσμενώς στο παιδί
και προκαλεί βλάβη που θα μπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό των ατόμων
αυτών από την Ι.Υ.Α.245. Αντίθετα, υπάρχει εκτεταμένη κλινική εμπειρία η οποία δείχνει
ότι είναι καθοριστικότερος για το παιδί ο τερματισμός του έγγαμου βίου σε ετερόφυλα

244

R. Green, Sexual identity of 37 children raised by homosexual or transsexual parents, Am J Psychiatry.
1978 Jun;135(6):692-697, Διαθέσιμο σε: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
245

T. Murphy, The ethics of helping transgender men and women have children.
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ζευγάρια μετά το διαζύγιο246. Σε μια μελέτη από έμπειρους θεραπευτές που μελέτησαν
τα άτομα τα οποία βρίσκονταν υπό μετάβαση και τις οικογένειές τους διαπιστώθηκε ότι
τα μικρότερα παιδιά των οικογενειών προσαρμόστηκαν πολύ καλύτερα σε σύγκριση με
τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, καθώς στη δεύτερη κατηγορία υπήρχαν
συγκρούσεις που κατέληγαν σε διαζύγιο247. Γενικά διαπιστώθηκε ότι δεν ανευρίσκεται
κάποιο πρόβλημα αναφορικά με την κηδεμονία των παιδιών από τρανσεξουαλ
άτομα248.
4.2.2. Ειδικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
Οι

προϋποθέσεις

εφαρμογής

μεθόδων

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής

σε

τρανσέξουαλ είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τα ετερόφυλα και ομόφυλα
ζευγάρια, καθώς και για τα μοναχικά άτομα και προσδιορίζονται από το φύλο που
έχουν επιλέξει για τον εαυτό τους. Επομένως, αν μια γυναίκα, αλλάζοντας το φύλο της
είναι πλέον άνδρας, δικαιούται να έχει πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α. με τον ίδιο τρόπο
και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που μπορεί να το κάνει ένας οποιοσδήποτε άλλος
άνδρας. Και αντίστροφα, αν ένας άνδρας αλλάξει το φύλο του και γίνει πλέον γυναίκα,
μπορεί να προσφεύγει στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τους ίδιους όρους που
μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε άλλη γυναίκα.
Δύο ειδικότερα ζητήματα μπορεί να ανακύψουν εν προκειμένω σε σχέση με τα
τρανσέξουαλ άτομα. Το πρώτο σχετίζεται με τις δυνατότητες που προσφέρει η μέθοδος
της κρυοσυντήρησης. Πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν μπορεί
ένα τρανσέξουαλ άτομο να κρυοσυντηρήσει τα ωάριά του, εφόσον αρχικά ήταν
γυναίκα ή το σπέρμα του, αν αρχικά ήταν άνδρας και στη συνέχεια, μετά την αλλαγή
φύλου, να χρησιμοποιήσει το δικό του κρυοσυντηρημένο υλικό για να αποκτήσει
βιολογικό τέκνο. Η δυνατότητα αυτή στις περισσότερες χώρες δεν φαίνεται ότι μπορεί

246

Στο συμπέρασμα είχε καταλήξει ο R. Green, από το 1978 και το οποίο επιβεβαίωσε και το 1998, σε
Children of transsexual parents: Research and clinical overview, International Journal of Transgenderism.
247

T. White, R. Ettner, Disclosure, Risks and Protective Factors for Children Whose Parents Are Undergoing
a Gender Transition, 2000.
248

K. Carter, The best interest test and child custody: why transgender should not be a factor in custody
determinations. Health Matrix 2006 (16): 209‐236, Διαθέσιμο σε: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.
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να αποκλειστεί νομικά και πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ηθική βάση για τον
αποκλεισμό της. Ακόμα και σε δίκαια που επιβάλλουν την ανωνυμία «τρίτων» δοτών
γεννητικού υλικού, η ανωνυμία αναφέρεται μόνο στα τρίτα άτομα, ενώ στη
συγκεκριμένη περίπτωση το άτομο είναι το «ίδιο» σε σχέση με το βιολογικό του
υλικό249. Συνεπώς, το δίκαιο δεν φαίνεται να αποκλείει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει η γυναίκα το σπέρμα που είχε κρυοσυντηρήσει όσο ήταν άνδρας ή ο
άνδρας τα ωάρια που είχε κρυοσυντηρήσει όσο ήταν γυναίκα, προκειμένου να
αποκτήσει ένα δικό του βιολογικό τέκνο. Γι’ αυτό εξάλλου ρητά η H.F.E.A. στη Μεγάλη
Βρετανία τονίζει ότι η κρυοσυντήρηση σπέρματος250, ωαρίων251 και γονιμοποιημένων
ωαρίων252 είναι μια καλή επιλογή για άτομα που σκοπεύουν να υποβληθούν σε
επέμβαση αλλαγής φύλου. Με τον τρόπο βέβαια αυτό, η γυναίκα που θα είναι η
νόμιμη μητέρα του τέκνου, θα είναι ταυτόχρονα και ο «βιολογικός του πατέρας», ενώ ο
άντρας που θα αξιοποιήσει τα ωάρια που είχε καταψύξει όσο ήταν γυναίκα, θα είναι
νόμιμος πατέρας του παιδιού και «βιολογική του μητέρα». Δεν είναι βέβαιο αν ο
νομοθέτης και η κοινωνία είναι πράγματι έτοιμοι να αποδεχθούν τη σύγχυση αυτή των
ρόλων.
Τα προβλήματα επαυξάνονται στις χώρες όπου δεν είναι αναγκαία η πλήρης αλλαγή
φύλου. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό μια γυναίκα, διατηρώντας τα εσωτερικά
γυναικεία όργανα να εμφανίζεται εξωτερικά σαν άνδρας, ο οποίος όμως να μπορεί
ταυτόχρονα να κυοφορήσει το παιδί το οποίο έχει δημιουργηθεί με δικά του ωάρια. Το
πρόβλημα που ανακύπτει είναι αν αυτή η σύγχυση των φύλων είναι πράγματι ανεκτή.
Ασφαλώς στην παρούσα φάση τα τρανσέξουαλ άτομα έχουν να αντιμετωπίσουν
πληθώρα προβλημάτων και ίσως η Ι.Υ.Α. να μην είναι το σημαντικότερο από αυτά.
Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και όσα εμφανίζονταν στο παρελθόν ως

249

Χ. Σαχινίδου, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στους τρανσέξουαλ (διαφυλικούς), σε: Υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής,
Τόμ. 18, εκδ. Σάκκουλα, 2014, σ. 140 υποσ. 35.
250

http://www.hfea.gov.uk/74.html

251

http://www.hfea.gov.uk/46.html#2

252

http://www.hfea.gov.uk/45.html
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φανταστικά σενάρια – όπως λ.χ. το να κυοφορεί ένας άνδρας – σήμερα μπορούν να
πραγματοποιηθούν, είναι σκόπιμο ο νομοθέτης να προσδιορίσει τα όρια των
δυνατοτήτων που προσφέρει η επιστήμη. Ειδικά για τους τρανσέξουαλ φαίνεται
αναγκαίο να προβλεφθεί νομοθετικά η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξή
τους, όπως επίσης και η υποχρεωτική παρέλευση ενός ελάχιστου διαστήματος μετά την
επέμβαση αλλαγής φύλου πριν επιτραπεί η προσφυγή στις μεθόδου Ι.Υ.Α., ούτως ώστε
να εξασφαλίζεται η σοβαρότητα της επιλογής με γνώμονα πάντα το συμφέρον του
παιδιού.
Η μόνη ωστόσο χώρα όπου το πρόβλημα έχει αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης
είναι η Γαλλία, όπου σε γνωμοδότηση της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής, που εκδόθηκε
στις 25 Μαρτίου 2014,

με τίτλο Αυτοσυντήρηση των γαμετών των διαφυλικών

προσώπων και ενδεχόμενος οικογενειακός προγραμματισμός253, αναγνωρίζεται αρχικά
ότι παρά το μικρό αριθμό αιτημάτων κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού που έχουν
κατατεθεί από διαφυλικά άτομα πριν τη μετάβαση φύλου, οφείλει κανείς να ενσκήψει
στο ζήτημα της διατήρησης της γονιμότητάς τους, το οποίο και θεωρείται σημαντικό.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τα CECOS έχουν δεχθεί μέχρι σήμερα περίπου 15 αιτήματα
κρυοσυντήρησης σπέρματος από διαφυλικούς άνδρες πριν τη μετάβαση φύλου σε
γυναίκα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Επίσης, δύο
διαφυλικές γυναίκες ζήτησαν την κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού τους, ωστόσο,
τελικά οι ίδιες δεν έδωσαν συνέχεια στο διάβημά τους αυτό. Εν συνεχεία, η Ακαδημία
στάθηκε στη σημασία της ενημέρωσης των διαφυλικών ατόμων από τον θεράποντα
γιατρό τους για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο ιατρικός επαναπροσδιορισμός του
φύλου τους στη γονιμότητά τους, είτε αυτός συνίσταται σε ορμονοθεραπείες, είτε σε
πιο

επεμβατικές

ιατρικές

πράξεις,

όπως

οι

χειρουργικές

επεμβάσεις

επαναπροσδιορισμού φύλου. Σε περίπτωση ύπαρξης οικογενειακού προγραμματισμού
και επιθυμίας μεταγενέστερης υλοποίησής του, η ιατρική προσέγγιση που θα
ακολουθηθεί

θα

πρέπει

να

αποκλείσει

253

τη

χειρουργική

στείρωση

και

να

Académie Nationale de Médecine, Autoconservation des gamètes de personnes transsexuelles et projet
parental éventuel, P. Jouannet (Rapporter), 25 mars 2014, διαθέσιμο σε: http://www.academiemedecine.fr/wp-content/uploads/2014/03/25.3.14-JOUANNET-info2.pdf.
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προσανατολιστεί προς την ορμονοθεραπεία. Σύμφωνα με τη γνώμη της Ακαδημίας, με
την

εξαίρεση

των

χειρουργικών

επεμβάσεων

ολοκλήρωσης

του

ιατρικού

επαναπροσδιορισμού φύλου, οι οποίες αναμφισβήτητα έχουν ως αποτέλεσμα τη
στειρότητα των διαφυλικών ατόμων, οι ορμονικές θεραπείες δεν μεταβάλλουν την
αναπαραγωγική ικανότητα των διαφυλικών ατόμων κατά τρόπο μη αναστρέψιμο.
Συνεπώς, δεδομένου ότι η αναπαραγωγική ικανότητα των διαφυλικών ατόμων μπορεί
να διατηρηθεί με την αποφυγή χειρουργικής στείρωσης, η Ακαδημία θεωρεί ότι δεν
υφίσταται εμφανής ιατρική ένδειξη για την κρυοσυντήρηση του γεννητικού τους υλικού
πριν τη μετάβαση φύλου. Μάλιστα, αφού εξέτασε όλα τα πιθανά οικογενειακά
σχήματα και διαπίστωσε ότι σχεδόν όλα καταλήγουν σε χρήση μεθόδου που δεν
επιτρέπεται από τον Γάλλο νομοθέτη, όπως για παράδειγμα η προσφυγή στη μέθοδο
της παρένθετης μητρότητας ή η ιατρική υποβοήθηση ομόφυλων ζευγαριών, η
Ακαδημία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία θα
μπορούσε να γίνει λόγος για χρήση κρυοσυντηρημένων γαμετών στο πλαίσιο της
γαλλικής νομοθεσίας περί ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι αυτή του
ζεύγους διαφυλικών ατόμων, τα οποία έχουν ολοκληρώσει και νομικά τη μετάβαση
φύλου (τρανς άνδρας δηλαδή που έγινε γυναίκα με τρανς γυναίκα που έγινε άνδρας).
Το σενάριο, αυτό, ωστόσο δεν προβλέπεται από τον Γάλλο νομοθέτη αυτή τη στιγμή,
και δικαίως σύμφωνα με τους «σοφούς» της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής, καθώς η
περίπτωση είναι πράγματι εξαιρετική και γεννά πολύ σημαντικούς προβληματισμούς
αν λάβει κανείς υπόψη ότι η «νόμιμη μητέρα» θα ήταν ταυτόχρονα και «βιολογικός
πατέρας» και ότι ο «νόμιμος πατέρας» θα ήταν ταυτόχρονα και «βιολογική μητέρα». Η
γνωμοδότηση κλείνει, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τελικά η ενδεχόμενη
συντήρηση γαμετών ή εμβρυϊκού ιστού εξαρτάται από τη χρήση που θα τους
επιφυλαχθεί, ανάλογα πάντα με τις υφιστάμενες ιατρικές και νομικές δυνατότητες. Σε
κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο γιατρό να αποφανθεί σχετικά με την κρυοσυντήρηση
ή όχι του γεννητικού υλικού, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ανάλογα με
την κατάσταση των προσώπων που διατυπώνουν το αίτημα και τον «οικογενειακό τους
προγραμματισμό» (projet parental), αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της
υλοποίησής του για την ευημερία του τέκνου που θα γεννηθεί. Το συμφέρον του
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τέκνου που θα γεννηθεί συνιστά πάντα μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους που
πρέπει να λάβει υπόψη του ο γιατρός ενόψει της εφαρμογής μεθόδων ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Με τις ίδιες ακριβώς σκέψεις, καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα και το Συμβούλιο
Προσανατολισμού του Οργανισμού Βιοϊατρικής της Γαλλίας, το οποίο, με την από 26
Ιουνίου 2014 γνωμοδότησή του με τίτλο Αυτοσυντήρηση των γαμετών των διαφυλικών
προσώπων που επιθυμούν να προβούν σε θεραπεία επαναπροσδιορισμού φύλου,
έκρινε ότι η δυνατότητα ή όχι κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού εξαρτάται από
τον απώτερο σκοπό της, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο είναι η μεταγενέστερη
διενέργεια ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής254. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
Οργανισμό Βιοϊατρικής, δεδομένου, αφενός, ότι η συντήρηση των γαμετών και του
εμβρυϊκού ιστού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη μεταγενέστερη εφαρμογή μεθόδων
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και, αφετέρου, ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν
περιέχει καμία διάταξη σχετικά με την πρόσβαση των διαφυλικών ατόμων255 στην
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, στη γαλλική έννομη τάξη δεν υπάρχει ιατρική
ένδειξη ούτε άλλος νομιμοποιητικός λόγος για την κρυοσυντήρηση του γεννητικού
υλικού των τρανς ατόμων. Σε αντίθεση, βέβαια, με την Εθνική Ακαδημία Ιατρικής που
συστήνει παρόλα αυτά την κρυοσυντήρηση των γαμετών των διαφυλικών ατόμων, το
Συμβούλιο Προσανατολισμού του Οργανισμού Βιοϊατρικής θεωρεί ότι τα δύο αιτήματα
των τρανς ατόμων: από τη μια, η στείρωση χωρίς ιατρική αναγκαιότητα και, από την
άλλη, η κρυοσυντήρηση γαμετών, ως παρηγορητική ιατρική θεραπεία της στειρότητας,
είναι βαθύτατα αντιφατικά μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, τέλος, εάν για τη
μετάβαση φύλου δεν επιλεγεί ο χειρουργικός επαναπροσδιορισμός, αλλά η
ορμονοθεραπεία, η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ενέχει κίνδυνο

254

Agence de la Biomédecine, Conseil d’Orientation, Avis sur l’autoconservation des gamètes de personnes
transsexuelles souhaitant procéder à un traitement de réassignation sexuelle, Délibération du 26 juin
2014,
διαθέσιμη
σε:
http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/avisco
autoconservation
gametes_juin2014.pdf
255

Είτε έχουν ολοκληρώσει τη μετάβαση φύλου, είτε όχι.
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Τρανσέξουαλ
στείρωσης, το Συμβούλιο Προσανατολισμού του Οργανισμού Βιοϊατρικής εκτιμά ότι δεν
υφίσταται ούτε ιατρική ένδειξη ούτε άλλος λόγος για την κρυοσυντήρηση γαμετών256.

256

Agence de la Biomédecine, Conseil d’Orientation, Avis sur l’autoconservation des gamètes de personnes
transsexuelles souhaitant procéder à un traitement de réassignation sexuelle, op.cit., σ. 17.
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V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1.1. Σύσταση και εποπτεία
Η εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α. απαιτεί υψηλά επίπεδα ασφαλείας σε ό,τι αφορά τη
φύλαξη και διατήρηση του γεννητικού υλικού. Αυτός είναι ο λόγος που ήδη σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Οδηγία 2004/23, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια,
επιχειρήθηκε να διαμορφωθούν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με τους
χώρους, αλλά και τις συνθήκες φύλαξης του αναπαραγωγικού υλικού, οι οποίοι
ταυτίζονται κατά βάση με τους προβλεπόμενους για τη φύλαξη ιστών και κυττάρων που
προορίζονται προς μεταμόσχευση. Εντούτοις, οι κανόνες της Οδηγίας δεν φαίνεται να
έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα:
Στις περισσότερες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μ. Βρετανία,
Σουηδία) η νομοθεσία απαιτεί την φύλαξη του γεννητικού υλικού σε ειδικές μονάδες,
για την ίδρυση και λειτουργία των οποίων απαιτείται ειδική άδεια. Οι μονάδες αυτές
συμπίπτουν σε ορισμένες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μ. Βρετανία), συνολικά ή
μερικά, με τις μονάδες όπου εφαρμόζονται μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία ως χώροι φύλαξης γεννητικού υλικού λειτουργούν τα
Κέντρα Μελέτης και Συντήρησης Ανθρώπινων Ωαρίων και Σπέρματος (C.E.C.O.S.) αλλά
και οι Μονάδες Ι.Υ.Α., στη Γερμανία λειτουργούν ειδικές τράπεζες φύλαξης του
γεννητικού υλικού, στην Ελλάδα το γεννητικό υλικό φυλάσσεται στις Τράπεζες
Κρυοσυντήρησης αλλά και στις Μονάδες Ι.Υ.Α., στη Μ. Βρετανία και την Ιρλανδία
αρμόδιες για τη φύλαξη του γεννητικού υλικού είναι μόνον οι Μονάδες Ι.Υ.Α., στην
Ιταλία οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης λειτουργούν συνήθως εντός των Μονάδων Ι.Υ.Α.,
χωρίς να απαγορεύεται ωστόσο και η αυτόνομη λειτουργία τους, εφόσον έχει ληφθεί η
σχετική διοικητική άδεια, ενώ τέλος στη Σουηδία το γεννητικό υλικό φυλάσσεται μόνο
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στις βιοτράπεζες257, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από τη Biobanks in
Medical Care Act (2002:297) αλλά και από την SOSFS 2009:31 αναφορικά με τους όρους
φύλαξης ιστών και κυττάρων, όπως τροποποιήθηκε από την SOSFS 2013:14.
ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ειδικοί χώροι φύλαξης
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

Μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Χ

Χ
X

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

Η αρχή αδειοδότησης των χώρων φύλαξης του γεννητικού υλικού διαφέρει σε κάθε
χώρα.
Σε ορισμένες χώρες η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε αρχές που έχουν ευρύτερη ευθύνη
για τη λειτουργία του χώρου υγείας.
Έτσι, στη Γαλλία, η ευθύνη για τη χορήγηση άδειας αλλά και την εποπτεία των χώρων
φύλαξης του γεννητικού υλικού έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Βιοϊατρικής, που
αποτελεί δημόσιο κρατικό ίδρυμα, υπαγόμενο στο Υπουργείο Υγείας, με αρμοδιότητα
σε όλα τα θέματα βιοϊατρικής και όχι μόνο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ο
Οργανισμός συνεπικουρείται στο έργο του από τους Περιφερειακούς Οργανισμούς
Υγείας (Agences régionales de santé, A.R.S.), ενώ, επιπρόσθετα, τα Κέντρα Μελέτης και
Συντήρησης

Ανθρώπινων

Ωαρίων

και

Σπέρματος

είναι

υποχρεωμένα

να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όχι μόνο του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας

257

S. Eriksson, Informed consent and biobanks, σε: The Use of Human Biobanks, Uppsala University, 2001,
σ. 41 επ. M. Hansson, In the interests of efficiency and integrity, σε: The Use of Human Biobanks, Uppsala
University, 2001, σ. 35 επ., L. Jonsson, U. Landegren, Storing and using biobanks for research, σε: The Use
of Human Biobanks, Uppsala University, 2001, σ. 1 επ.
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(ARS), αλλά και της Γαλλικής επιτροπής Πιστοποίησης (C.O.F.R.A.C.), που πιστοποιεί τα
εργαστήρια βιολογικών αναλύσεων, σύμφωνα με τον κανόνα ISO 15189.
Στη Γερμανία αρμόδιοι για την αδειοδότηση είναι οι ιατρικοί σύλλογοι κάθε κρατιδίου,
με ακόμα ευρύτερη αρμοδιότητα επί όλων των ιατρικών ζητημάτων. Στην Ιταλία,
επίσης, η άδεια δίδεται από τις αρχές υγείας των νομών και των επαρχιών της χώρας,
που συνεργάζονται με το Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και με το Εθνικό Κέντρο
Μεταμοσχεύσεων.
Στη Σουηδία, οι βιοτράπεζες ιδρύονται είτε με απόφαση αυτών που είναι υπεύθυνοι
για τη διοίκησή τους, π.χ. των φορέων παροχής περίθαλψης (health care provider) ή
των ινστιτούτων έρευνας ή ιατρικών εταιρειών που έχουν λάβει δείγματα (samples)
από έναν φορέα παροχής περίθαλψης. Κάθε απόφαση για την ίδρυση βιοτράπεζας
πρέπει να αναφέρεται από τον εκπρόσωπο της βιοτράπεζας στο National Board of
Health and Welfare. Η αναφορά πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τους σκοπούς της
βιοτράπεζας, τον τόπο εγκατάστασης, τον υπεύθυνο λειτουργίας της και το
αναμενόμενο μέγεθός της. Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές αυτών των συνθηκών θα
πρέπει να αναφέρονται επίσης στο National Board of Health and Welfare258, το οποίο
επιβλέπει, άλλωστε, τη συμμόρφωση με το νόμο. Το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της
επιχείρησης εποπτείας είναι υπεύθυνο για την προμήθεια εγγράφων, δειγμάτων και
άλλων σχετικών υλικών όταν ζητείται από το National Board of Health and Welfare.
Σε άλλες χώρες η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των κέντρων όπου φυλάσσεται το
γεννητικό υλικό έχει ανατεθεί σε όργανα που έχουν συσταθεί ειδικά για να ελέγχουν το
χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Έτσι, στην Ελλάδα, με βάση τα άρθρα 14 παρ. 1, 16 του Ν. 3305/2005, όπως
τροποποιήθηκε από το Ν. 4272/2014, οι Μονάδες Ι.Υ.Α. και οι Τράπεζες
Κρυοσυντήρησης πρέπει να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Αρχή ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Αντίστοιχα στην Μ. Βρετανία, αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των νόμιμων

258

Βλ. σχετικά: The Biobanks in Medical Care Act (2002:297)Κεφάλαιο 2 – Άρθρα 1 , 2 & 4. Ο
συγκεκριμένος νόμος είναι διαθέσιμος στα αγγλικά στην ιστοσελίδα http://www.biobanks.se/ethics.htm
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προϋποθέσεων προκειμένου να αδειοδοτηθεί μια Μονάδα Ι.Υ.Α. είναι η Εθνική Αρχή
Ιατρικά Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (H.F.E.A.), η οποία έχει συγκροτηθεί και είναι
επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα αυτή ήδη από την ίδρυσή της με την Human
Fertilization and Embryology Act του 1990.
Η μόνη χώρα όπου δεν υπάρχουν ακόμα ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς
όρους φύλαξης του γεννητικού υλικού είναι η Ιρλανδία. Η έλλειψη ειδικών κανόνων
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αρμόδιο να αποφασίζει για την ίδρυση των μονάδων
αυτών είναι το Irish Medicines Board (I.M.B.)259, το οποίο είναι υπεύθυνο για την
αδειοδότηση και εποπτεία όλων των χώρων όπου διεξάγονται ιατρικές πράξεις, ενώ οι
Μονάδες ανήκουν επιπλέον και στο πεδίο εποπτείας του Royal College of Physicians of
Ireland (RCPI)-Institute of Obstetricians and Gynecologists260 λόγω αντικειμένου261.
Ερευνώντας το θέμα, η Επιτροπή που συστάθηκε από το Κοινοβούλιο για να εξετάσει
τα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, διαπίστωσε ότι ως χώροι φύλαξης
γεννητικού

υλικού

λειτουργούν

οι

κλινικές

που

προσφέρουν

υπηρεσίες

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χωρίς ωστόσο να διέπονται από κάποιο ειδικό
καθεστώς. Με τα δεδομένα αυτά, η Επιτροπή έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένας
φορέας ή μια αρχή που θα είναι αρμόδια να θεσπίζει κριτήρια και προϋποθέσεις και να
παρέχει την άδεια λειτουργίας σε χώρους φύλαξης και αποθήκευσης γεννητικού υλικού
εφόσον πληρούνται οι όροι ασφάλειας και ποιότητας που τίθενται262. Στην ίδια θέση
κατέληξε και η I.F.S., τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού εποπτικού φορέα
που θα αδειοδοτεί και στη συνέχεια θα επιβλέπει τη λειτουργία των κλινικών που
παρέχουν υπηρεσίες Ι.Υ.Α. και αποθήκευσης γεννητικού υλικού ώστε να εξασφαλίζεται
το καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας263.
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΡΧΕΣ

259

http://www.imb.ie/EN/Blood-Tissues--Cells/Blood--Tissue-Establishments

260

https://www.rcpi.ie/landing.php?locID=1.5.71

261

CAHR, σ. 23 και 70.

262

CAHR, σ.23.

263

Consensus, σ. 17.
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Ειδική Αρχή

Αρχή/ές με ευρύτερη αρμοδιότητα στο χώρο υγείας

ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

Σε κάθε περίπτωση, η εμπιστοσύνη των ειδικών στην ασφάλεια του συστήματος
φύλαξης του γεννητικού υλικού δεν συνδέεται με τη θεσμοθέτηση ειδικών αρχών
αδειοδότησης και ελέγχου. Είναι χαρακτηριστικό λ.χ. ότι στη Γαλλία, όπου δεν υπάρχει
ειδική αρχή, θεωρείται, εξαιτίας των πολλών διεξαγόμενων ελέγχων, ότι το σύστημα
είναι ιδιαιτέρως ασφαλές, σε αντίθεση λ.χ. με την Ελλάδα, όπου παρά το γεγονός ότι
υπάρχει ειδική Αρχή ήδη από το 2005, η ελλιπής λειτουργία της δημιουργεί εικόνα
ανασφάλειας.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλες τις χώρες, παράλληλη αρμοδιότητα για την
αδειοδότηση και εποπτεία των κέντρων φύλαξης γεννητικού υλικού έχουν και οι Αρχές
Προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο
τήρησης των προϋποθέσεων ασφάλειας ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Σε ορισμένες χώρες, όπως στη Γαλλία, υπάρχουν ειδικές διατάξεις ως προς τις
αρμοδιότητες της Αρχής αυτής, ενώ σε άλλες (Ελλάδα) ισχύουν οι γενικοί κανόνες
προστασίας των αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στη
Γαλλία, κατ’ εφαρμογή του Νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την
πληροφορική, τα αρχεία και τις ελευθερίες, κάθε πρόσωπο, δημόσια Αρχή, Υπηρεσία ή
Οργανισμός, και ιδίως τα Κέντρα Μελέτης και Συντήρησης Ανθρώπινων Ωαρίων και
Σπέρματος (C.E.C.O.S.), που συλλέγει και διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σχετικά με τους δότες γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων, τα ζευγάρια των ληπτών
του γεννητικού υλικού ή τα πρόσωπα που γεννιούνται κατόπιν εφαρμογής μεθόδων
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τρίτο δότη υπόκειται σε έλεγχο από την
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Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών. Σύμφωνα, δε, με το άρθρο L. 1244-6,
παρ. 3 και 4, Κώδικα Δημόσιας Υγείας, η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και
Ελευθεριών «ελέγχει τις προϋποθέσεις διενέργειας της συλλογής των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η
εφαρμογή κάθε αυτοματοποιημένου χειρισμού σχετικά με τα δεδομένα αυτά υπόκειται
στο σεβασμό των όρων των δηλώσεων και των προγενέστερων εγκρίσεων κατά το
πρότυπο των ήδη διατηρημένων δεδομένων, κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος
Νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978. Η Επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει
επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθεί για την καλή διατήρηση των
δεδομένων αυτών, όποιο κι αν είναι το μέσο με το οποίο τους διενεργεί.
1.2. Κανόνες λειτουργίας
Στη Γαλλία, οι προϋποθέσεις φύλαξης (όπως π.χ. διαστάσεις εγκαταστάσεων,
εξαερισμός τους κ.λπ.) προβλέπονται κατά τρόπο διεξοδικό στον Οδηγό καλών κλινικών
και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο οποίος έχει
ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας264. Το
Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μια Ενότητα [Ι.1] που αφορά στη διαχείριση της
ποιότητας και αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ευθύνη και τη διαχείριση ποιότητας
[Ι.1.1], την τεκμηρίωση [Ι.1.2], τον ιατρικό φάκελο, ο οποίος διατηρείται για διάστημα
είκοσι (20) ετών από την τελευταία επίσκεψη ενός εκ των υποβοηθούμενων προσώπων
στο κέντρο [Ι.1.3], τα μητρώα και τον εμπιστευτικό τους χαρακτήρα [Ι.1.4], την
ιχνηλασιμότητα των γαμετών και των εμβρύων [Ι.1.5], το μηχανισμό παρακολούθησης
ανεπιθύμητων συμβάντων [Ι.1.6], καθώς επίσης και το σύστημα πληροφόρησης που
είναι σχεδιασμένο ώστε να εγγυάται την εμπιστευτικότητα. Ταυτόχρονα προβλέπεται
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Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation, σ. 2-6, Κεφάλαιο Ι. Γενικές διατάξεις του συστήματος διαχείρισης της
ποιότητας, διαθέσιμο σε: http://www.juridique-biomedecine.fr/uploads/documents/arrt-du-11-avril2008-relatif-aux-rgles-de-bonnes-pratiques-cliniques-et-biologiques-d-assistance-mdicale--la-procrationmodifi-arrt-du-3-aot-2010.pdf.
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και η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση βλάβης του συστήματος
πληροφόρησης [Ι.1.7].
Η δεύτερη Ενότητα [Ι.2] του κεφαλαίου σχετικά με το Σύστημα διαχείρισης της
ποιότητας αφορά στο Προσωπικό και περιλαμβάνει ειδικότερες κατευθυντήριες
οδηγίες που κατανέμονται σε έξι επιμέρους υπο-ενότητες σχετικά με τη διαχείριση των
αναγκών σε προσωπικό [1.2.1], τις περιγραφές των καθηκόντων κάθε κλάδου
ξεχωριστά [1.2.2], τα προαπαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση [1.2.3], την περιοδική
αξιολόγηση των επαγγελματιών υγείας [1.2.4], την εκπαίδευσή τους [1.2.5], την υγιεινή
και την ασφάλεια του προσωπικού [1.2.6].
Η τρίτη Ενότητα [Ι.3] σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας εστιάζει στις
προδιαγραφές των Εγκαταστάσεων και τις συνθήκες του περιβάλλοντος όπου
πραγματοποιείται η συντήρηση του γεννητικού υλικού, με στόχο τη διασφάλιση της
ποιότητας και της ασφάλειας των γαμετών και των γονιμοποιημένων ωαρίων,
κατοχυρώνοντας ταυτόχρονα τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια
των επαγγελματιών υγείας. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πέντε υπο-ενότητες σχετικά
με τις ζώνες κλινικής και βιολογικής δραστηριότητας [Ι.3.1], τις ειδικές προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούν οι χώροι αζώτου για την αποθήκευση του γεννητικού
υλικού[Ι.3.2], τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι υπόλοιποι χώροι [Ι.3.3], την
υγιεινή και τη διατήρηση των εγκαταστάσεων [Ι.3.4] και τη διάθεση των αποβλήτων
[Ι.3.5].
Η επόμενη Ενότητα [Ι.4] προβλέπει τον Εξοπλισμό με τον οποίο πρέπει να είναι
εφοδιασμένες οι μονάδες ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κάνοντας ειδική
αναφορά εντός της υπο-ενότητας [Ι.4.2] με τίτλο Κατάλογος εξοπλισμού σε ό,τι πρέπει
να διαθέτει μια μονάδα που έχει παράλληλα και εγκαταστάσεις φύλαξης γεννητικού
υλικού. Η συγκεκριμένη υπο-ενότητα διευκρινίζει ξεχωριστά το απαραίτητο υλικό με το
οποίο πρέπει να είναι εξοπλισμένη κάθε μονάδα – ή εργαστήριο – ανάλογα με τους
χειρισμούς που είναι πιστοποιημένη να διενεργεί. Η ενότητα κλείνει με αναφορά στις
προϋποθέσεις υγιεινής και αποστείρωσης, όταν και όπου είναι αναγκαίο, και
περιοδικής συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού των μονάδων [Ι.4.3].
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Ακολουθεί η πέμπτη Ενότητα [Ι.5], η οποία τιτλοφορείται «Περιβάλλοντα καλλιέργειας
και λύσεις που έρχονται σε επαφή με τους γαμέτες, τα έμβρυα και τους βλαστικούς
ιστούς», ενώ το πρώτο κεφάλαιο του Οδηγού καλών πρακτικών κλείνει με την έκτη
Ενότητα [Ι.6] που αφορά στη Μεταφορά και τη Σήμανση του γεννητικού υλικού και η
οποία στόχο της έχει τη διασφάλιση της ποιότητας της συντήρησης του γεννητικού
υλικού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Στη Γερμανία η λειτουργία των χώρων φύλαξης γεννητικού υλικού ρυθμίζεται στον
Gewebegesetz του 2007, που ενσωμάτωσε την οδηγία 2004/23. Στην § 8d του
Transplantationsgesetz, όπως τροποποιήθηκε από τον Gewebegesetz, ρυθμίζονται οι
προδιαγραφές των χώρων φύλαξης του γεννητικού υλικού. Έτσι ορίζεται ότι, με
επιφύλαξη των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας (Arzneimittelgesetz),
απαραίτητος όρος για τη λειτουργία τέτοιου χώρου είναι η στελέχωσή του με
εξειδικευμένο γιατρό με ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με τα διδάγματα της ιατρικής
επιστήμης. Ο χώρος φύλαξης θα πρέπει 1) να λαμβάνει το γεννητικό υλικό σύμφωνα με
τις ενδεδειγμένες μεθόδους της ιατρικής επιστήμης τηρώντας τα στοιχεία ταυτότητας
του δότη, 2) να διαβεβαιώνει ότι το γεννητικό υλικό που λαμβάνει από τρίτους δότες
έχει ελεγχθεί ιατρικά και είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί, 3) ο δότης να έχει
υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, 4) να αναλαμβάνει
την αποθήκευση και διατήρηση γεννητικού υλικού μόνο εφόσον πληρούνται οι
προηγούμενες προϋποθέσεις.
Στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, ο νόμος265 προβλέπει ότι
αυτές συντηρούν και διαθέτουν ανθρώπινους γαμέτες, ωοθηκικό και ορχικό ιστό,
ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για
ερευνητικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α. Με βάση το Ν. 3305/2005 επρόκειτο να
εκδοθεί ειδικό π.δ. για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων
Ι.Υ.Α. και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Ωστόσο, το π.δ. αυτό διάταγμα, 10 χρόνια
μετά τη θέσπιση του Ν. 3305/2005 δεν έχει ακόμα εκδοθεί, παρά την ύψιστη σημασία
του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, και η τελευταία παράγραφος του άρθρου 21 του Ν.

265

Άρθρο 17 Ν. 3305/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4272/2014.
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4272/2014, που τροποποίησε το Ν. 3305/2005, ρητά προβλέπει ότι οι υπάρχουσες
Μονάδες Ι.Υ.Α. και οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης εξακολουθούν να λειτουργούν με την
παρούσα σύνθεσή τους μέχρι να εκδοθεί η κατά τα άρθρα 16 παρ. 2 και 17 παρ. 3 του
Ν. 3305/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4272/2014, άδεια
λειτουργίας τους.
Στην Ιρλανδία, όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο από
όπου να προκύπτουν οι προδιαγραφές των χώρων φύλαξης του γεννητικού υλικού και
των μονάδων Ι.Υ.Α. Ισχύουν οι γενικές διατάξεις που προβλέπει η HSE για την ίδρυση
και λειτουργία οποιασδήποτε κλινικής.
Στην Ιταλία, οι ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων φύλαξης (κρυοσυντήρησης) του
γεννητικού υλικού προβλέπονταν αρχικά στις κατευθυντήριες οδηγίες της 11.4.2008,
σύμφωνα με τις οποίες: (α) Όλες οι μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
που χρησιμοποιούν τεχνικές in vitro γονιμοποίησης πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο
εξοπλισμό ώστε να εφαρμόζουν τις καλύτερες τεχνικές κρυοσυντήρησης και απόψυξης
γαμετών και κρυοσυντήρησης γονιμοποιημένων ωαρίων. (β) Το περιβάλλον για την
κρυοσυντήρηση των γαμετών και των γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να πληροί τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά από άποψη οργάνωσης και ασφάλειας. (γ) Πρέπει να
λαμβάνονται σε όλες τις μονάδες κατάλληλα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση διακοπής
λειτουργίας ή κακής λειτουργίας των κρυογενικών δοχείων και των συστημάτων
συντήρησης. (δ) Πρέπει να προβλέπονται εγγράφως διαδικασίες για κάθε φάση χρήσης
των «παλετών» γεννητικού υλικού και των δοχείων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου μόλυνσης ή απώλειας του υλικού που κρυοσυντηρείται, καθώς και για κάθε
επόμενη φάση, όπως π.χ. για την επιλογή προσωπικού, τον καθαρισμό των
κρυογενικών δοχείων, τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτά, την τοποθέτηση των δειγμάτων,
το χρόνο κρυοσυντήρησης κ.α. (ε) Η πρόσβαση στο χώρο κρυοσυντήρησης γαμετών και
γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε επίσημα διαπιστευμένο
προσωπικό για το σκοπό αυτό και σε κανένα άλλο πρόσωπο. (στ) Το σημείο
τοποθέτησης των γαμετών και των γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να καταγράφεται
με ακρίβεια, έτσι ώστε να μειώνεται ο απαραίτητος χρόνος επεξεργασίας τους κατά την
εισαγωγή και την εξαγωγή τους από τα κρυογενικά δοχεία. Κάθε φάση επεξεργασίας
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των γαμετών και των γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να καταγράφεται. (ζ) Η μονάδα
πρέπει να διαθέτει σύστημα ελέγχου για διασφάλιση ύψιστων standards ασφάλειας
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και συντήρησης των γαμετών και των
γονιμοποιημένων ωαρίων, καθώς και σύστημα ελέγχου των σφαλμάτων, των
ασυμβίβαστων και των ανεπιθύμητων ενεργειών που συμβαίνουν στα υποκείμενα που
έχουν κάνει χρήση μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. (η) Τα στοιχεία
που προσδιορίζουν την ταυτότητα των υποκειμένων, από τα οποία προέρχονται οι
γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάρια, πρέπει να αναγράφονται με ορθότητα και τα
δείγματα να λαμβάνουν ετικέτες, έτσι ώστε να αποφεύγονται μεταβολές χωρίς άδεια.
Τα συστήματα καταγραφής πρέπει να επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα κάθε φάσης
επεξεργασίας των ωαρίων, των δειγμάτων του σπέρματος ή των γονιμοποιημένων
ωαρίων από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (θ) Τουλάχιστον μια φορά ανά έτος πρέπει να
επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων που καταγράφονται στα σχετικά
έγγραφα και το γεννητικό υλικό που συντηρείται και ο σκοπός και η διάρκεια της
κρυσοσυντήρησης και να αποφασίζονται ανάλογες απαραίτητες ενέργειες. (ι) Τα
έγγραφα

που

αφορούν

τις

διαδικασίες

απόψυξης

των

ωαρίων

και

των

γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να περιλαμβάνουν και τις ενδεχόμενες μορφολογικές
μεταβολές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της απόψυξης και την χρονική
περίοδο επεξεργασίας πριν από τη μεταφορά στη μήτρα. (ια) Οι μονάδες που παρέχουν
υπηρεσίες κρυοσυντήρησης γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων πρέπει να
φροντίζουν για τη διατήρηση επικοινωνίας με τα υποκείμενα στα οποία ανήκει το
γεννητικό υλικό, ώστε να τους ενημερώνουν όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης της
διάρκειας της κρυοσυντήρησης. Τα υποκείμενα αυτά πρέπει να ενημερώνονται
κατάλληλα για να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων. (ιβ) Σε
περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή μη ανανέωσης της άδειας της μονάδας ή
ανάκλησης της άδειας αυτής από τον αρμόδιο νομό, η μονάδα πρέπει να επικοινωνεί
με τους αιτούντες τη συντήρηση για να αποφασίζεται η τύχη του γεννητικού υλικού. (ιγ)
Το κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό πρέπει να διατηρείται μακριά από ραδιενεργό
υλικό και από οποιαδήποτε πιθανή εστία χημικής ή ατμοσφαιρικής μόλυνσης. (ιδ) Τα
υποκείμενα που χρησιμοποιούν μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
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μεταξύ των οποίων και η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού, πρέπει να υποβάλλονται
σε ιατρικό έλεγχο για ηπατίτιδα Β και C και HIV και το αποτέλεσμα του ελέγχου να
προστατεύεται κατάλληλα. Τα δείγματα των προσώπων που είναι αρνητικά στον
παραπάνω έλεγχο πρέπει να διατηρούνται χωριστά από αυτά τα οποία έχουν θετικό
αποτέλεσμα ή αυτά στα οποία λείπει πιστοποίηση περί αρνητικότητάς τους, τα οποία
πρέπει και αυτά να διατηρούνται χωριστά μεταξύ τους. (ιε) Σε περίπτωση μεταφοράς
γεννητικού υλικού, είναι ευθύνη της μονάδας που τα παραλαμβάνει να επιβεβαιώνει
την ύπαρξη της συναίνεσης των υποκειμένων από τα οποία προέρχονται. Κατά τη
μεταφορά πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση της
ποιότητας και στην ασφάλεια του γεννητικού υλικού.
Εξάλλου, με την από 15.3.2012 Κοινή Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης, των νομών και
των αυτόνομων επαρχιών του Τρέντο και του Μπολτζάνο266, στην οποία παραπέμπουν
πλέον ρητά οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, ρυθμίστηκαν και επιμέρους
ζητήματα που σχετίζονται με τις Μονάδες. Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα εξής ζητήματα:
τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου της Μονάδας Ι.Υ.Α., τα προσόντα του
προσωπικού της μονάδας, η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας, κανόνες για τη
διατήρηση του γεννητικού υλικού, ο τρόπος συνεργασίας με άλλα κέντρα κ.ά.
Παράλληλα, ειδικότερους όρους λειτουργίας των χώρων κρυοσυντήρησης μπορούν να
ορίζουν με πράξεις τους οι νομοί και αυτόνομες επαρχίες της χώρας.
Στη Μ. Βρετανία, οι κανόνες λειτουργίας των κέντρων φύλαξης γαμετών και
γονιμοποιημένων ωαρίων περιέχονται στο Code of Practice, όπου έχουν ενσωματωθεί
οι κανόνες της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004, σε ό,τι αφορά τις Μονάδες Ι.Υ.Α. Ρητά αναφέρονται οι
προϋποθέσεις αδειοδότησης Τ70 και Τ74, οι οποίες επιβάλλουν τη χρήση από τις
Μονάδες συστήματος ταυτοποίησης και ταξινόμησης των γαμετών και των
γονιμοποιημένων ωαρίων αντιστοίχως, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται. Η επιλογή του σκοπού αυτού πρέπει πάντα να είναι δικαιολογημένη και
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Για το κείμενο της Κοινής Συμφωνίας βλ. http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC035538_59 %
20csr%20punto%2014.pdf
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να βασίζεται στο ιατρικό ιστορικό και στις ιατρικές ενδείξεις του ασθενούς
(προϋπόθεση αδειοδότησης Τ49). Ο Code of Practice απαιτεί επιπλέον την έγγραφη
απόδειξη όλων των χειρισμών επί του γεννητικού υλικού και των γονιμοποιημένων
ωαρίων, την καταλληλότητα, την απόσταση από βλαπτικές πηγές όπως ακτινοβολία και
την ελαχιστοποίηση των ανθρωπίνων παρεμβάσεων κατά το χειρισμό γεννητικού
υλικού, καθώς και την πρόβλεψη συγκεκριμένων διαδικασιών σε περίπτωση
ατυχήματος. Σε ό,τι αφορά το κρυοσυντηρημένο γεννητικό υλικό, οι Μονάδες οφείλουν
να το αποθηκεύουν σε ξεχωριστό και προστατευμένο χώρο, όπου έχουν πρόσβαση
μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Είναι επίσης υποχρεωμένες να έχουν επιπλέον χώρο
αποθήκευσης για τη μεταφορά κρυοσυντηρημένου υλικού σε περίπτωση ατυχήματος.
Στη Σουηδία, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει δημοσιεύσει μια
Έκθεση (Report) (SOU 2010: 81) με τίτλο «A New Biobank Act» που περιλαμβάνει
προτάσεις για τη βελτίωση του ισχύοντος νόμου, με τίτλο Biobanks in Medical Care Act
(2002: 297)267. Με την έκθεση αυτή προτείνεται ένας νέος νόμος για τις βιοτράπεζες
που θα αφορά στη συλλογή και αποθήκευση ανθρώπινων βιολογικών υλικών. Ο
σκοπός του νόμου παραμένει αμετάβλητος. Ο νόμος ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο
τα δείγματα ιστών (tissue samples) συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται
για συγκεκριμένους σκοπούς, με σεβασμό στην ανθρώπινη ακεραιότητα και την
ιδιωτικότητα.
1.3. Ελάχιστο προσωπικό
Στις χώρες όπου υπάρχει ειδική νομοθεσία για τα κέντρα φύλαξης και διάθεσης
γεννητικού υλικού ρυθμίζονται ειδικότερα και θέματα ελάχιστου προσωπικού για την
έγκριση της λειτουργίας τους. Ωστόσο, σε άλλες χώρες υπάρχει ρητός αριθμητικός
περιορισμός και σε άλλες απλώς επαφίεται κάθε φορά η κρίση στην αρμόδια για την
αδειοδότηση αρχή.
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Για το θέμα αυτό βλ. αναλυτικά http://www.hsern.eu/index.php/news/show/sw-swedish-governmentpublished-a-report-sou-2010-81-entitled-a-new-biobank-act.
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Στην πρώτη κατηγορία χωρών ανήκει η Ελλάδα, όπου σε ό,τι αφορά τις Τράπεζες
Κρυοσυντήρησης, ο νόμος268 προβλέπει ότι προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια
λειτουργίας, η ελάχιστη στελέχωσή τους πρέπει να περιλαμβάνει: (α) έναν γιατρό ή
επιστήμονα των βιοϊατρικών επιστημών πτυχιούχο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με
αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ι.Υ.Α. σε
αναγνωρισμένο κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο, και (β) έναν
επιστήμονα των βιοϊατρικών επιστημών ή τεχνολόγο ιατρικών εργαστηρίων με
αποδεδειγμένη πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισμένο κέντρο της
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά τις Μονάδες Ι.Υ.Α., όπου επίσης, όπως
ειπώθηκε, μπορεί να συντηρείται γεννητικό υλικό, η ελάχιστη στελέχωση, σύμφωνα με
το άρθρο 16 Ν. 3305/2005, περιλαμβάνει: (ι) έναν γιατρό μαιευτήρα γυναικολόγο, με
τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισμένο κέντρο
της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως υπεύθυνο, (ιι) έναν επιστήμονα των βιοϊατρικών
επιστημών, πτυχιούχο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή πείρα στο
γνωστικό αντικείμενο της Ι.Υ.Α. σε αναγνωρισμένο κέντρο της Ελλάδας ή του
εξωτερικού, (ιιι) μία μαία, με τουλάχιστον διετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της
Ι.Υ.Α., (ιν) έναν γιατρό αναισθησιολόγο, αν εφαρμόζονται από τη Μονάδα μέθοδοι που
απαιτούν αναισθησία.
Στη δεύτερη κατηγορία χωρών ανήκει η Γαλλία, όπου ο νόμος δεν ορίζει ρητά τον
ελάχιστο αριθμό ατόμων αναγκαίων για τη στελέχωση των χώρων φύλαξης του
γεννητικού υλικού, αλλά αφήνει τον προσδιορισμό στην αρμόδια αρχή. Πιο
συγκεκριμένα, με βάση το νόμο, ο Οργανισμός Βιοϊατρικής πρέπει να βεβαιωθεί για τις
ικανότητες της διεπιστημονικής ομάδας που επιφορτίζεται με τη συντήρηση του
γεννητικού υλικού και για το σκοπό αυτό λαμβάνει υπόψη του τους τίτλους, τα
διπλώματα, την εμπειρία και το επιστημονικό έργο των μελών της ομάδας.
Στη Γερμανία απαραίτητος όρος για τη λειτουργία χώρου φύλαξης γεννητικού υλικού
είναι η στελέχωσή του με εξειδικευμένο γιατρό, με ανάλογη εμπειρία σύμφωνα με τα
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Άρθρο 17 Ν. 3305/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4272/2014.
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διδάγματα της ιατρικής επιστήμης, χωρίς όμως να γίνεται ρητή αναφορά στον ελάχιστο
αριθμό ατόμων.
Στην Ιταλία κατά ρητή παραπομπή των ν.δ. 191/2007 και 16/2010, με τα οποία
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/23/ΕΕ, αρμόδιοι για τον
καθορισμό των κριτηρίων επιλογής του προσωπικού των κέντρων είναι οι νομοί και οι
επαρχίες της χώρας. Επομένως ο αριθμός των ατόμων που είναι αναγκαία για τη
στελέχωση των κέντρων διαφέρει στους επιμέρους νομούς και επαρχίες.
Στη Μ. Βρετανία, τα ζητήματα στελέχωσης των Μονάδων Ι.Υ.Α. ρυθμίζονται στο
δεύτερο κεφάλαιο του Code of Practice. Πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος της
Μονάδας, ενώ κατά κανόνα δεν ορίζεται συγκεκριμένος ελάχιστος αριθμός
εργαζομένων σε αυτή. Τονίζεται όμως στις υπ’ αριθμ. Τ11-Τ16 προϋποθέσεις
αδειοδότησης και στα άρθρα 2.1-2.6 του Code of Practice ότι το προσωπικό οφείλει να
είναι επαρκές σε αριθμό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και ικανό, καθώς και να υφίσταται
τακτικούς ελέγχους και συνεχή εκπαίδευση για τις νέες ιατρικές εξελίξεις στο χώρο. Ως
προς το ιατρικό προσωπικό (άρθρα 2.7-2.10 του Code of Practice) απαιτείται η ιδιότητα
του μαιευτήρα-γυναικολόγου και η δια βίου εκπαίδευσή του, η συνεχής εγγραφή του
στον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής του και η αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα του.
Ως προς το νοσηλευτικό προσωπικό (άρθρα 2.10-2.11 του Code of Practice), απαιτείται
η δια βίου εκπαίδευσή του και η απόδειξη ικανότητας στο αντικείμενό του. Ως προς το
συμβουλευτικό προσωπικό (άρθρα 2.12-2.13 του Code of Practice), απαιτείται η
ύπαρξη ενός τουλάχιστον ατόμου στη θέση αυτή, με κατά minimum πτυχίο
συμβουλευτικής, κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας ή ψυχοθεραπείας και με
αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής υπογόνιμων ατόμων. Θα
πρέπει επίσης να είναι μέλος σχετικού Συλλόγου Επαγγελματιών, ο οποίος να τηρεί
Κώδικα Δεοντολογίας και στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν παράπονα, ούτως
ώστε να διεξαχθεί πειθαρχική διαδικασία. Ως προς το επιστημονικό προσωπικό (άρθρα
2.14-2.19 του Code of Practice), πρέπει όσοι το απαρτίζουν να είναι μέλη σχετικού
επιστημονικού Συλλόγου, να εκπαιδεύονται δια βίου, να είναι κάτοχοι σχετικού τίτλου
και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα τους. Ειδικά για το προσωπικό το
επιφορτισμένο με την μέθοδο ICSI και με τη βιοψία εμβρύου, απαιτείται η απόδειξη της
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σχετικής γνώσης και η αξιολόγησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (άρθρα 2.20-2.21
του Code of Practice). Τέλος, για το προσωπικό το επιφορτισμένο με το γενετικό έλεγχο
γονιμοποιημένων ωαρίων, είναι υποχρεωτική η παρουσία ενός ειδικού κλινικού
γενετιστή (2.22 του Code of Practice) και η διεξαγωγή του ελέγχου από μία
διεπιστημονική ομάδα ειδικών στην αναπαραγωγή, εμβρυολόγων, κλινικών γενετιστών,
γενετικών συμβούλων, κυτογενετιστών και μοριακών γενετιστών σε στενή συνεργασία
με το θεράποντα ιατρό (2.23 του Code of Practice). Ο υπεύθυνος του γενετικού ελέγχου
του εμβρύου οφείλει να διαθέτει σχετικό επιστημονικό ή ιατρικό τίτλο και εμπειρία
στον τομέα αυτό (2.24 του Code of Practice), ενώ ο υπεύθυνος του γενετικού ελέγχου
των ασθενών ή των δωρητών πρέπει να είναι εξειδικευμένος πάνω στις σχετικές
εξετάσεις (2.25 του Code of Practice). Τέλος, η Μονάδα υποχρεούται να προσφέρει
στους ασθενείς πρόσβαση σε κλινικούς γενετιστές και συμβούλους και να συνεργάζεται
με τους θεράποντες γιατρούς τους (2.26 και 2.27 του Code of Practice αντίστοιχα).
1.4. Υποχρέωση τήρησης αρχείου – οργάνωση εθνικού αρχείου δοτών
Στη Γαλλία, η τήρηση αρχείων σχετικών με τους γαμέτες, τον εμβρυϊκό ιστό και τα
γονιμοποιημένα ωάρια ρυθμίζεται στα άρθρα R. 2142-32 Κ.Δ.Υ. κ.επ. Ειδικότερα, το
άρθρο R. 2142-32 Κ.Δ.Υ. ορίζει ότι «τα αρχεία των γαμετών, του εμβρυϊκού ιστού και
των εμβρύων που προβλέπονται στα άρθρα R. 2142-33 και R. 2142-34, καθώς επίσης
και, αν χρειαστεί, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο R. 1244-5 σχετικά με το
δότη γαμετών, πρέπει να διαβιβάζονται στο ίδρυμα υγείας, τον οργανισμό ή το
εργαστήριο που δέχεται τους γαμέτες, τον εμβρυϊκό ιστό ή τα έμβρυα υπό συνθήκες
που εγγυώνται την εμπιστευτικότητά τους». Στην ίδια λογική, τα άρθρα R. 2142-33 έως
R. 2142-36 Κ.Δ.Υ. ρυθμίζουν όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τα αρχεία
συντήρησης γεννητικού υλικού, τα οποία διατηρούνται από τα Κέντρα Μελέτης και
Συντήρησης Ανθρώπινων Ωαρίων και Σπέρματος (CECOS) και καθορίζουν το
περιεχόμενο τους. Σύμφωνα, δε, με το άρθρο R. 2142-36 Κ.Δ.Υ., τα αρχεία αυτά πρέπει
να φυλάσσονται κοντά στο γεννητικό υλικό και υπό συνθήκες που εγγυώνται την
τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας.
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Στην πράξη, οι γιατροί που εφαρμόζουν μεθόδους ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής δεν γνωρίζουν για κάθε ειδική θήκη [γεννητικού υλικού] παρά μόνο τον
κωδικό που την ταυτοποιεί. Η πλειοψηφία των CECOS διαθέτουν ηλεκτρονικά αρχεία ή
έχουν μπει στη διαδικασία να τα αποκτήσουν. Έτσι, η ιατρική ομάδα έχει πρόσβαση στο
σύνολο των κωδικοποιημένων φακέλων, γεγονός που επιτρέπει την ικανοποίηση του
διπλού στόχου, αφενός, της μυστικότητας, αφετέρου, της εύκολης και ευρείας
πρόσβασης στις προς διάθεση πληροφορίες»269. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι
πληροφορίες που μένουν μυστικές είναι εκείνες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του
δότη, καθώς η πλειονότητα των πληροφοριών που αφορούν στην υγεία του εν γένει και
στο σπέρμα του κυκλοφορούν χωρίς περιορισμό μεταξύ των γιατρών της μονάδας.
Προς το παρόν, συνεπώς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γιατρών-προσώπων
αναφοράς «μόνο εάν υπάρξει κάποιο ανεπιθύμητο γεγονός (π.χ. μια ιατρική ένδειξη
στο παιδί που θα γεννηθεί), αυτό γνωστοποιείται στον Οργανισμό Βιοϊατρικής και
φυσικά και στο CECOS. Για οτιδήποτε, δε, μπορεί να προκύψει και να οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι κάποιος χειρισμός έγινε κατά παράβαση του κανονισμού, υπεύθυνοι
είναι ο Περιφερειακός Οργανισμός Υγείας (Agence Régionale de Santé, ARS) και ο
Οργανισμός Βιοϊατρικής (Agence de la biomédecine)». Βέβαια, ο καθηγητής Wolf
υποστηρίζει ότι και σε εθνικό επίπεδο μπορεί ο αριθμός των παιδιών ανά δότη να
ελεγχθεί με τη συνδρομή της Ομοσπονδία των CECOS στη Γαλλία, με βάση την
ημερομηνία γέννησης του δότη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καθηγητής, υπήρξε
περιστατικό στο CECOS το οποίο διευθύνει ο ίδιος στο νοσοκομείο Cochin όπου ζευγάρι
που θα παντρευόταν ζήτησε να δει αν προέρχεται από τον ίδιο δότη.
Παρά

την υποχρέωση

κάθε

κέντρου ή μονάδας ιατρικά

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής να διατηρεί αρχεία με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το γεννητικό
υλικό που συντηρεί, δεν έχει συσταθεί ακόμα στη Γαλλία ενοποιημένο κεντρικό αρχείο
δοτών. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής
της Γαλλικής Ομοσπονδίας των Κέντρων Μελέτης και Συντήρησης Ανθρώπινων Ωαρίων
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G. David, Don et utilisation du sperme, in: Actes du colloque génétique, procréation et droit, Actes Sud,
Arles, 1985, σ. 203–224.
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και Σπέρματος (CECOS), καθηγητής Jean-François Guerin, ότι δεν έχει ανοίξει εδώ και
αρκετό καιρό στη Γαλλία μεγάλη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί
ένα τέτοιο κεντρικό αρχείο δοτών. Κάτι το οποίο ασφαλώς δεν βρίσκει το σύνολο των
επαγγελματιών υγείας σύμφωνους270.
Στη Γερμανία οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κρατούν αρχείο των δοτών γεννητικού
υλικού για τουλάχιστον 30 έτη, σύμφωνα με την § 15 του TPG, κάτι που στη χώρα αυτή
έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς υιοθετείται το σύστημα των γνωστών δοτών και το παιδί
μπορεί να μάθει την ταυτότητα του βιολογικού του γονέα.
Στην Ελλάδα, οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης και οι Μονάδες Ι.Υ.Α. είναι υποχρεωμένες
να τηρούν αρχείο του υλικού το οποίο φυλάσσεται και διατίθεται από αυτές. Τα
στοιχεία του αρχείου διαβιβάζονται στην Αρχή και ενσωματώνονται στα αρχεία τα
οποία αυτή τηρεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3305/2005.
Στην Ιταλία, ειδικοί κανόνες για την τήρηση των δεδομένων των δοτών του γεννητικού
υλικού, προβλέπονται στο νομοθετικό διάταγμα 191/2007. Κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του
νομοθετικού διατάγματος, «Τα κέντρα ιστών διατηρούν τα απαραίτητα δεδομένα για τη
διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας σε όλες τις φάσεις. Τα δεδομένα που απαιτούνται για
τους σκοπούς της πλήρους ιχνηλασιμότητας, διατηρούνται τουλάχιστον τριάντα έτη
μετά την κλινική τους χρήση. Η αρχειοθέτηση των δεδομένων μπορεί να
πραγματοποιηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή». Επίσης, κατά το άρθρο 14 του ίδιου
νομοθετικού διατάγματος, όλα τα δεδομένα του δότη, περιλαμβανομένων και των
γενετικών πληροφοριών, στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτοι, ανωνυμοποιούνται έτσι
ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του δότη. Επιπλέον, σύμφωνα με το
Παράρτημα

V,

κεφ.

Ε.8.

του

νομοθετικού

διατάγματος 16/2010,

όλα τα

καταγεγραμμένα δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια των

270

Η Aude Mirkovic θεωρεί ότι η ενοποίηση των αρχείων όλων των κέντρων δεν είναι επιθυμητή κυρίως
από τα ίδια τα κέντρα, καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της προσφοράς από τους δότες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, καταρχήν, πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων βασικός στόχος είναι το
κέρδος, ένα κεντρικό αρχείο που θα περιλάμβανε το σύνολο των δοτών και δοτριών στη γαλλική
επικράτεια δεν είναι μια επιθυμητή εξέλιξη. Αυτός είναι, δε, σύμφωνα με την Aude Mirkovic, και ο
βασικός λόγος για τον οποίο τόσα χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί η ιδέα του ενιαίου κεντρικού αρχείου
δοτών και δοτριών.
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ιστών και κυττάρων διατηρούνται για δέκα έτη μετά την ημερομηνία λήξης τους ή την
κλινική τους χρήση ή διάθεσή τους, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται ειδικά
στο Παράρτημα X του ίδιου νομοθετικού διατάγματος, τα οποία διατηρούνται για
τριάντα έτη. Σημαντικό είναι εξάλλου ότι μετά την πρόσφατη νομιμοποίηση της
ετερόλογης γονιμοποίησης ιδρύθηκε και Εθνικό Αρχείο δοτών, που υπάγεται στο
Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων του Ανώτατου Ινστιτούτου για την Υγεία, στο οποίο
πρέπει να αποστέλλουν τα κέντρα τα αντίστοιχα στοιχεία με τρόπο τέτοιο ώστε να
διασφαλίζεται η ανωνυμία των δοτών271.
Στη Μ. Βρετανία προβλέπεται ρητά ότι οι Μονάδες Ι.Υ.Α. πρέπει να καταγράφουν όλες
τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτές, με τρόπο που να μπορεί να αποδειχθεί
το περιεχόμενό τους272, ενώ οφείλουν επίσης να αρχειοθετούν και να σηματοδοτούν με
τον πιο ευδιάκριτο τρόπο το γεννητικό υλικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή
χρήση του. Προβλέπεται ακόμα η δυνατότητα παροχής από τις Μονάδες σπέρματος για
κατ’ οίκον σπερματέγχυση, αρκεί αυτό να καταγράφεται στα μητρώα τους.
Αντιστρόφως, προβλέπεται η αποθήκευση και χρήση σπέρματος που έχει παραχθεί κατ’
οίκον, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι λήπτες θα ενημερώνονται για την
ιδιότητα αυτή του γεννητικού υλικού. Τα αρχεία όλων των Μονάδων Ι.Υ.Α. της χώρας
συγκεντρώνονται στο εθνικό Αρχείο της H.F.E.A., το οποίο διατηρεί υλικό των ενεργειών
και των παιδιών που έχουν γεννηθεί με την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. από την πρώτη
στιγμή της λειτουργίας της (ήτοι, από την 1η Αυγούστου 1991). Η H.F.E.A. έχει την
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Νόμος 190/2014 (σε G.U. της 29.12.2014),
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Η προϋπόθεση αυτή συγκεκριμενοποιείται στα άρθρα 15.16-15.20 του Code of Practice. Σύμφωνα με
το 15.16, η Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει να αποδεικνύει εγγράφως ότι κάθε διαδικασία επεξεργασίας
γεννητικού υλικού λαμβάνει χώρα σε ελεγχόμενο περιβάλλον με κατάλληλη ποιότητα αέρα (a), ότι ο
κίνδυνος βακτηριακής ή άλλου είδους μόλυνσης είναι ελαχιστοποιημένος (b), ότι υπάρχει η δυνατότητα
λήψης μέτρων για το χειρισμό μολυσμένων δειγμάτων (c), ότι ο χειρισμός των δειγμάτων διατηρεί το
σκοπό χρήσης τους(d), ότι κάθε διαδικασία επί αυτών καταγράφεται (e) και ότι κάθε προϊόν αίματος με
το οποίο το γεννητικό υλικό έρχεται σε επαφή (εκτός από αυτών των γυναικών που υποβάλλονται σε
θεραπεία) έχει προελεγχθεί για HIV, ηπατίτιδα Β και Γ (f). Τα 15.17 και 15.18 ρυθμίζουν τις τεχνικές
λεπτομέρειες για την ποιότητα του αέρα που αναφέρεται στο 15.16a. Όσον αφορά το κρυοσυντηρημένο
γεννητικό υλικό, πρέπει να καταγράφεται η αναμενόμενη ποιότητά του μετά την απόψυξη (15.19), η δε
Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει να απέχει από τη χρήση γεννητικού υλικού εκτεθειμένου σε κίνδυνο μόλυνσης ή
βλάβης που θα μπορούσε να βλάψει το παιδί που θα γεννηθεί από το συγκεκριμένο υλικό (15.20).
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απόλυτη ευθύνη για το χειρισμό του αρχείου και διατηρεί αποκλειστική πρόσβαση σε
αυτό και στις πληροφορίες που περιέχει.
Στη Σουηδία, κάθε βιοτράπεζα είναι υποχρεωμένη να τηρεί μητρώο, όπου
καταχωρούνται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το γεννητικό υλικό που διακινεί. Τα
δεδομένα, μάλιστα, στην περίπτωση των δοτών γαμετών διατηρούνται για τουλάχιστον
70 χρόνια273. Το National Board of Health and Welfare θα πρέπει να διατηρεί ένα
αυτοποιημένο αρχείο βιοτραπεζών. Το αρχείο θα χρησιμοποιείται για εποπτεία, έρευνα
και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και θα περιέχει λεπτομέρειες για τα περιστατικά
που πρέπει να αναφέρονται. Το National Board of Health and Welfare είναι υπεύθυνο
για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται στο αρχείο (Κεφάλαιο2-Άρθρο 6 της
Biobank Medical Act).
Στην Ιρλανδία δεν υπήρχε έως πρόσφατα καμία πρόβλεψη για οργάνωση εθνικού
αρχείου. Οι κλινικές βέβαια στην πράξη τηρούσαν αντίστοιχο αρχείο των διαδικασιών
Ι.Υ.Α. που εφάρμοζαν. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά κύριο λόγο οι κλινικές
συνεργάζονται με κλινικές του εξωτερικού από όπου και λαμβάνουν το γεννητικό υλικό,
επομένως το αρχείο είναι απλώς αρχείο πληροφοριών διακίνησης γεννητικού υλικού με
όσες πληροφορίες το συνοδεύουν από την κλινική του εξωτερικού από όπου και
λαμβάνεται. Ο νέος νόμος που θεσπίστηκε τον Απρίλιο, προβλέπει την οργάνωση και
λειτουργία εθνικού αρχείου δοτών υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας. Συγκεκριμένα,
στο άρθρο 33 του νόμου, προβλέπεται η ίδρυση με υπουργική απόφαση (η οποία
ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί) του National Donor- Conceived Person Register.
Στο εθνικό αυτό αρχείο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες των δοτών
γεννητικού υλικού και των παιδιών που γεννιούνται με Ι.Υ.Α. σε διαδικασία που
χρησιμοποιήθηκε γεννητικό υλικό δότη. Ο νόμος προβλέπει ότι τα στοιχεία αυτά
παρέχονται στο Εθνικό Αρχείο από τις κλινικές Ι.Υ.Α., οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν
τα αντίστοιχα στοιχεία σε δικό τους αρχείο. Καθιερώνεται επομένως ένα διττό
σύστημα, κατά το οποίο οι κλινικές τηρούν δεδομένα σε δικό τους αρχείο, τα οποία
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Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 6- Άρθρο 4 και Κεφάλαιο 7- Άρθρο 6 της GIA αλλά και Κεφάλαιο 5-Άρθρο
6 της SOSFS 2009:31.
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όμως διαβιβάζουν προς καταχώριση στο Εθνικό Αρχείο Δοτών. Σημειώνεται ότι οι
ρυθμίσεις αφορούν μόνο διαδικασίες Ι.Υ.Α. στις οποίες χρησιμοποιείται γεννητικό
υλικό δότη.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ – ΥΠΑΡΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Τήρηση αρχείου από τα κέντρα φύλαξης
γεννητικού υλικού

Εθνικό Αρχείο γεννητικού υλικού

ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

Χ

1.5. Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων
Στη Γαλλία έχει διαμορφωθεί μηχανισμός παρακολούθησης του Οργανισμού
Βιοϊατρικής «AMP Vigilance», ο οποίος στοχεύει στη γνωστοποίηση κάθε ανεπιθύμητου
και μη αναμενόμενου γεγονότος στο πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Η δήλωση του γεγονότος αυτού οδηγεί σε αναφορά στον Οργανισμό
Βιοϊατρικής, ο οποίος με τη σειρά του εξετάζει την περίπτωση και αποφαίνεται274.
Στη Γερμανία αρμόδιο για τον έλεγχο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο
πλαίσιο της νομοθεσίας ιστών και κυττάρων (Transplantationsgesetz) είναι το PaulEhrlich-Institut όπως προβλέπεται στην § 21 του οικείου νόμου. Κάθε ανεπιθύμητο

274

Για την πιο πρόσφατη Έκθεση του Μηχανισμού Παρακολούθησης για το έτος 2013 βλ. Agence de la
Biomédecine, Le rapport médical et scientifique de l'assistance médicale à la procréation et de la
génétique humaines en France, Données AMP Vigilance 2013, διαθέσιμο σε: http://www.agencebiomedecine.fr/annexes/bilan2013/donnees/vigilance/01-amp/synthese.htm.
Για
περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Μηχανισμό Παρακολούθησης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
τα ενημερωτικά δελτία και τις ετήσιες εκθέσεις του, καθώς επίσης και τις συστάσεις του βλ. AMP
Vigilance: Dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation, διαθέσιμο σε:
http://www.agence-biomedecine.fr/AMP-Vigilance?lang=fr#6.
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συμβάν θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Ινστιτούτο ώστε να επιληφθεί του
ζητήματος, ωστόσο δεν προκύπτει υποχρέωση αναφοράς των ανεπιθύμητων
συμβάντων.
Στην Ελλάδα, κάθε Μονάδα Ι.Υ.Α. υποχρεούται να ανακοινώνει προς την Αρχή Ι.Υ.Α. όλα
τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα, ενώ η Αρχή οφείλει να τηρεί σύστημα για την
αναφορά, τη διερεύνηση, την καταγραφή και τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με
σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που μπορούν
να επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των κυττάρων και που μπορεί να
οφείλονται στην προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη
διανομή τους, καθώς και κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση η οποία παρατηρείται
κατά τη διάρκεια ή μετά την κλινική εφαρμογή, η οποία μπορεί να έχει σχέση με την
ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και των κυττάρων. Στο νόμο δεν ορίζεται ωστόσο
το περιεχόμενο των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων.
Στην Ιρλανδία ισχύουν όσα ορίζει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, για την αναφορά
ανεπιθύμητων συμβάντων από κλινικές που διακινούν ή επεξεργάζονται ανθρώπινα
κύτταρα, καθώς δεν υφίστανται άλλες ρυθμίσεις.
Στην Ιταλία, τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται από το ν.δ. 16/2010, στο οποίο
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι τα κέντρα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες για
δήλωση κάθε σοβαρού ανεπιθύμητου συμβάντος που μπορεί να επηρεάσει την
ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και κυττάρων και να ενημερώνουν σχετικά τα
κέντρα που θα χρησιμοποιήσουν τους ιστούς και τα κύτταρα· παρέχεται ορισμός του
σοβαρού

ανεπιθύμητου

συμβάντος

στη

διαδικασία

της

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής και, συγκεκριμένα, ορίζεται ως τέτοιο κάθε τύπος λάθους ταυτοποίησης
ή ανταλλαγής γεννητικού υλικού. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα γνωστοποιούνται και στο
Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων, ενώ η ίδια αρχή πρέπει να ενημερώνεται για τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις σε άλλους ιστούς και κύτταρα, για τα πορίσματα της έρευνας,
για τα αίτια και τις τελικές συνέπειες των συμβάντων αυτών. Περαιτέρω, ανατίθεται
στον υπεύθυνο του κέντρου η γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή του νομού και στο
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Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων ειδικότερων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε
σχετικό παράρτημα του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.
Αντίθετα, στη Μ. Βρετανία η έννοια των ανεπιθύμητων συμβάντων που πρέπει να
ανακοινώνονται στην H.F.E.A. ορίζεται στο παράρτημα-γλωσσάρι του Code of Practice.
Πιο συγκεκριμένα, ως «ανεπιθύμητο περιστατικό» ορίζεται «κάθε συμβάν, περίσταση,
δραστηριότητα ή πράξη που έχει προκαλέσει ή έχει αναγνωριστεί ως πιθανή να
προκαλέσει ζημία, βλάβη ή απώλεια σε ασθενείς, τα γονιμοποιημένα ωάρια και/ή τους
γαμέτες τους ή στο προσωπικό ή σε αδειοδοτημένη Μονάδα Ι.Υ.Α. [Ο ορισμός]
συμπεριλαμβάνει

σοβαρά

ανεπιθύμητα

περιστατικά,

σοβαρές

ανεπιθύμητες

αντιδράσεις, παραβίαση της εμπιστευτικότητας και σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών
που απαιτεί εισαγωγή σε νοσοκομείο και είναι σοβαρής ή κριτικής κατάστασης στην
κλίμακα κατάταξης».

Ως «σοβαρό ανεπιθύμητο περιστατικό» ορίζεται: (α) κάθε

δυσάρεστη συγκυρία που μπορεί να συνδεθεί με την προμήθεια, εξέταση,
επεξεργασία, αποθήκευση ή διανομή γεννητικού υλικού με σκοπό την εφαρμογή του
σε ανθρώπους και η οποία, ως προς έναν δωρητή γαμετών ή ένα άτομο που λαμβάνει
θεραπεία γονιμότητας ή μη ιατρική θεραπεία γονιμότητας (i) μπορεί να οδηγήσει στην
προσβολή από μια μεταδοτική ασθένεια, στο θάνατο ή σε καταστάσεις απειλητικές για
τη ζωή ή που μπορούν να προκαλέσουν ανικανότητα ή αναπηρία, (ii) μπορεί να
οδηγήσει σε ή να παρατείνει νοσηλεία ή ασθένεια, (β) κάθε λανθασμένη ταυτοποίηση
ή σύγχυση γεννητικού υλικού. Ως «σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση» θεωρείται: μια
συνέπεια, για την επέλευση της οποίας δεν υπήρχε πρόθεση, συμπεριλαμβανομένης
μιας μεταδοτικής ασθένειας, επί ενός δωρητή γαμετών, με σκοπό την εφαρμογή τους
σε ανθρώπους ή επί ενός ατόμου που λαμβάνει θεραπεία γονιμότητας ή μη ιατρική
θεραπεία γονιμότητας και η οποία να μπορεί να συνδεθεί με την προμήθεια ή την
εφαρμογή σε ανθρώπους γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων και να είναι μοιραία,
απειλητική για τη ζωή, προκαλούσα ανικανότητα ή αναπηρία ή οδηγεί σε ή παρατείνει
νοσηλεία ή ασθένεια. Τέλος, ως «αστοχία» ορίζεται ένα συμβάν το οποίο κατά πάσα
πιθανότητα θα είχε καταλήξει σε ανεπιθύμητο συμβάν, πλην όμως παρενέβη η τύχη, η
ικανότητα ή η κρίση κάποιου προσώπου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι εξάλλου η
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υποχρέωση της Μονάδας Ι.Υ.Α. να ενημερώνει τόσο τους ασθενείς όσο και τους
δωρητές για το ανεπιθύμητο περιστατικό.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΝΑΙ
ΓΑΛΛΙΑ

ΟΧΙ
Χ
Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

1.6. Κυρώσεις
1.6.1. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου
φύλαξης γεννητικού υλικού
Στη Γαλλία, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες διατάξεις σχετικά με
τη φύλαξη του γεννητικού υλικού, οι συνέπειες που επιβάλλονται από το νομοθέτη
αφορούν τόσο στα Κέντρα Μελέτης και Συντήρησης Ανθρώπινων Ωαρίων και
Σπέρματος και τις Μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όταν και αυτές
διαθέτουν χώρους φύλαξης, όσο και στα άτομα που παραβιάζουν τις διατάξεις του
νόμου. Οι συνέπειες είναι διοικητικής ή ποινικής φύσης. Οι διοικητικής φύσης
συνέπειες αποφασίζονται από τον Γενικό Διευθυντή του Περιφερειακού Οργανισμού
Υγείας (A.R.S.), ο οποίος μπορεί να διατάξει προσωρινή ή οριστική ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας. Προβλέπεται επίσης ποινή φυλάκισης
5 ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ για εκείνον που λειτουργεί Κέντρο ή Μονάδα
χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής ή παρά την ανάκλησή της, ενώ η πράξη της λήψης
ιστών ή κυττάρων ή συντήρησης αυτών σε Κέντρο ή Μονάδα που δεν έχει λάβει άδεια
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ή η άδεια ανακλήθηκε, τιμωρείται με φυλάκιση δύο ετών και χρηματική ποινή 30.000
ευρώ.
Στη Γερμανία τιμωρείται ποινικά με βάση τις § 17 και 18 του TPG, που ενσωμάτωσε την
οδηγία 2004/23, μόνο η αγοραπωλησία γεννητικού υλικού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με
την § 18 εδ. 1 TPG προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη ή χρηματική ποινή σε
όποιον προβαίνει σε τέτοιου είδους πράξεις. Εάν μάλιστα ο δράστης έχει σκοπό τον
πορισμό κέρδους κατ' επάγγελμα (§ 18 εδ. 2 TPG) η ποινή είναι 1 ως 5 έτη. Σε επίπεδο
διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την § 20 εδ. 1 αρ. 2 και 3 TPG μπορεί να επιβληθεί
πρόστιμο μέχρι 30.000 ευρώ σε περίπτωση μη τήρηση των προϋποθέσεων της § 8d και
16a TPG. Σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών του νόμου για τη λειτουργία
τους θα μπορούσαν βέβαια να επιβληθούν και διοικητικές κυρώσεις με βάση τις
γενικές διατάξεις.
Στην Ελλάδα, σε περίπτωση που υπάρξουν παραβιάσεις όσων ορίζονται στο Ν.
3305/2005 αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Ι.Υ.Α. και των
Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, προβλέπονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Πιο
συγκεκριμένα, εκείνος που ιδρύει τη Μονάδα ή την Τράπεζα τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ275, ενώ
επιβάλλεται επίσης και προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των
υπευθύνων μέχρι έξι μήνες. Αν η παράβαση τελεσθεί εκ νέου, επιβάλλεται οριστική
ανάκληση της άδειας276.
Στην Ιρλανδία δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τις κλινικές Ι.Υ.Α., ούτε αντίστοιχες
κυρώσεις. Στην περίπτωση ωστόσο που μια κλινική Ι.Υ.Α., που εφαρμόζει διαδικασία
στην οποία χρησιμοποιείται γεννητικό υλικό δότη, δεν τηρήσει το αρχείο που
προβλέπει ο νόμος, μπορεί να διαταχθεί αναστολή λειτουργίας της ή και αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας της.
Στην Ιταλία, σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων του νόμου για τη φύλαξη
του γεννητικού υλικού, προβλέπονται διοικητικής και ποινικής φύσης κυρώσεις. Οι
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Άρθρο 26 παρ. 13 Ν. 3305/2005.
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διοικητικής φύσης κυρώσεις συνίστανται σε στέρηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος και αναστολή λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α. ή και ανάκληση της
χορηγηθείσας άδειας. Πιο συγκεκριμένα, όποιος γιατρός ή υγειονομικός φυλάσσει
γεννητικό υλικό εκτός των ειδικά αδειοδοτημένων προς τούτο κέντρων ή χωρίς να
διαθέτει σχετική άδεια ή κατά παραβίαση της σχετικής άδειας τιμωρείται με στέρηση
της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του από ένα ως τρία έτη277. Επιπλέον, οι
αρμόδιοι νομοί και επαρχίες μπορούν να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την άδεια του
κέντρου, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι το
τελευταίο δεν συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του νόμου278. Για τις πιθανές
παραβιάσεις του νόμου προβλέπονται επιπλέον και ποινικές κυρώσεις. Ειδικότερα:
Όποιος φυλάσσει γεννητικό υλικό εκτός των ειδικά αδειοδοτημένων προς τούτο
κέντρων ή χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια ή κατά παραβίαση της σχετικής άδειας
τιμωρείται με φυλάκιση από ένα ως τρία έτη και με χρηματική ποινή από 5.000 ως
15.000 ευρώ. Ο Διευθυντής του κέντρου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ο οποίος δεν
τηρεί τις υποχρεώσεις που του ανατίθενται από το νόμο279, τιμωρείται με φυλάκιση
από δύο ως έξι μήνες και με χρηματική ποινή από 5.000 ως 15.000 ευρώ. Με τις ίδιες
ποινές τιμωρείται όποιος θέτει τον Διευθυντή του κέντρου σε κατάσταση που δεν
μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις που του ανατίθενται από το νόμο, καθώς και τα
πρόσωπα που επεμβαίνουν στη φύλαξη του υλικού χωρίς να διαθέτουν τα προσόντα
που απαιτούνται από το νόμο280. Οι πιο πάνω έννομες συνέπειες μπορούν να αφορούν
και στα υποβοηθούμενα πρόσωπα ή τρίτους, εφόσον παραβιάζουν τη σχετική
νομοθεσία, καθώς ο νόμος δεν διακρίνει σχετικά. Ανάλογα με τη διάταξη που
παραβιάζεται κάθε φορά, μπορεί να δημιουργηθούν και αστικής φύσης αξιώσεις του
ζευγαριού έναντι των γιατρών ή της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά
τις προβλέψεις των γενικών διατάξεων του Αστικού Δικαίου (π.χ. ευθύνη προς
αποζημίωση του ζευγαριού σε περίπτωση καταστροφής των κρυοσυντηρημένων
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Άρθρο 27 παρ. 1 ν.δ. 191/2007.
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Άρθρο 6 παρ. 5 ν.δ. 191/2007.
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Άρθρο 17 παρ. 2 ν.δ. 191/2007.
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Άρθρο 27 ν.δ. 191/2007.
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γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων λόγω μη τήρησης των ορισμών του νόμου για την
ασφάλεια στους χώρους φύλαξης γεννητικού υλικού).
Στη Μ. Βρετανία σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη
φύλαξη του γεννητικού υλικού υπάρχουν συνέπειες διοικητικής φύσης οι οποίες
αφορούν τους υπευθύνους των Μονάδων Ι.Υ.Α. Η H.F.E.A. δικαιούται να ανακαλέσει ή
να μην ανανεώσει την άδεια της Μονάδας, επικαλούμενη την μη τήρηση των όρων του
Code of Practice. Οι δε γιατροί που προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες
κινδυνεύουν με πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του Good Medical Practice και
απειλούνται με φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή πρόστιμο, σύμφωνα με το section 41.9 της
H.F.E. Act.
Στη Σουηδία , σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη
φύλαξη του γεννητικού υλικού υπάρχουν συνέπειες οι οποίες αφορούν τους
υπευθύνους των βιοτραπεζών. Οι συνέπειες αυτές είναι αστικής ή/και ποινικής φύσης.
Η αστικής φύσης συνέπεια συνίσταται ειδικότερα στην υποχρέωση αποζημίωσης του
δότη του δείγματος για τη ζημία που υπέστη, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε
υπαιτιότητα των υπευθύνων. Ποινικής φύσης συνέπειες υπάρχουν αν οι κανονισμοί για
τις βιοτράπεζες παραβιαστούν. Αν η παραβίαση οφείλεται σε αμέλεια, προβλέπεται
χρηματική ποινή281. Έχει επίσης εφαρμογή το Άρθρο 6 του Κεφαλαίου 8 GIA (2006:351),
με βάση το οποίο τιμωρείται με χρηματική ποινή/πρόστιμο ή φυλάκιση ως 2 έτη,
όποιος με σκοπό κέρδους παίρνει, παραδίδει, λαμβάνει ή προμηθεύεται βιολογικό
υλικό από ζωντανό ή νεκρό πρόσωπο ή ιστό από αποβληθέν έμβρυο. Η ίδια ποινή θα
πρέπει να επιβάλλεται στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται αυτό το υλικό
για μεταμόσχευση ή για άλλους σκοπούς, αν και γνωρίζει ότι το υλικό έχει ληφθεί,
παραδοθεί, έχει γίνει αντικείμενο αποδοχής ή προμήθειας για κέρδος. Οι μικρότερης
σημασίας παραβιάσεις δεν ποινικοποιούνται282. Επίσης, εφαρμόζονται οι προβλέψεις
της Personal Data Act (1998:204) που αφορούν την ανόρθωση και την αποζημίωση
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Βλ. σχετικά: the Biobanks in Medical Care Act (2002:297) Κεφάλαιο 6 –Άρθρο 2,
http://www.biobanks.se/ethics.htm
282
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εξαιτίας προσβολών των προσωπικών δεδομένων (Κεφάλαιο 6-Άρθρο 2 της Biobank
Medical Act).
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διοικητικής φύσης
ΓΑΛΛΙΑ

Ποινικής φύσης

Αναστολή άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 5 ετών + χρηματική ποινή 75.000
ευρώ για εκείνον που λειτουργεί Κέντρο ή
Μονάδα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής ή
παρά την ανάκλησή της / η λήψη ιστών ή
κυττάρων ή η συντήρηση αυτών σε Κέντρο ή
Μονάδα που δεν έχει λάβει άδεια ή η άδεια
ανακλήθηκε, τιμωρείται με φυλάκιση 2 ετών
+ χρηματική ποινή 30.000 ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις από τους κατά
τόπους ιατρικούς συλλόγους, με
βάση τις γενικά ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 5 έτη ή χρηματική ποινή για την
αγοραπωλησία
γεννητικού
υλικού
/
φυλάκιση από 1 – 5 έτη αν η πράξη τελείται
κατ' επάγγελμα

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή
ανάκληση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος ως 6 μήνες.
Αν η παράβαση τελεσθεί εκ νέου,
επιβάλλεται οριστική ανάκληση της
άδειας

Εκείνος που ιδρύει τη Μονάδα ή την Τράπεζα
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3
μηνών + χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000
ευρώ.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Στέρηση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος από 1 ως 3 έτη

Όποιος φυλάσσει γεννητικό υλικό εκτός των
ειδικά αδειοδοτημένων προς τούτο κέντρων
ή χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια ή κατά
παραβίαση της σχετικής άδειας τιμωρείται με
φυλάκιση από 1 ως 3 έτη + χρηματική ποινή
από 5.000 ως 15.000 ευρώ / ο Διευθυντής
του κέντρου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, ο
οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του,
τιμωρείται με φυλάκιση από 2 ως 6 μήνες +
χρηματική ποινή από 5.000 ως 15.000 ευρώ.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχική
ευθύνη
κατά
τις
διατάξεις του Good Medical Practice

Φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή πρόστιμο

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΟΧΙ

Χρηματική ποινή, αν η παραβίαση οφείλεται
σε αμέλεια
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1.6.2. Κυρώσεις σε περίπτωση καταστροφής, αλλοίωσης ή παράνομης χρήσης του
γεννητικού υλικού
Σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τις κυρώσεις
που πρέπει να επιβληθούν στο κέντρο φύλαξης του γεννητικού υλικού ή στα στελέχη
του σε περίπτωση που το υλικό καταστραφεί ή δοθεί σε τρίτους χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη των δικαιούχων. Έτσι εφαρμόζονται οι γενικά ισχύοντες κανόνες. Πιο
συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία, ενδιαφέρον παρουσιάζει ως προς το σημείο αυτό η σχετική νομολογία του
Διοικητικού Εφετείου της Douai, σύμφωνα με την οποία, όταν το ζευγάρι δεν έχει πια
πρόθεση τεκνοποίησης, η καταστροφή του γεννητικού του υλικού δεν συνιστά ζημία283.
Πρόκειται για την υπόθεση Κ. και κυρία Marc Tellier κατά Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου της Amiens (6ης Δεκεμβρίου 2005), σύμφωνα με τα πραγματικά
περιστατικά της οποίας ο κ. και η κυρία Χ, στις 20 Μαρτίου 1996, απευθύνθηκαν στο
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Amiens, προκειμένου να προσφύγουν, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου L. 2141-1 Κ.Δ.Υ., σε μεθόδους ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Μετά την επιτυχή μεταφορά τριών γονιμοποιημένων ωαρίων, η κυρία
Χ γέννησε δίδυμα το 1998. Όσο για τα πλεονάζοντα γονιμοποιημένα ωάρια, τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα αποφάσισαν να τα κρυοσυντηρήσουν. Δύο χρόνια
αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου 2000, το ζευγάρι ειδοποιήθηκε με επιστολή του Διευθυντή
του κέντρου ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ότι ένα απρόβλεπτο γεγονός είχε
σοβαρές επιπτώσεις στα κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάριά τους. Συνεπεία
τούτου, το ζευγάρι, με την από 15 Ιουλίου 2002 προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου της Amiens, αιτήθηκε την καταδίκη του κέντρου Ι.Υ.Α. της Amiens στην
καταβολή αποζημίωσης ύψους 207.000 ευρώ για αποκατάσταση της ζημίας που
υπέστησαν εξαιτίας της απώλειας των εννέα (9) γονιμοποιημένων ωαρίων, καθώς
επίσης και 76.225 ευρώ στη βάση της απώλειας κάθε μελλοντικής ευκαιρίας να γίνουν
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CAA de Douai, M. et Mme Marc Tellier c/ Centre hospitalier universitaire d'Amiens, 6 Δεκεμβρίου 2005
[αριθ.: 04DA00376], διαθέσιμη σε Legifrance – Δημόσια Υπηρεσία Διάδοσης Δικαίου:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000076
04438&fastReqId=1029346755&fastPos=83.
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γονείς. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους, επιδικάζοντάς τους
ωστόσο ως αποζημίωση όχι το συνολικό ποσό των 283.225 ευρώ που ζητούσαν, αλλά
το ποσό των 10.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή εφεσιβλήθηκε τόσο από το ζευγάρι που
ζήτησε από το Διοικητικό Εφετείο της Douai να αναθεωρήσει την από 9 Μαρτίου 2004
απόφαση του Πρωτοδικείου, όσο και από το κέντρο Ι.Υ.Α. της Amiens, το οποίο
αιτήθηκε κι αυτό με τη σειρά του την ακύρωση της εν λόγω πρωτοβάθμιας απόφασης
ισχυριζόμενο, αφενός, ότι δεν είχε καμία ευθύνη για το συμβάν, αφετέρου, ότι το
ζευγάρι δεν υπέστη καμία ζημία. Το δευτεροβάθμιο διοικητικό Δικαστήριο έκανε
καταρχήν δεκτό ότι σύμφωνα με το κέντρο Ι.Υ.Α. το ζευγάρι δεν είχε πλέον καμία
πρόθεση να τεκνοποιήσει. Αυτό αποδεικνυόταν από το γεγονός ότι, μετά τη γέννηση
των δίδυμων τέκνων τους, το 1998 και έως ότου λάβουν την επιστολή του Διευθυντή
του κέντρου, στις 6 Οκτωβρίου 2000, ο κ. και η κυρία Χ δεν διατηρούσαν καμία σχέση
με το κέντρο Ι.Υ.Α. Επίσης, πολύ σημαντικό κρίθηκε από το Δικαστήριο ότι περίμεναν
για πάνω από 18 μήνες (19 Ιουνίου 2001) μέχρι να κλείσουν ραντεβού στο κέντρο,
αφού έλαβαν γνώση του συμβάντος, καθώς επίσης και ότι, μετά το πέρας της
συνάντησης αυτής, δεν αποκρίθηκαν ούτε στην παράκληση του κέντρου να τους
διαβιβάσουν τις επιθυμίες τους ως προς την τύχη των 9 γονιμοποιημένων ωαρίων, ούτε
στην πρόταση του κέντρου να επιχειρήσουν, με δικές του δαπάνες, ένα νέο κύκλο
εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επιπλέον, το Δικαστήριο θεώρησε κρίσιμο στοιχείο το
γεγονός ότι σε καμία χρονική στιγμή, ούτε ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου,
ούτε ενώπιον του Εφετείου, το ζευγάρι δεν άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμούσε να
αποκτήσει άλλα τέκνα. Αντιθέτως, διευκρινίστηκε στο υπόμνημά τους ότι η γέννηση
των δύο δίδυμων παιδιών τους ικανοποίησε την επιθυμία τους να γίνουν γονείς. Υπό το
φως των ανωτέρω διαπιστώσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιατρικά
υποβοηθούμενη δημιουργία γονιμοποιημένων ωαρίων in vitro δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί, όπως ορίζεται στο άρθρο L. 2141-2 Κ.Δ.Υ., παρά μόνο στο πλαίσιο
του οικογενειακού προγραμματισμού του υποβοηθούμενου ζευγαριού, το Εφετείο
έκρινε ότι η απώλεια των γονιμοποιημένων ωαρίων συνιστά αιτία ζημίας για την οποία
το κέντρο Ι.Υ.Α. οφείλει αποζημίωση μόνο όταν το ζευγάρι εξακολουθεί να έχει την
πρόθεση τεκνοποίησης. Μόνο έναντι της πρόθεσης αυτής, δηλαδή, είναι ζημιογόνος η
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απώλεια. Αντιθέτως, δεν μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά από το ζευγάρι ότι τα
γονιμοποιημένα ωάρια συνιστούν ανθρώπινα όντα ή ότι αποτελούν ανθρώπινα
προϊόντα με χαρακτήρα ιερού πράγματος. Για τους λόγους αυτούς, το Εφετείο ακύρωσε
την από 9 Μαρτίου 2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Amiens στο
βαθμό που καταδίκαζε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Amiens σε αποζημίωση
10.000 ευρώ και απέρριψε την προσφυγή του κ. και της κυρίας Χ284.
Στη Γερμανία, το θέμα αντιμετωπίστηκε επίσης νομολογιακά και έχει κριθεί ότι η
καταστροφή του γεννητικού υλικού συνιστά προσβολή της προσωπικότητας, σε μια
περίπτωση πάντως που υπήρχε πραγματική βούληση απόκτησης παιδιού. Έτσι, το
δικαστήριο δεν εξέτασε καθόλου την περίπτωση που η επιθυμία απόκτησης παιδιού
έχει εκλείψει. Πρόκειται για την απόφαση που απασχόλησε το γερμανικό ακυρωτικό
BGH της 9/11/1993- VI ZR 62/93285. Ο ενάγων, 31 ετών καρκινοπαθής, επειδή επρόκειτο
να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της ασθένειάς του και επειδή υπήρχε ο
κίνδυνος να χάσει την αναπαραγωγική του ικανότητα, έδωσε το σπέρμα του να
κρυοσυντηρηθεί σε τράπεζα σπέρματος, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει αργότερα για
να αποκτήσει παιδιά. Ο ενάγων μετά την επέμβαση έγινε καλά, έχασε όμως την
αναπαραγωγική του ικανότητα, όπως αναμενόταν. Όταν ζήτησε από την τράπεζα
σπέρματος το κρυοσυντηρημένο σπέρμα προκειμένου να αποκτήσει παιδί με τη
μοναδική δυνατότητα που του είχε απομείνει, η τράπεζα τον πληροφόρησε πως το
γεννητικό του υλικό είχε καταστραφεί. Για το λόγο αυτό ο ενάγων ζήτησε να
αποζημιωθεί από την τράπεζα. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η υπαίτια καταστροφή
κρυοσυντηρημένου σπέρματος του δότη από την τράπεζα, στην οποία φυλασσόταν,
συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του δότη και με βάση τη σκέψη αυτή επιδίκασε
αποζημίωση 25.000 μάρκα στον ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη
κατά την § 847 εδ. 1 BGB.
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Βλ. σχετικά P. Egéa, En l'absence de projet parental du couple, la détérioration d'embryons in vitro
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Στην Ιταλία, τρία περιστατικά απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια σχετικά με την τήρηση
των κανόνων ασφαλείας κατά τη φύλαξη του γεννητικού υλικού:
Το πρώτο αφορά στην περίπτωση του Κέντρου Στειρότητας που λειτουργεί στο
νοσοκομείο Macedonio Melloni του Μιλάνο, όπου, την 8-9.5.2007, εξαιτίας γενικής
διακοπής ρεύματος, διεκόπη η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα των δοχείων φύλαξης
γεννητικού υλικού, τα οποία δεν ήταν συνδεδεμένα με γεννήτρια, με αποτέλεσμα την
καταστροφή των γονιμοποιημένων ωαρίων. Ένα από τα ζευγάρια στα οποία ανήκαν τα
γονιμοποιημένα ωάρια κινήθηκε νομικά κατά του κέντρου και πέτυχε, έξι έτη μετά το
συμβάν, την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου του Μιλάνο, με την οποία
επιδικάστηκε στο ζευγάρι αποζημίωση 65.000 ευρώ περίπου για προσβολή του
δικαιώματός του στην αναπαραγωγή286. Από τον εθνικό τύπο δεν προκύπτει να έχει
διεξαχθεί, πέραν της παραπάνω αστικής δίκης, άλλη νομική διαδικασία για απόδοση
ποινικών ή διοικητικών ευθυνών στους υπεύθυνους του κέντρου εξαιτίας του
συμβάντος αυτού.
Εντονότερα απασχόλησε τα ΜΜΕ της χώρας η υπόθεση της καταστροφής
γονιμοποιημένων

ωαρίων,

που

έλαβε

χώρα

στις

27.3.2012

στο

κέντρο

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του νοσοκομείου San Filippo Neri της Ρώμης, όπου,
εξαιτίας ενός προβλήματος στην παροχή υγρού αζώτου, καταστράφηκαν συνολικά 94
γονιμοποιημένα ωάρια, 130 ωάρια και 5 δείγματα σπερματικού υγρού. Άμεσα μετά το
περιστατικό, υπήρξαν φωνές που απέδωσαν ευθύνες στις αρμόδιες αρχές του νομού, οι
οποίες δεν διενεργούσαν, κατά το χρόνο εκείνο, ελέγχους στις μονάδες
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Λάτιο, προκειμένου να διαπιστώσουν την τήρηση
των όρων της ισχύουσας νομοθεσίας287. Για τη διακρίβωση τυχόν ευθυνών για το
συμβάν, διεξήχθησαν επιτόπιες έρευνες τόσο από την αστυνομία όσο και από το Εθνικό
Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και, ένα χρόνο αργότερα, παραπέμφθηκαν σε ποινική δίκη

286

Πρόκειται για την από 21.5.2013 απόφαση του Δικαστηρίου του Μιλάνο.
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Βλ. μεταξύ άλλων, http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/03/31/news/guasto_in_un_centro_di_
procreazione-32528553/, καθώς και το κείμενο της δικηγόρου F. Gallo σε http://www.
associazionelucacoscioni.it/comunicato/distrutti-embrioni-crioconservati-al-san-filippo-neri -la-polverinispieghi-perch-la.
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δέκα άτομα, εκ των οποίων επτά γιατροί, κυρίως διευθύνοντες του τμήματος και τρεις
υπάλληλοι της εταιρείας που είχε αναλάβει την τεχνική διαχείριση της μονάδας. Οι
κατηγορίες κατά των υπαλλήλων της εταιρείας περιλάμβαναν τα αδικήματα της
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, αλλά και της
καταστροφής γονιμοποιημένων ωαρίων (σε έναν υπάλληλο), κατά την ειδικότερη
απαγορευτική της καταστροφής γονιμοποιημένων ωαρίων διάταξη του Ν. 40/2004. Τα
επτά μέλη του ιατρικού προσωπικού κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για
την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, λόγω παράλειψης ελέγχου
των διαδικασιών πρόσβασης στους χώρους κρυοσυντήρησης. Ο Διευθυντής του
κέντρου κατηγορείται επιπλέον για την έλλειψη πιστοποίησης του κέντρου από τον
αρμόδιο νομό288.
Ένα τρίτο περιστατικό συνέβη και πάλι στη Ρώμη στις αρχές Δεκεμβρίου 2013, στην
επονομαζόμενη υπόθεση «ανταλλαγής εμβρύων» στο πλαίσιο της οποίας στη μήτρα
της γυναίκας Α, τοποθετήθηκε, από λάθος, το γονιμοποιημένο ωάριο που προοριζόταν
για την γυναίκα Β, και το αντίστροφο. Στην πρώτη γυναίκα, η εμφύτευση του «λάθος
εμβρύου» δεν ήταν επιτυχής, ενώ η δεύτερη άρχισε να κυοφορεί δίδυμα και μαζί με το
σύζυγό της έκανε γνωστή την πρόθεσή της να κρατήσει τα δίδυμα και να ολοκληρώσει
την εγκυμοσύνη. Το ζευγάρι στο οποίο «ανήκε» το γεννητικό υλικό κινήθηκε δικαστικά
αιτούμενο να υποχρεωθεί το αντίδικο ζευγάρι, να του γνωστοποιήσει τον τόπο όπου θα
λάμβανε χώρα η γέννηση, καθώς επίσης και να του ανατεθεί η επιμέλεια των νεογνών
και να διαταχθούν οι αρμόδιες αρχές να συντάξουν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης των
νεογνών αναγράφοντας ως γονείς τους αιτούντες. Η υπόθεση συζητήθηκε πέντε ημέρες
μετά τη γέννηση των παιδιών και, για το λόγο αυτό, οι αιτούντες μετέτρεψαν το αίτημά
τους στο ακροατήριο, ζητώντας να απομακρυνθούν τα νεογνά από το έτερο ζευγάρι
και, επικουρικά, να αναγνωρισθεί το δικαίωμα επικοινωνίας των αιτούντων με αυτά. Το
Δικαστήριο της Ρώμης (Prima Sezione Civile), με την από 8.8.2014 απόφασή του289,
απέρριψε την αίτηση του ζευγαριού για το λόγο ότι οι ισχύοντες κανόνες του ιταλικού
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Βλ. http://www.scienzaevita.org/rassegne/1cd2cfb13c4676e1c1d6f3aa9fd4890a.pdf
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Για το κείμενο της απόφασης βλ. http://www.questionegiustizia.it/articolo/scambio-di-embrioni-lordinanza-del-tribunale-di-roma_09-08-2014.php
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δικαίου σε σχέση με την ίδρυση της συγγένειας, επέβαλαν να αναγνωρισθούν ως
νόμιμοι γονείς των παιδιών η γυναίκα που τα έφερε στον κόσμο και ο σύζυγός της.
Περαιτέρω, κατά το Δικαστήριο, περίπτωση έγερσης ζητήματος συνταγματικότητας για
τους εν λόγω κανόνες δεν συνέτρεχε εν προκειμένω, καθώς αυτό θα ήταν αντίθετο με
το συμφέρον των ανηλίκων για σταθερότητα του «status» τους και με το δικαίωμά τους
να ζήσουν με τη νόμιμη - σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο - οικογένειά τους. Σε κάθε
περίπτωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό του Δικαστηρίου,
«παραμένει το ανθρώπινο δράμα των αιτούντων που απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο
για να ικανοποιήσουν το δικαίωμά τους στην αναπαραγωγή και στη δημιουργία
οικογένειας, το οποίο ωστόσο θα μπορέσει να αντιμετωπισθεί μόνο με την καταβολή
αποζημίωσης». Στη συνέχεια, οι αιτούντες απευθύνθηκαν στο Ε.Δ.Δ.Α., υποστηρίζοντας
ότι το ιταλικό κράτος είχε παραβιάσει το δικαίωμα για σεβασμό της προσωπικής και
οικογενειακής τους ζωής (άρθρο 8 Ε.Σ.Δ.Α.). Το Ε.Δ.Δ.Α. απέρριψε το αίτημα του
ζευγαριού ως απαράδεκτο, για το λόγο ότι, κατά το Δικαστήριο, το ζευγάρι δεν είχε
εξαντλήσει τα ένδικα βοηθήματα του εσωτερικού ιταλικού δικαίου πριν προσφύγει στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο290. Κατόπιν τούτου, οι αιτούντες προσέβαλαν την πατρότητα και
τη μητρότητα των διδύμων, με χωριστές αιτήσεις που άσκησαν ενώπιον των ιταλικών
δικαστηρίων, οι οποίες απορρίφθηκαν από το δικαστήριο τον Μάιο του 2015, λόγω
έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, για το λόγο ότι στο ιταλικό δίκαιο δεν
προβλέπεται η άσκηση αγωγής προσβολής πατρότητας/μητρότητας από τα πρόσωπα
αυτά (γενετικούς γονείς). Επίσης, το Δικαστήριο, επικαλούμενο και την πρόσφατη
απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση Paradiso/Campanelli κατά Ιταλίας, έκρινε αντίθετη
με το συμφέρον των παιδιών μια ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους από το ζευγάρι με το
οποίο μεγάλωναν μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.
1.7. Τύχη γεννητικού υλικού σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της Μονάδας Ι.Υ.Α.
Δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες ειδικές διατάξεις σχετικά με την τύχη του γεννητικού
υλικού σε περίπτωση παύσης λειτουργίας ενός κέντρου φύλαξης γεννητικού υλικού ή
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Βλ. http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/10/10/news/scambio_embrioni_-97772770/. Για το
κείμενο της απόφασης βλ. http://www.biodiritto.org/index.php/ item/549-scambio-embrioni-cedu
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μιας Μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε ορισμένες, το θέμα ρυθμίζεται
αναλυτικά, ενώ σε άλλες η ρύθμιση έχει αφεθεί στην ερμηνεία, με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της προσωπικότητας του ατόμου. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκει η Γαλλία, Ιταλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία, ενώ στη δεύτερη η
Γερμανία, Ελλάδα και Ιρλανδία. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού
Βιοϊατρικής αποφασίσει την άρση ή αναστολή άδειας συντήρησης γεννητικού υλικού,
αυτός οφείλει ταυτόχρονα να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη μεταφορά του
γεννητικού υλικού σε άλλο κέντρο. Αυτό ασφαλώς ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση
παύσης λειτουργίας ενός C.E.C.O.S. Γενικότερα, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, αν
για οποιονδήποτε λόγο παύσει να λειτουργεί ο χώρος φύλαξης του γεννητικού υλικού,
η τύχη του κρυοσυντηρημένου υλικού καθορίζεται με λεπτομέρεια από τον ίδιο τον
νομοθέτη, στις διατάξεις R. 2142-30 έως R. 2142-32 Κώδικα Δημόσιας Υγείας, όπου
προβλέπεται ότι το κέντρο το οποίο παύει να λειτουργεί είναι υποχρεωμένο να
συνάψει συμφωνία με άλλο κέντρο ή εργαστήριο που είναι εξουσιοδοτημένο να ασκεί
την ίδια δραστηριότητα, με σκοπό την ενδεχόμενη μετακίνηση των γαμετών ή των
γονιμοποιημένων ωαρίων. Η συμφωνία αυτή διαβιβάζεται στον Περιφερειακό
Οργανισμό Υγείας, ενώ στη συνέχεια πρέπει να επισημανθεί στους Περιφερειακούς
Οργανισμούς Υγείας καθώς και στον Οργανισμό Βιοϊατρικής ότι πραγματοποιήθηκε η
μετακίνηση. Εάν η μετακίνηση δεν πραγματοποιηθεί εντός του πλαισίου της
συμφωνίας, πρέπει να εγκριθεί από τον Περιφερειακό Οργανισμό Υγείας, κατόπιν
γνωμοδότησης του Οργανισμού Βιοϊατρικής. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι
περιστάσεις το απαιτούν, ο Περιφερειακός Οργανισμός Υγείας δύναται να ορίσει ένα
κέντρο, που να είναι εξουσιοδοτημένο να ασκεί την ίδια δραστηριότητα για την
υποδοχή και συντήρηση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων, πληροφορώντας
σχετικά τον Οργανισμό Βιοϊατρικής.
Στον νόμο προβλέπεται ακόμα ότι το κέντρο οφείλει να ενημερώνει για τη μετακίνηση
κάθε πρόσωπο που έχει συναινέσει στη συντήρηση των γαμετών και των
γονιμοποιημένων ωαρίων πριν από την πραγματοποίησή της. Η ενημέρωση πρέπει να
περιλαμβάνει και τα στοιχεία του νέου κέντρου όπου θα φυλάσσεται το γεννητικό
306

Χώροι Φύλαξης Γεννητικού Υλικού
υλικό. Τέλος, σε κάθε περίπτωση το κέντρο που παύει να λειτουργεί διαβιβάζει στο
κέντρο υποδοχής όλα τα αρχεία σχετικά με το γεννητικό υλικό, καθώς επίσης και, αν
χρειαστεί, τις πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τον δότη του γεννητικού
υλικού, τηρώντας όλες τις αναγκαίες συνθήκες που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα
των στοιχείων.
Στην Ιταλία, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο παύσει να λειτουργεί ο χώρος
φύλαξης του γεννητικού υλικού, οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2008 πρόβλεπαν ότι το
κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με την τύχη των
κρυοσυντηρημένων γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων τους. Πλέον, δεδομένου ότι
οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του 2015 δεν περιλαμβάνουν σχετική αναφορά,
εφαρμόζονται οι προβλέψεις της από 15.3.2012 συμφωνίας των νομών και επαρχιών,
σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε μονάδα θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη και να έχει
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση
διακοπής λειτουργίας της.
Στη Μ. Βρετανία, κάθε Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει να έχει συνάψει συμφωνία με άλλη
Μονάδα για την περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας της ή για απρόοπτα
περιστατικά. Έτσι, η Μονάδα που τερματίζει τη λειτουργία της οφείλει να ενημερώσει
σχετικά τον επιθεωρητή της H.F.E.A., ο οποίος θα καταγράψει το αποθηκευμένο υλικό
και τους φακέλους των ασθενών και θα επιβλέψει τη μεταφορά τους στην άλλη
Μονάδα. Η Μονάδα Ι.Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους ασθενείς της για τον
επικείμενο τερματισμό της λειτουργίας της, ούτως ώστε αυτοί να μεταφέρουν (με
ευθύνη της Μονάδας) σε άλλη Μονάδα της επιλογής τους, αν δεν επιθυμούν τη
μεταφορά του υλικού στη συνεργαζόμενη Μονάδα.
Στη Σουηδία αν κλείσει μια βιοτράπεζα ύστερα από απόφαση του National Board of
Health and Welfare, τα στοιχεία ιστών μπορούν να καταστραφούν αν δεν είναι πλέον
σημαντικά σύμφωνα με τον σκοπό που κρατήθηκαν και δεν υπάρχει κάποιος λόγος
δημόσιου συμφέροντος να διατηρηθούν. Ωστόσο, αν η οντότητα που είναι υπεύθυνη
για τη βιοτράπεζα αποτελείται από στοιχεία ιστών που αφέθηκαν από έναν πάροχο
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υγείας της βιοτράπεζας, τότε τα στοιχεία αυτά μπορεί να επιστραφούν στον πάροχο
υγείας ή να καταστραφούν όταν δεν χρειάζονται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο
αφέθηκαν.
2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1. Προϋποθέσεις δωρεάς γεννητικού υλικού
Σε όλες τις χώρες έχουν τεθεί ορισμένες γενικές προϋποθέσεις για τη δωρεά γεννητικού
υλικού, είτε πρόκειται για δωρεά σπέρματος ή ωαρίου είτε για δωρεά γονιμοποιημένου
ωαρίου, που θα παρουσιαστούν ανάλογα με το αντικείμενό τους.
2.1.1.Όροι υγείας
Στη Γαλλία, ο Κώδικας Δημόσιας Υγείας επιβάλλει το σεβασμό των κανόνων
υγειονομικής ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται στο διάταγμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας (άρθρο L. 2141-12 Κ.Δ.Υ.), ιδίως των κανόνων που αφορούν στη διάγνωση
μεταδιδόμενων ασθενειών, και απαγορεύει την τεχνητή γονιμοποίηση με νωπό σπέρμα
ή μείγμα σπέρματος (L. 1244-3 Κ.Δ.Υ.). Ο δότης υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις
προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη γενετικών επιβαρύνσεων. Οι
ελεγχόμενες ασθένειες είναι: (α) μόλυνση από τους ιούς ΗΙV1 και HIV2, HTLV 1 και
HTLV 2, (β) μόλυνση από τους ιούς ηπατίτιδας Β και ηπατίτιδας C, (γ) σύφιλη, (δ)
μόλυνση από χλαμύδια. Παράλληλα, ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει δεκτούς τους δότες
γαμετών με ενδεχόμενο κίνδυνο μετάδοσης της ασθένειας του Creutzfeldt-Jakob ή
άλλων υποξείων σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, ιδίως όσων δηλώνουν ότι είχαν στο
οικογενειακό ιατρικό ιστορικό τους συγγενείς που απεβίωσαν από τις παθήσεις αυτές,
ή όσων δηλώνουν ότι έχουν λάβει προϊόντα που προέρχονται από τον άνθρωπο και
μπορεί να ήταν μολυσματικά ή ότι έχουν υποστεί επεμβατικές νευροχειρουργικές
εγχειρήσεις.
Στη Γερμανία προβλέπεται έλεγχος της υγείας των δοτών και συγκεκριμένα
αποκλείονται άτομα: (α) με σοβαρές κληρονομικές ασθένειες, (β) με γενετικές
ανωμαλίες, (γ) φορείς HIV1 και HIV2 , Ηπατίτιδας B και C, οι πάσχοντες από σύφιλη και
χλαμύδια καθώς και άτομα που πάσχουν από διαβήτη. Επίσης αποκλείονται οι
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τοξικομανείς και όσοι έχουν υποβληθεί σε μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ελέγχων, το σπέρμα, τίθεται σε απομόνωση για
τουλάχιστον 180 ημέρες και στη συνέχεια επανεξετάζεται για πιθανές ασθένειες291.
Στην Ελλάδα υπάρχουν, επίσης, αυστηρές διατάξεις ως προς την επιλογή των δοτών /
τριών γεννητικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, οι δότες επιλέγονται βάσει της
κατάστασης της υγείας και του ιατρικού ιστορικού τους, με ερωτηματολόγιο και
προσωπική συνέντευξη από ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας. Η εν λόγω
αξιολόγηση αφορά στους σχετικούς παράγοντες που ενδέχεται να συνδράμουν στην
αναγνώριση και τον αποκλεισμό ατόμων, η δωρεά γεννητικού υλικού των οποίων θα
μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία άλλων. Οι ιατρικές εξετάσεις που
διενεργούνται αφορούν: (α) βιολογικές δοκιμασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου
επιμόλυνσης από HIV 1 και 2 (Αντί − HIV − 1,2), Ηπατίτιδα Β (HBsAg, αντί – Ηbc),
Ηπατίτιδα C (αντί − HCV – Ab), σύφιλη και χλαμύδια. Επιπλέον, διενεργούνται
δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HTLV−I, προκειμένου για δότες που κατοικούν ή
προέρχονται από περιοχές με υψηλή επίπτωση, ή με ερωτικούς συντρόφους από τις εν
λόγω περιοχές ή όταν οι γονείς του δότη προέρχονται από τις εν λόγω περιοχές. Τέλος,
σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούνται συμπληρωματικές δοκιμασίες
ανάλογα με το ιστορικό μετακινήσεων και έκθεσης του δότη και τα χαρακτηριστικά των
δωρηθέντων ιστών ή κυττάρων (π.χ. RhD, ελονοσία, CMV, T.cruzi). Σε κάθε περίπτωση,
απαγορεύεται η χρήση νωπού σπέρματος, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος
μετάδοσης νοσημάτων, ενώ οι δωρεές σπέρματος από άτομα εκτός των συντρόφων
τίθενται σε καραντίνα για ελάχιστη περίοδο 180 ημερών, μετά την πάροδο της οποίας
απαιτούνται επαναληπτικές δοκιμασίες.
Στην Ιρλανδία δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να
συντρέχουν ώστε να γίνει κάποιος δότης γεννητικού υλικού. Η μόνη σχετική αναφορά
είναι ότι εφόσον προσφέρονται προγράμματα δωρεάς γεννητικού υλικού, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικές δυσκολίες που ανακύπτουν και να δίδεται ιδιαίτερη
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Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1397. Βλ. και
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προσοχή στην προέλευση του γεννητικού υλικού που δωρίζεται292. Η Επιτροπή, που
ορίστηκε από το Κοινοβούλιο για να εξετάσει τα θέματα υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, πραγματεύτηκε το ζήτημα χωρίς να καταλήξει σε συγκεκριμένες και
ειδικές προτάσεις, αλλά σε γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν την επιλογή των
δοτών και τον έλεγχο της υγείας τους με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια και κυρίως
την υγεία του παιδιού που θα γεννηθεί293. Εξονυχιστικοί έλεγχοι προτείνονται και για
το γεννητικό υλικό, το οποίο στη συνέχεια πρέπει να κρυοσυντηρείται για μια περίοδο
τουλάχιστον έξι μηνών πριν χρησιμοποιηθεί. Μετά από αυτή την περίοδο οι
εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να επαναληφθούν και εφόσον επιβεβαιώσουν τις
αρχικές, τότε να δίνεται η άδεια χρησιμοποίησης του υλικού. Αυτή η περίοδος
αναμονής, κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να «επωάζει»
κάποια ασθένεια η οποία δεν μπορεί να εντοπιστεί κατά το αρχικό τεστ διότι
εκδηλώνεται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα294. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να
αποφεύγεται η πρακτική της μίξης του γεννητικού υλικού δότη με το γεννητικό υλικό
των ενδιαφερομένων – πρακτική που αποβλέπει κυρίως σε ψυχολογικούς λόγους και
ιδίως στο να καταλείπεται η αμφιβολία ως προς την γενετική καταγωγή του παιδιούδιότι ιατρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι είναι μια επικίνδυνη πρακτική 295. Παρά το
ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο πάντως, στην πράξη, γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι οι
έλεγχοι που διενεργούνται είναι εξονυχιστικοί. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι αφού
ληφθεί το ιατρικό ιστορικό του υποψήφιου δότη, περιλαμβανομένων των παππούδων
και των απογόνων του, γίνονται ιατρικά γενετικά τεστ για πολύ σοβαρές γενετικές
ασθένειες

που

θεωρούνται

κληρονομικές,

όπως

δρεπανοκυτταρική

αναιμία,

θαλασσαιμία, και κυστική ίνωση. Επίσης, διενεργείται απαραιτήτως έλεγχος για
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μεταδοτικές ασθένειες όπως χλαμύδια, HIV, ηπατίτιδα Β και C, σύφιλη και
βλενόρροια296.
Στην Ιταλία, η επιλογή κάθε δότη γίνεται

από ομάδα που αποτελείται από

ενδοκρινολόγο/ουρολόγο με ειδίκευση στην ανδρολογία, βιολόγο με δυνατότητα
συμβουλευτικής, γενετιστή και ψυχολόγο, κάτω από την επίβλεψη του υπευθύνου του
Κέντρου, ενώ για την επιλογή κάθε δότριας, αντί για ενδοκρινολόγο/ουρολόγο, στην
επιστημονική ομάδα πρέπει να μετέχει ένας γυναικολόγος. Τα πρωταρχικά κριτήρια
στην επιλογή ενός δότη είναι η καλή κατάσταση της υγείας του και η απουσία γνωστών
γενετικών ανωμαλιών στην οικογένειά του, η οποία πρέπει να ελεγχθεί μέσω ενός
λεπτομερούς γενετικού ιστορικού, καθώς επίσης μέσω ενός ερωτηματολογίου που
εκτιμάται από το γενετιστή. Ο δότης πρέπει να είναι ικανός να παρέχει πληροφορίες
για την κατάσταση της υγείας και των δυο βιολογικών του γονέων (δεν πρέπει να είναι
υιοθετημένος ούτε να έχει συλληφθεί με ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
ούτε να είναι αγνώστου πατρός/μητρός). Ο δότης πρέπει επίσης να έχει δικαιοπρακτική
ικανότητα, να βρίσκεται σε καλή κατάσταση ψυχικής και σωματικής υγείας και να μην
έχει στο ιστορικό του στοιχεία που οδηγούν σε κληρονομικές και οικογενειακές
παθήσεις. Η εκτίμηση των δοτών πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο τυχόν ύπαρξης
οικονομικών ή συναισθηματικων κινήτρων που μπορεί να διέπουν τη δωρεά.
Συστήνεται μια ψυχολογική εκτίμηση και συμβουλευτική για όλους τους δότες
σπέρματος (για την περίπτωση της δότριας ωαρίων, στη διαδικασία αυτή πρέπει να
μετέχει και ο σύζυγός της, εφόσον υπάρχει). Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει μια
κλινική συνέντευξη και, αν είναι απαραίτητο, ψυχολογικά τεστ. Τέλος, προβλέπεται
αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης του σπέρματος και των ωαρίων, ενώ απαγορεύεται ρητά
η χρήση νωπού σπέρματος, όχι όμως και ωαρίων. Το σπέρμα, όπως και τα
κρυοσυντηρημένα ωάρια τίθενται σε απομόνωση για τουλάχιστον 180 ημέρες και στη
συνέχεια επανεξετάζονται για πιθανές ασθένειες.
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Βλ. ενδεικτικά http://www.sims.ie/donor-programmes/using-donor-sperm.685.html#link2
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Στη Μ. Βρετανία, οι Μονάδες Ι.Υ.Α. οφείλουν να ελέγχουν την υγεία των δοτών, οι
οποίοι υποβάλλονται σε εξετάσεις για HIV1 και HIV2, ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη.
Πρέπει, επίσης, το αποθηκευτικό σύστημα της Mονάδας να διαχωρίζει σαφώς το
γεννητικό υλικό που δεν έχει ελεγχθεί από το ελεγμένο και υγιές και από το ελεγμένο
και ασθενές. Αν ο δότης είναι άνδρας, εξετάζεται και για χλαμύδια. Αν ζει ή κατάγεται ή
έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή με άτομα από τα νησιά της Καραϊβικής, την Αφρική και
την Βορειοδυτική Ιαπωνία ή αν είναι χρήστης ενδοφλέβιων ουσιών αυτός ή οι ερωτικοί
του σύντροφοι, εξετάζεται και για τον ανθρώπινο Τ-λεμφοτρόπο ιό τύπου 1- HTLV-1.
Τέλος, ανάλογα με το ιστορικό του, εξετάζεται και για όποια άλλη πάθηση κριθεί
απαραίτητο - όπως ελονοσία, τρυπανοσωμίωση κ.ά. Οι εξετάσεις διενεργούνται από
πιστοποιημένα εργαστήρια, ενώ το σπέρμα διατηρείται για 180 μέρες τουλάχιστον πριν
επανεξεταστεί. Τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, δωρητές με γονιδιακή,
χρωμοσωμική ή μιτοχονδριακή ανωμαλία που (μπορεί να) επιφέρει σοβαρή βλάβη
στην υγεία δεν πρέπει να προτιμώνται από αυτούς που δεν εμφανίζουν τέτοιου είδους
ανωμαλία297.
Στη Σουηδία, η Μονάδα Ι.Υ.Α. είναι αρμόδια να συλλέγει στοιχεία αναφορικά με την
κατάσταση της υγείας των δοτών και πιθανόν επικίνδυνα περιστατικά ή συμπεριφορές
που μπορούν να εγκυμονούν κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης ασθένειας. Οι σχετικές
ερωτήσεις που υποβάλλονται αφορούν τη σεξουαλική συμπεριφορά, τις ταξιδιωτικές
συνήθειες, τη γεωγραφική καταγωγή, τη μεγάλης διάρκειας παραμονή σε άλλη χώρα,
τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, τα ατυχήματα, τους εμβολιασμούς, όπως και τις ιατρικές
ή μη ιατρικές επεμβάσεις που μπορεί να είναι κρίσιμες298. Πρόσθετες πληροφορίες
μπορεί να συλλέγονται με προσωπικές συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις αυτές πρέπει να
διενεργούνται με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του εν δυνάμει δότη299. Παράλληλα
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Κατά τον Code of Practice, η χρήση γεννητικού υλικού από δωρητή με διαπιστωμένη με γονιδιακή,
χρωμοσωμική ή μιτοχονδριακή ανωμαλία πρέπει να γίνεται μόνο αφού ληφθεί υπ’ όψιν το συμφέρον
του παιδιού (11.12) και μόνο με αιτιολόγησή της (11.13).
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και κυττάρων
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διενεργούνται όλες οι αναγκαίες κατά την κρίση των γιατρών κλινικές και
εργαστηριακές εξετάσεις.
2.1.2. Αριθμητικός περιορισμός ως προς τα τέκνα που μπορούν να γεννηθούν από ένα
δότη
Στις περισσότερες χώρες υπάρχει αριθμητικός περιορισμός ως προς τα τέκνα που
επιτρέπεται να γεννηθούν με το γεννητικό υλικό του ίδιου δότη. Εξαίρεση αποτελούν η
Ιρλανδία και η Σουηδία, όπου δεν προβλέπεται κανένας αριθμητικός περιορισμός. Στην
Ιρλανδία ωστόσο, η Επιτροπή η οποία συστήθηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας για να
εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει
προτείνει να τεθεί ένα όριο, χωρίς να το έχει ρητά προσδιορίσει300. Στη Σουηδία,
εξάλλου, μολονότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο αριθμητικό όριο, επικρατεί η άποψη ότι ο
δότης μπορεί να διαθέσει το γεννητικό του υλικό σε 6 οικογένειες. Μόνο κατ’ εξαίρεση
μπορεί να αξιοποιηθεί το γεννητικό υλικό του ίδιου δότη για τη γέννηση περισσότερων
παιδιών, όταν μια οικογένεια έχει ήδη αποκτήσει ένα παιδί με το υλικό αυτό.
Στις υπόλοιπες χώρες το όριο απόκτησης παιδιών με το γεννητικό υλικό ενός δότη το
θέτει ρητά ο νόμος ή οι κατευθυντήριες οδηγίες και ως τέτοιο έχει επιλεγεί ο αριθμός
δέκα (10), παρά τις μεγάλες πληθυσμιακές διαφορές που υπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία, το όριο αυτό έχει επιλέξει ο Κώδικας Δημόσιας Υγείας (άρθρο L. 1244-4
Κ.Δ.Υ.), χωρίς να κάνει καμία διάκριση μεταξύ δωρεάς ωαρίων ή σπέρματος. Το ίδιο
ισχύει και στη Μ. Βρετανία.
Στη Γερμανία, παρόλο που δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο νόμο για ανώτατο όριο
παιδιών που μπορούν να γεννηθούν από γεννητικό υλικό του ίδιου δότη, στις
κατευθυντήριες οδηγίες υπάρχει σχετική υποχρέωση των γιατρών να ελέγχουν ώστε να
μη γεννηθούν περισσότερα από δέκα παιδιά από τον ίδιο δότη. Τον έλεγχο αυτό
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κάνουν οι θεράποντες γιατροί μιας και δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από τη
γερμανική νομοθεσία για όργανο επιφορτισμένο με τέτοια καθήκοντα301.
Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία, ισχύει επίσης το όριο των δέκα τέκνων από γαμέτες
του ίδιου δότη ή της ίδιας δότριας. Εξαίρεση μπορεί να υπάρχει στην περίπτωση που τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα έχουν ήδη αποκτήσει ένα παιδί με το γεννητικό υλικό
συγκεκριμένου δότη και θέλουν να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί. Στην Ελλάδα,
πάντως, ο νόμος προβλέπει ότι η Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να καθορίζει τον
ακριβή αριθμό των τέκνων που προέρχονται από τον ίδιο δότη ανάλογα με τον
πληθυσμό μιας συγκεκριμένης περιοχής και άλλες ειδικές συνθήκες, ρύθμιση που όμως
δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΔΟΤΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΓΑΛΛΙΑ

Χ (10)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ (10)

ΕΛΛΑΔΑ

Χ (10)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ (10)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ (10)

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ
(θεωρείται ότι δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 6 παιδιά )

2.1.3. Ηλικία δοτών
Στις περισσότερες χώρες τίθενται συγκεκριμένα ηλικιακά όρια για τους πιθανούς δότες
γεννητικού υλικού. Μοναδική εξαίρεση η Ιρλανδία όπου δεν προβλέπεται σχετικό όριο,
μολονότι η Επιτροπή που συστήθηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας για να εξετάσει τα
ζητήματα σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχει προτείνει να τεθούν

301
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ηλικιακά όρια, προκειμένου να διασφαλισθεί η καλή ποιότητα του υλικού αυτού302. Ο
I.F.S. έχει μάλιστα προχωρήσει και σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι
οι δότες πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 21 και μικρότεροι των 40 ετών, ενώ ειδικά οι
γυναίκες να είναι κάτω των 38 ετών και αποδεδειγμένης γονιμότητας303. Ο πρόσφατος
νόμος της Άνοιξης του 2015 ρητά αναφέρει ως κατώτατο όριο για τους δότες
γεννητικού υλικού, άνδρες ή γυναίκες, το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο κανόνας αυτός
βέβαιο θεωρείται ότι ήδη προέκυπτε από τις γενικές διατάξεις σχετικά με τις ιατρικές
πράξεις και την έγκυρη παροχή συναίνεσης. Στις υπόλοιπες χώρες τα όρια
διαμορφώνονται ως εξής:
Στη Γαλλία οι δότες γεννητικού υλικού πρέπει να είναι ενήλικες, ενώ ο Οργανισμός
Βιοϊατρικής προτείνει οι δότριες να είναι κάτω των τριάντα επτά (37) ετών και οι δότες
κάτω των σαράντα πέντε (45)304.
Στη Γερμανία απαγορεύεται η δωρεά ωαρίου και έτσι ο ηλικιακός περιορισμός αφορά
μόνο τους δότες σπέρματος, οι οποίοι με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες πρέπει να
είναι ηλικίας από 20 έως 40 ετών, ενώ ορισμένες τράπεζες σπέρματος δέχονται και
υγιείς δότες έως 45 ετών305.
Στην Ελλάδα, οι δότες γεννητικού υλικού πρέπει να είναι ενήλικες, και σε ό,τι αφορά τις
γυναίκες, να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Το ηλικιακό αυτό όριο
μπορεί να αυξηθεί μέχρι το τεσσαρακοστό (40ο ) έτος στην περίπτωση διάθεσης
γονιμοποιημένων ωαρίων ή όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από απόφαση
της Αρχής. Οι δότες σπέρματος δεν πρέπει επίσης να έχουν συμπληρώσει το
τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι το
πεντηκοστό έτος (50ο) έτος, σε περίπτωση διάθεσης γονιμοποιημένων ωαρίων ή όταν
συντρέχει σπουδαίος λόγος ύστερα από απόφαση της Αρχής.
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304

Βλ. Agence de la Biomédecine, «L’encadrement juridique du don de gamètes en France et les nouveaux
enjeux
de
la
Loi
de
Bioéthique»,
διαθέσιμο
σε:
http://www.agencebiomedecine.fr/IMG/pdf/fiche_2_encadrement_juridique_don_de_gametes.pdf.
305

Βλ. http://www.cryobank-muenchen.de/Samenspende/Anforderungen
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Στην Ιταλία, δότες γεννητικού υλικού μπορούν να γίνουν άνδρες, ηλικίας από 18 έως 40
ετών και γυναίκες, ηλικίας από 20 έως 35 ετών, ενώ στη Μ. Βρετανία οι άνδρες δότες
είναι ηλικίας από 18 έως 41 ετών και οι γυναίκες από 18 έως 36 ετών.
Στη Σουηδία, ο νόμος ορίζει απλώς ότι οι δότες πρέπει να είναι ενήλικες. Στην πράξη
όμως η ανώτερη ηλικία των δοτών προσδιορίζεται γύρω στα 40 έτη, ενώ των δοτριών
στα 36 έτη.
ΗΛΙΚΙΑ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΑ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΓΑΛΛΙΑ

18 – 45

18 – 37

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20 – 40

--------------------

18 – 40 (μπορεί να αυξηθεί ως τα 50 σε
περίπτωση διάθεσης γονιμοποιημένων
ωαρίων ή μετά από άδεια της Αρχής, αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος)

18 – 35 (μπορεί να αυξηθεί ως τα 40 σε
περίπτωση διάθεσης γονιμοποιημένων
ωαρίων ή μετά από άδεια της Αρχής, αν
συντρέχει σπουδαίος λόγος)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

18 - …..

18 - ….

ΙΤΑΛΙΑ

18 – 40

20 – 35

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

18 – 41

18 – 36

Ενήλικας (στην πράξη το πολύ ως 40 ετών)

Ενήλικη (στην πράξη κάτω των 36 ετών)

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

2.1.4. Συναίνεση
(α) Παροχή συναίνεσης
Στη Γαλλία, οι δότες πρέπει να δίνουν τη συναίνεσή τους εγγράφως, αφού
ενημερωθούν από την επιστημονική ομάδα του κέντρου σχετικά με τις εξετάσεις στις
οποίες θα υποβληθούν, το περιεχόμενο και τις νομικές συνέπειες της δωρεάς, τους
κινδύνους που συνεπάγεται η διαδικασία λήψης του γεννητικού υλικού (κυρίως σε ό,τι
αφορά τη λήψη ωαρίων), καθώς και τη δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσής τους,
ενώ αν πρόκειται για ζευγάρι, θα πρέπει να συναινέσουν και οι δύο
σύντροφοι/σύζυγοι. Στο τέλος της συνέντευξης, ο δότης ή η δότρια διευκρινίζουν αν
επιθυμούν να ενημερωθούν ή όχι για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.
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Στη Γερμανία απαιτείται επίσης έγγραφη συναίνεση των δοτών, η οποία δίδεται μετά
από ενημέρωση. Ο γιατρός, μάλιστα, πρέπει να είναι σίγουρος ότι τόσο ο δότης όσο και
οι μελλοντικοί γονείς είναι ενήμεροι για τις νομικές συνέπειες της ετερόλογης
γονιμοποίησης306. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου ο
θεράπων γιατρός είναι υποχρεωμένος να καταγράψει τα στοιχεία των δοτών του
γεννητικού υλικού, αλλά και τις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται. Επίσης, ο
γιατρός πρέπει να πάρει τη συναίνεση του δότη ως προς την καταγραφή της καταγωγής
και της χρήσης του σπέρματός του, αλλά και την ανακοίνωση των στοιχείων του σε
περίπτωση που το ζητήσει το παιδί που θα γεννηθεί με το σπέρμα του. Τέλος, ο γιατρός
κρατά αρχείο με τη συναίνεση των υποβοηθούμενων γονέων που θα αποκτήσουν
παιδί, για την καταγραφή της ετερόλογης γονιμοποίησης αλλά και της καταγωγής και
χρήσης του σπέρματος του δότη, καθώς και της συναίνεσής του για ανακοίνωση των
στοιχείων από το γιατρό στο παιδί ή σε κάποιον από τους μελλοντικούς γονείς. Τα
στοιχεία αυτά καταγράφονται από το γιατρό ακόμα και αν συνεργάζεται με τράπεζα
σπέρματος χωρίς να είναι επιτρεπτό η τράπεζα να έχει πρόσβαση σε αυτά307.
Στην Ελλάδα οι δότες πρέπει να δίνουν τη συναίνεσή τους εγγράφως, αφού
ενημερωθούν από την επιστημονική ομάδα του κέντρου σχετικά με τις εξετάσεις στις
οποίες θα υποβληθούν, το περιεχόμενο και τις νομικές συνέπειες της δωρεάς, τους
κινδύνους που συνεπάγεται η διαδικασία λήψης του γεννητικού υλικού (κυρίως σε ό,τι
αφορά τη λήψη ωαρίων), καθώς και τη δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσής τους,
ενώ αν πρόκειται για ζευγάρι, θα πρέπει να συναινέσουν και οι δύο
σύντροφοι/σύζυγοι.
Στην Ιρλανδία απαιτείται επίσης γραπτή συναίνεση των δοτών του γεννητικού υλικού,
αφού παρασχεθεί συμβουλευτική308. Οι δότες θα πρέπει εκ των προτέρων να

306

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1398 5.3.3.1.

307

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1398 5.3.3.2.
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δηλώσουν αν θέλουν να τους γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που
διενεργούνται στους ίδιους και στο γεννητικό υλικό τους309.
Στην Ιταλία, τα σχετικά με τη συναίνεση των δοτών ρυθμίζονται συνοπτικά στις
κατευθυντήριες οδηγίες των νομών και επαρχιών, οι οποίες επαναλαμβάνουν και για
την περίπτωση αυτή την αρχή της συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. Η συναίνεση
δίνεται με έγγραφο, στο οποίο ο δότης δηλώνει ρητά, μεταξύ άλλων, ότι δεν φέρει
κάποιο γνωστό σε αυτόν παράγοντα κινδύνου για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες και
γενετικές νόσους, καθώς και ότι συναινεί στη χρήση των γαμετών του για ερευνητικούς
σκοπούς, σε περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν εν τέλει να χρησιμοποιηθούν για
αναπαραγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον, ο δότης ενημερώνεται και πρέπει να συναινεί
για την περίπτωση επικοινωνίας μαζί του αποκλειστικά όταν εμφανίζονται προβλήματα
υγείας του παιδιού και για το γεγονός ότι δεν αποκτά καμία νομική σύνδεση με το
παιδί και δεν μπορεί να αξιώσει κανένα δικαίωμα επ’ αυτού ή να φέρει κάποια
υποχρέωση σε σχέση με το παιδί. Ειδικά για τις δότριες ωαρίων, το κείμενο προβλέπει
ότι πρέπει να ενημερώνονται αναλυτικά για τους κινδύνους που συνδέονται με τη
διέγερση των ωοθηκών και τη συλλογή ωαρίων και το γεγονός αυτό να δηλώνεται ρητά
στο έγγραφο της συναίνεσης.
Στη Μ. Βρετανία οι δότες γεννητικού υλικού μπορούν να θέτουν όρους για τη χρήση ή
την αποθήκευση του υλικού τους, αρκεί αυτοί να είναι συμβατοί με την Equality Act
2010 (11.20)310, κάτι που το κρίνει η Μονάδα Ι.Υ.Α. Οι δότες μπορούν επίσης να
δηλώσουν αν επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με πιθανά προβλήματα υγείας που
θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια του κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου των ίδιων
και του γεννητικού τους υλικού. Σε κάθε περίπτωση όμως και ανεξάρτητα από τη
δήλωσή τους, η Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει να ενημερώσει τυχόν άλλες Μονάδες όπου ο
δότης έχει δωρίσει γεννητικό υλικό, καθώς και την H.F.E.A., αλλά και άτομα που έχουν
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310

Ήτοι, οι πάροχοι υπηρεσιών (εν προκειμένω, οι ΜΙΥΑ) είναι υποχρεωμένοι να μην κάνουν διακρίσεις
λόγω ηλικίας, αναπηρίας, προσανατολισμού φύλου, γάμου ή ελεύθερης συμβίωσης, εγκυμοσύνης και
μητρότητας, φυλής, θρησκείας ή πίστης, φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού (11.20). Αντίστοιχη
υποχρέωση προβλέπεται και στο κεφάλαιο 29 του Code of Practice περί δίκαιης μεταχείρισης των
ατόμων.
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αποκτήσει ή κυοφορούν τέκνο δημιουργημένο από το συγκεκριμένο γενετικό υλικό, και
να τους προσφέρει συμβουλευτική. Η Μονάδα οφείλει να ενημερώσει πλήρως το δότη
για όλα τα παραπάνω, πριν δώσει τη συναίνεσή του και το γεννητικό υλικό του.
Τέλος, στη Σουηδία πρέπει να υπάρχει έγγραφη συναίνεση των δοτών για τη
γονιμοποίηση του ωαρίου της γυναίκας και τη χρήση του σπέρματος του άντρα,
αντίστοιχα311. H συναίνεση στη δωρεά γαμετών πρέπει να είναι να γραπτή και να
υποβάλλεται με συγκεκριμένο έντυπο312. Με τη συναίνεση και των δύο θα πρέπει να
δηλωθεί αν τα γεννητικά κύτταρα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρική
υποβοήθηση της αναπαραγωγής ή για κλινική έρευνα ή για οποιονδήποτε άλλο ιατρικό
σκοπό.
(β) Ανάκληση συναίνεσης
Στη Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Μ. Βρετανία και Σουηδία οι δότες μπορούν να
ανακαλούν ελεύθερα τη συναίνεσή τους μέχρι τη χρήση του γεννητικού υλικού.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3305/2005, οι δότες μπορούν επίσης
ελεύθερα να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους πριν από τη χρησιμοποίηση των γαμετών
ή των γονιμοποιημένων ωαρίων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα δηλώσουν
εγγράφως αν επιθυμούν οι γαμέτες ή τα γονιμοποιημένα ωάριά τους να
χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους, οπότε θα πρέπει να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες,
να διατεθούν για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς ή να καταστραφούν.
Στην Ιταλία, οι δότες μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους, σε
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς κανένα έξοδο ή οικονομική αξίωση εκ μέρους του
κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπου έγινε η συλλογή του γεννητικού υλικού
και/ή εκ μέρους του προσώπου που σκόπευε να χρησιμοποιήσει τους γαμέτες. Στο
κείμενο δεν διευκρινίζεται, ωστόσο, το απώτατο χρονικό σημείο μέχρι του οποίου είναι
δυνατή η ανάκληση της συναίνεσης, με αποτέλεσμα να προκύπτει ασάφεια σχετικά με
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Βλ. σχετικά: την SOSFS 2009:30 αναφορικά με τη δωρεά και την προμήθεια οργάνων ιστών και
κυττάρων
312

Κεφάλαιο 4 – Άρθρο 11 §2 της SOSFS 2009:30 αναφορικά με τη δωρεά και την προμήθεια οργάνων
ιστών και κυττάρων
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το αν θα ισχύσει η γενική πρόβλεψη του Ν. 40/2004 για δυνατότητα ανάκλησης της
συναίνεσης μέχρι τη στιγμή της γονιμοποίησης (πρόβλεψη η οποία ωστόσο αφενός
αναφέρεται στη συναίνεση των υποβοηθούμενων προσώπων και, αφετέρου, εκκρεμεί,
ως προς το ζήτημα της αντισυνταγματικότητάς της ενώπιον του Συνταγματικού
Δικαστηρίου), αν θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι ο δότης μπορεί να ανακαλέσει τη
συναίνεση και μετά τη γονιμοποίηση ή, τέλος, αν το χρονικό σημείο ανάκλησης της
συναίνεσης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ακόμα προγενέστερο χρονικό σημείο (π.χ.
δυνατότητα ανάκλησης μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του γεννητικού
υλικού). Ασφαλέστερη θεωρείται σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή μέχρι να υπάρξει
ειδική ρύθμιση, η τελευταία λύση, η οποία συνάδει και με το γράμμα του κειμένου, στο
οποίο γίνεται λόγος για πρόσωπο που «σκόπευε να χρησιμοποιήσει τους γαμέτες»,
υπονοώντας επομένως, ότι μετά τη χρήση τους, η ανάκληση της συναίνεσης δεν είναι
δυνατή.
2.2. Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου
2.2.1. Έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων του νόμου ως προς την προστασία της υγείας
Σε όλες τις χώρες, η τήρηση των προϋποθέσεων ασφάλειας ως προς τη δωρεά
γεννητικού υλικού γίνεται ευρέως αποδεκτή. Στην πράξη ωστόσο η τήρηση των
προϋποθέσεων του νόμου συναρτάται με την ύπαρξη ουσιαστικού ελέγχου. Έτσι λ.χ.
στην Ελλάδα, παρά την θεσμοθέτηση αυστηρών κανόνων, η υπολειτουργία της
αρμόδιας Αρχής είχε – τουλάχιστον ως πρόσφατα - ως αποτέλεσμα να μη λαμβάνει
χώρα κανένας έλεγχος και η τήρηση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων να
εναπόκειται

στη

διακριτική

ευχέρεια

κάθε

Μονάδας

Ι.Υ.Α.

και

Τράπεζας

Κρυοσυντήρησης. Συχνά, άλλωστε, οι σχετικοί έλεγχοι της υγείας των δοτών δεν
πραγματοποιούνται καν από τις Μονάδες ή τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, καθώς,
σύμφωνα με στοιχεία που παρέχουν οι ίδιες,

το σπέρμα παραλαμβάνεται

κατεψυγμένο από ειδικές εταιρίες που αναλαμβάνουν τη συλλογή του και οι οποίες
διενεργούν και τον έλεγχο.
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2.2.2. Έλεγχος τήρησης του ανώτατου ορίου ως προς τον αριθμό παιδιών που
επιτρέπεται να γεννηθούν με γεννητικό υλικό του ίδιου δότη
Ευρεία αποδοχή συγκεντρώνει μεταξύ των ειδικών επιστημόνων η προϋπόθεση της
θέσπισης ανώτατου ορίου ως προς τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να γεννηθούν
από το γεννητικό υλικό του ίδιου δότη, το οποίο ορίζεται συνήθως, όπως ειπώθηκε, στα
(10) δέκα παιδιά, παρά το γεγονός ότι οι επιμέρους χώρες παρουσιάζουν σημαντικές
διαφορές σε ό,τι αφορά την πληθυσμιακή τους κατάσταση.
Ωστόσο, ο έλεγχος της τήρησης του τελευταίου αυτού όρου φαίνεται στην
πραγματικότητα ανέφικτος, όσο δεν καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης εθνικού
αρχείου δοτών. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία, στην πράξη δεν λειτουργεί μηχανισμός ελέγχου του αριθμού των παιδιών
που γεννιούνται από τον ίδιο δότη, δεδομένου ότι δεν έχει συσταθεί ακόμα
ενοποιημένο κεντρικό αρχείο δοτών. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σύμφωνα με τις
μαρτυρίες των γιατρών-προσώπων αναφοράς, «μόνο εάν υπάρξει κάποιο ανεπιθύμητο
γεγονός (π.χ. μια ιατρική ένδειξη στο παιδί που θα γεννηθεί), αυτό γνωστοποιείται στον
Οργανισμό Βιοϊατρικής και φυσικά και στο C.E.C.O.S.
Προσπάθειες ελέγχου έχουν ωστόσο γίνει στις περισσότερες χώρες, όπως στη
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γερμανία έχει δημιουργηθεί εθνική βάση313, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να
καταγραφούν οι δότες και να ελεγχθεί η τήρηση του ορίου των 10 παιδιών που
μπορούν να γεννηθούν με το σπέρμα του ίδιου δότη. Ωστόσο, η καταγραφή
εναπόκειται σε κάθε γιατρό ξεχωριστά, με αποτέλεσμα στην πράξη να μη λειτουργεί
ακόμα η βάση αυτή. Πριν από τη δημιουργία άλλωστε της εθνικής βάσης τα στοιχεία
καταγράφονταν και τηρούνταν από κάθε γιατρό ξεχωριστά314. Η μη λειτουργία της
ενιαίας βάσης καθιστά εξάλλου δύσκολη και την πρόσβαση των παιδιών στα στοιχεία

313

http://www.deutsches-ivf-register.de/

314

Η υποχρέωση τήρησης ιατρικών αρχείων για τουλάχιστον 30 χρόνια προκύπτει από την § 10 MBO
(Muster-Berufsordnung für die deutschen Ärztinnen und Ärzte) και τις § 13a και 16a του TPG
(Transplantationsgesetz).
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των δοτών σε περίπτωση που θελήσουν να μάθουν την ταυτότητα τους, σε μια χώρα
μάλιστα όπου δεν γίνεται αποδεκτή η ανωνυμία των δοτών.
Στην Ελλάδα, με βάση το νόμο315, οι γιατροί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Μονάδων
Ι.Υ.Α. είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών που
τηρεί η Αρχή Ι.Υ.Α., προκειμένου να ελέγχουν ενδεχόμενη υπέρβαση του αριθμού των
γαμετών που προσφέρονται προς διάθεση, όπως αυτός καθορίζεται με τις σχετικές
αποφάσεις της Αρχής Ι.Υ.Α., σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι γεννήσεις παιδιών με
γεννητικό υλικό του ίδιου δότη. Κατά την Αιτιολογική Έκθεση του νόμου316, η
παραπάνω πρόβλεψη ως στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου πώλησης και
αγοράς γεννητικού υλικού, αφού με την ανωτέρω διαδικασία θα υπάρχει ανά πάσα
στιγμή σαφής και πλήρης εικόνα για τον αριθμό γαμετών που έχει διαθέσει κάθε δότης
ή δότρια. Θεσπίζεται δε και ειδική υποχρέωση των γιατρών ή των νόμιμων
εκπροσώπων των Μονάδων Ι.Υ.Α. να απευθύνονται στο εθνικό αρχείο δοτών και
ληπτών για τυχόν υπέρβαση του ανώτατου αριθμού γαμετών που προσφέρονται προς
διάθεση. Σημαντικό είναι ότι κάθε υπέρβαση του μέγιστου προβλεπόμενου αριθμού
αντιμετωπίζεται ως πώληση ή αγορά ή προσφορά ή διαμεσολάβηση προς πώληση ή
αγορά γεννητικού υλικού, με όποιες ποινικές και διοικητικές συνέπειες αυτό
συνεπάγεται κατά το Ν. 3305/2005. Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι παρά το
γεγονός ότι η υποχρέωση τήρησης εθνικού αρχείου υπάρχει από το 2005, στην πράξη
δεν ελέγχεται ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται από τον ίδιο δότη.
Στην Ιταλία, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 το Εθνικό Αρχείο καταγραφής δοτών,
ώστε να ελέγχεται μέσω αυτού και ο αριθμός παιδιών που γεννιούνται από τον ίδιο
δότη.
Στην Ιρλανδία, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Εθνικού
Αχρείου καταγραφής των δοτών και των ληπτών του γεννητικού υλικού που δωρίζεται,

315

Άρθρο 16 Ν. 4272/2014.

316

Βλ σχετικά και Μ. Μηλαπίδου, Ο Ν. 4272/2014 και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο Ν. 3305/2005
για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Ποιν.Δικ. 2014, σ. 978 επ.
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όμως το αρχείο αυτό δεν ελέγχει τον αριθμό των παιδιών που γεννιέται από τον ίδιο
δότη, αφού δεν προβλέπεται τέτοιος περιορισμός.
Στη Μεγάλη Βρετανία λειτουργεί, όπως ήδη ειπώθηκε, το εθνικό Αρχείο της H.F.E.A.,
όπου καταγράφονται όλες οι ενέργειες όλων των αδειοδοτημένων Μονάδων Ι.Υ.Α. και
τηρείται πλήρες αρχείο ασθενών, δωρητών/ δωρητριών και παιδιών που έχουν
γεννηθεί με εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α.
Στη Σουηδία υπάρχει επίσης ένα εθνικό αρχείο ειδικά για την ιατρική υποβοήθηση της
αναπαραγωγής, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εφαρμογές εξωσωματικής
γονιμοποίησης, αλλά όχι οι σπερματεγχύσεις, το λεγόμενο Q-IVF. Αυτό το μητρώο
«τρέχει» από κοινού από όλες τις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Σουηδία.
Οι σπερματεγχύσεις καταγράφονται στο μητρώο μόνο όταν χρησιμοποιείται σπέρμα
δότη. Σκοπός του μητρώου είναι να παράσχει στις συμμετέχουσες μονάδες
ικανοποιητικά θεμέλια για την ανάπτυξή τους και την ποιότητα της δουλειάς τους, αλλά
και να επιτρέψει τη συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων και των ιατρικών
κινδύνων για τα παιδιά και τα ζευγάρια. Το μητρώο μπορεί να αποτελέσει ένα έρεισμα
για έρευνα. Τα στοιχεία του μητρώου δημοσιεύονται κάθε χρόνο .
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ
Χ
(δεν λειτουργεί ακόμα πλήρως)

ΕΛΛΑΔΑ

Χ
(προβλέπεται νομοθετικά από το 2005,
αλλά δεν λειτουργεί ακόμα πλήρως)

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

X
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2.3. Συνέπειες από την παραβίαση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για
τη δωρεά γεννητικού υλικού
2.3.1. Ύπαρξη συνεπειών
Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν συνέπειες διοικητικής ή/και ποινικής φύσης σε
περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι δωρεάς γεννητικού υλικού, ενώ δεν αποκλείεται
η ύπαρξη και αστικών κυρώσεων. Σε άλλες χώρες, ωστόσο, προβλέπονται κυρώσεις
ειδικά για την παραβίαση των σχετικών με την Ι.Υ.Α. διατάξεων και σε άλλες οι
κυρώσεις προκύπτουν από τις γενικά ισχύουσες διατάξεις.
2.3.2. Συνέπειες για τις Μονάδες Ι.Υ.Α. και τις τράπεζες κρυοσυντήρησης
Στη Γαλλία, με βάση το άρθρο L. 6241-1 Κώδικα Δημόσιας Υγείας, ο Γενικός Διευθυντής
του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας (A.R.S.) μπορεί να επιβάλλει διοικητικές
κυρώσεις στα κέντρα ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τις τράπεζες
κρυοσυντήρησης σε κάθε περίπτωση που παραβιάζεται σοβαρά η σχετική νομοθεσία.
Η κύρωση συνίσταται στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της μονάδας, ενώ σε
περίπτωση επανάληψης ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.
Στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα και τη Σουηδία δεν γίνεται ρητή αναφορά σε
συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου για τη δωρεά
γεννητικού υλικού. Ωστόσο, η μη τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών μπορεί να
επισύρει τις συνήθεις διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των Μονάδων Ι.Υ.Α.
Στην Ιρλανδία ο νόμος προβλέπει ότι η Μονάδα Ι.Υ.Α., η οποία δέχεται γεννητικό υλικό
δωρητή ή εφαρμόζει διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που περιλαμβάνει
τη χρήση γεννητικού υλικού δότη, πρέπει να λαμβάνει υπογεγραμμένο έντυπο
συναίνεσης από τον ενδιαφερόμενο, αφού τον ενημερώσει πλήρως. Το έγγραφο αυτό
φυλάσσεται σε αρχείο της Μονάδας, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες στο Εθνικό
Αρχείο. Ο Υπουργός Υγείας έχει την αρμοδιότητα να εξουσιοδοτεί υπηρεσίες του
υπουργείου να ελέγχουν τις Μονάδες και, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια από αυτές
δεν τηρεί τη νόμιμη διαδικασία και το προβλεπόμενο αρχείο, γίνονται συστάσεις και
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ακολουθεί, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, δικαστική διαδικασία, η οποία μπορεί να
καταλήξει σε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους.
Στην Ιταλία, εφόσον μέχρι τώρα δεν έχει θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για την ετερόλογη
Ι.Υ.Α., εφαρμόζονται, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, οι έννομες συνέπειες που
προβλέπονται στο ν.δ. 191/2007, που αναφέρεται γενικά στην ασφάλεια των ιστών και
κυττάρων ανθρώπινης προέλευσης. Με βάση το άρθρο 6 παρ. 5 του διατάγματος
αυτού, οι αρμόδιοι Νομοί και Επαρχίες μπορούν να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την
άδεια του κέντρου, ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι
το τελευταίο δεν συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του νόμου. Επιπρόσθετα, δεν
μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία και η έγερση αξιώσεων αστικής φύσης του
ζευγαριού κατά των γιατρών ή της Μονάδας Ι.Υ.Α., κατά τις προβλέψεις των γενικών
διατάξεων του Αστικού Δικαίου όταν από τις σχετικές παραβιάσεις προκύπτει ζημία του
ζευγαριού (π.χ. ευθύνη προς αποζημίωση του ζευγαριού σε περίπτωση πλημμελειών
κατά τον ιατρικό έλεγχο του δότη και γέννησης παιδιού με κληρονομική νόσο εξαιτίας
αυτών.
Στη Μ. Βρετανία σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου σχετικά με την
δωρεά γεννητικού υλικού υπάρχουν συνέπειες διοικητικής φύσης οι οποίες αφορούν
τους υπευθύνους των Μονάδων Ι.Υ.Α. Η H.F.E.A. δικαιούται να ανακαλέσει ή να μην
ανανεώσει την άδεια της Μονάδας, επικαλούμενη την μη τήρηση των όρων του Code of
Practice.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της
μονάδας, και σε περίπτωση επανάληψης
ανάκληση άδειας λειτουργίας

---------------------

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

-------------------------

ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

--------------------------

ΓΑΛΛΙΑ
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας

------------------------

Προσωρινή ή οριστική αναστολή
λειτουργίας της μονάδας

-------------------------

Μη ανανέωση
λειτουργίας

ΣΟΥΗΔΙΑ

ή

ανάκληση

άδειας

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

----------------------

---------------------

2.3.3. Συνέπειες για την επιστημονική ομάδα της Μονάδας Ι.Υ.Α. ή της τράπεζας
κρυοσυντήρηση
Στη Γαλλία η επιστημονική ομάδα που είναι υπεύθυνη για την τήρηση των όρων
δωρεάς γεννητικού υλικού υπέχει τόσο διοικητική όσο και ποινική ευθύνη. Διοικητικά
μπορεί να διαταχθεί η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Ποινικά, οι απειλούμενες
κυρώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της πράξης. Έτσι, η μη τήρηση των
κανόνων υγειονομικής ασφάλειας, η συλλογή ή λήψη γαμετών από ένα εν ζωή
πρόσωπο στο πλαίσιο ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τη διενέργεια
ιατρικών εξετάσεων για τον εντοπισμό μεταδοτικών ασθενειών, η διενέργεια
εξωσωματικής γονιμοποίησης με νωπό σπέρμα ή με μείγμα σπέρματος που προέρχεται
από δωρεές ή η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα ενός προσώπου ή
ενός ζευγαριού που προέβη σε δωρεά γαμετών ή ενός ζευγαριού που τους έλαβε,
αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ. Η μη
τήρηση των κανόνων για τη συναίνεση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών και
χρηματική ποινή 75.000 ευρώ.
Στη Γερμανία όπως και στη Σουηδία, δεν γίνεται ρητή αναφορά σε συνέπειες σε
περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου για τη δωρεά γεννητικού υλικού.
Ωστόσο η μη τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών μπορεί να επισύρει πειθαρχική
ευθύνη του γιατρού ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο αποζημίωσης υπέρ του
ζευγαριού που θα αποκτήσει το παιδί σε περίπτωση που το παιδί γεννηθεί με
πρόβλημα που σχετίζεται με το μη υγιές σπέρμα δότη.
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Στην Ελλάδα, αν υπάρξει παραβίαση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για τη
δωρεά γεννητικού υλικού και ειδικότερα αν γίνει χρήση γεννητικού υλικού χωρίς τον
προβλεπόμενο εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο, απειλείται φυλάκιση τουλάχιστον δύο
ετών317, ενώ επιβάλλεται επίσης προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος για τουλάχιστον έξι μήνες318. Όποιος προβαίνει σε εφαρμογή μεθόδων
Ι.Υ.Α. κατά παράβαση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 7 Ν.
3305/2005, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ως ένα έτος319.
Στην Ιρλανδία, οι γιατροί οι οποίοι εμπλέκονται, εφόσον δεν έχουν προβεί σε πράξη
που αντίκειται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ιατρικού Συμβουλίου, δεν έχουν καμία
περαιτέρω ευθύνη από το γεγονός ότι η Μονάδα Ι.Υ.Α. δεν τήρησε το αρχείο που
προβλέπεται.
Στην Ιταλία, εφόσον μέχρι τώρα δεν έχει θεσπιστεί ειδική νομοθεσία για την ετερόλογη
Ι.Υ.Α., θα εφαρμοστούν, σε ορισμένες τουλάχιστον περίπτωσεις, οι έννομες συνέπειες
που προβλέπονται στο άρθρο 27 του νομοθετικού διατάγματος 191/2007 κατά το
οποίο «όποιος προμηθεύεται, συγκεντρώνει, διατηρεί, επεξεργάζεται και διανέμει
ιστούς και κύτταρα που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο ή παράγωγα αυτών σε
χώρους εκτός των ειδικά πιστοποιημένων μονάδων ιστών και κυττάρων ή χωρίς ή κατά
παραβίαση των σχετικών όρων αδειοδότησης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από ένα
έως τρία έτη και με πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ», εφόσον δε το αδίκημα
τελείται από επαγγελματία υγείας, του επιβάλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και
στέρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του.
Στη Μεγάλη Βρετανία, αν υπάρξει παραβίαση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος
για τη δωρεά του γεννητικού υλικού, οι γιατροί κινδυνεύουν με πειθαρχική δίωξη κατά
τις διατάξεις του Good Medical Practice και απειλούνται με φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή
πρόστιμο, σύμφωνα με το section 41.9 της H.F.E. Act.

317

Άρθρο 26 παρ. 9 N. 3305/2005.

318

Άρθρο 27 παρ. 5 Ν. 3305/2005.

319

Άρθρο 26 παρ. 6 Ν. 3305/2005.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ

Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Για μη τήρηση κανόνων υγειονομικής
ασφάλειας, συλλογή ή λήψη γαμετών χωρίς
τη
διενέργεια
ιατρικών
εξετάσεων,
διενέργεια εξωσωματικής γονιμοποίησης
με νωπό σπέρμα ή με μείγμα σπέρματος ή
αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με την
ταυτότητα ενός προσώπου  φυλάκιση 2
ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ.
Για μη τήρηση των κανόνων σχετικά με τη
συναίνεση  φυλάκιση 5 ετών + χρηματική
ποινή 75.000 ευρώ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις από τους
ιατρικούς συλλόγους κατά τις γενικές
διατάξεις

-----------------------

ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινή ανάκληση άδειας άσκησης
επαγγέλματος για τουλάχιστον έξι (6)
μήνες

Για χρήση γεννητικού υλικού χωρίς τον
προβλεπόμενο εργαστηριακό και κλινικό
έλεγχο  φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις από τους
ιατρικούς συλλόγους κατά τις γενικές
διατάξεις

ΙΤΑΛΙΑ

Στέρηση
άδειας
επαγγέλματος

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχική ευθύνη κατά τις διατάξεις
του Good Medical Practice

ΣΟΥΗΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις από τον I.V.O.
κατά τις γενικές διατάξεις

άσκησης
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Φυλάκιση 1 - 3 έτη + Πρόστιμο 5.000 15.000 ευρώ
Φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή πρόστιμο

------------------------

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ
1.1. Η αναφορά στο συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί
Σε πολλές χώρες, τόσο οι νομοθέτες όσο και οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με
ζητήματα ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναφέρονται συχνά στο συμφέρον
του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, ως κριτήριο για τη διαμόρφωση του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, πολύ συχνά θεωρείται ότι μπορούν να
τίθενται απαγορεύσεις ή περιορισμοί στο δικαίωμα ενός προσώπου στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επειδή είναι πιθανόν το περιβάλλον στο οποίο θα
γεννηθεί το παιδί να μην είναι «κατάλληλο» για την ανατροφή και «ομαλή» του
ανάπτυξη. Ο προβληματισμός διατυπώνεται κυρίως με αναφορά στην ηλικία των
υποβοηθούμενων προσώπων, τη δυνατότητα μοναχικών ατόμων να αποκτούν παιδί και
τέλος τη δυνατότητα των ομόφυλων ζευγαριών να γίνονται γονείς, καθώς
διατυπώνονται σοβαρές επιφυλάξεις αν ένα ομόφυλο ζευγάρι προσφέρει το κατάλληλο
οικογενειακό περιβάλλον για την ανάπτυξη του παιδιού.
1.2. Χώρες όπου ο νόμος αναφέρεται ρητά στο συμφέρον του παιδιού που θα
γεννηθεί
Στις χώρες όπου γίνεται ρητή αναφορά στο ίδιο το κείμενο του νόμου στο συμφέρον
του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί ανήκουν η Γαλλία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία,
Ιρλανδία και Σουηδία.
Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία, το άρθρο 8 του Νόμου περί Βιοηθικής του 1994
ενσωμάτωνε στον Κώδικα Δημόσιας Υγείας διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η ιατρικά
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, εφόσον ….. ο
γιατρός, κατόπιν συζήτησης εντός της διεπιστημονικής του ομάδας, εκτιμά ότι μια
συμπληρωματική περίοδος σκέψης είναι απαραίτητη [στα υποψήφια υποβοηθούμενα
πρόσωπα] προς το συμφέρον του τέκνου που θα γεννηθεί. Με βάση τη διάταξη αυτή, η
ιατρική ομάδα του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξετάζει κάθε φορά αν τα
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υποβοηθούμενα πρόσωπα είναι πράγματι κατάλληλα για την απόκτηση ενός παιδιού,
ενώ και αρκετές από τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας, όπως τα ηλικιακά όρια ή η
απαγόρευση εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικά
άτομα ή ομόφυλα ζευγάρια, συναρτώνται με το συμφέρον του παιδιού που θα
γεννηθεί. Κάποιες μάλιστα από τις ρυθμίσεις αυτές συγκεντρώνουν και ευρεία
αποδοχή στην κοινή γνώμη. Είναι λ.χ. χαρακτηριστικό ότι σε δημοσκόπηση του
Οργανισμού Βιοϊατρικής και σε ερώτηση σχετικά το αν η ηλικία των υποβοηθούμενων
προσώπων θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο για την πρόσβαση σε μεθόδους ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το 91 % των ερωτηθέντων απάντησε θετικά,
δηλώνοντας ότι τάσσεται κατά της προσφυγής στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
γυναικών άνω των 50 ετών. 72 % είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη δυνατότητα αυτή
για τους άνδρες άνω των 50 ετών, ενώ 46 % των ερωτηθέντων θεωρούν ότι δεν θα
έπρεπε να αναγνωρίζεται η σχετική δυνατότητα σε γυναίκες μεγαλύτερες των 40
ετών320.
Στην Ελλάδα επίσης γίνεται ρητή αναφορά από το νομοθέτη στο συμφέρον του παιδιού
που πρόκειται να γεννηθεί. Στο άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 3305/2005 τονίζεται μάλιστα ότι κατά
την εφαρμογή μεθόδων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής πρέπει να
λαμβάνεται κυρίως υπόψη το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί321. Με βάση την
Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, η εν λόγω διακηρυκτική στη φύση της αρχή αποτελεί
εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής περί προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, την
οποία κατοχυρώνει το άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού
και το άρθρο ΙΙ 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε
κανένα ωστόσο σημείο του νόμου δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το περιεχόμενο της

320

«Assistance médicale à la procréation (AMP), embryologie et génétique humaine», 9.7.2012, διαθέσιμο
σε: http://www.agence-biomedecine.fr/Assistance-medicale-a-la,299
321

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το στάδιο εργασιών της νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής του μετέπειτα Ν. 3089/2002 δύο μέλη της, οι κ.κ. Α. Κουτσουράδης και η Π. Αγαλλοπούλου,
είχαν προτείνει να ενταχθεί στο νόμο μια γενική ρήτρα που θα αναφέρεται στο συμφέρον του παιδιού
που θα γεννηθεί, πρόταση η οποία δεν υιοθετήθηκε τελικά κατά την ψήφιση του Ν. 3089/2209, αλλά εν
τέλει ακολουθήθηκε κατά την ψήφιση του μετέπειτα Ν. 3305/2005, βλ. σχετικά Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη
αναπαραγωγή. Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, εκδ. Σάκκουλα, 2009, σ. 159 επ., όπου και κριτική
για τη ρητή διατύπωση της αρχής που μπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση του δικαιώματος στην
αναπαραγωγή.
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συγκεκριμένης αρχής. Κατά την Αιτιολογική Έκθεση, τα ειδικότερα κριτήρια
εξειδίκευσης της έννοιας του συμφέροντος του παιδιού, τα οποία θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τόσο η Αρχή Ι.Υ.Α. όσο και οι Μονάδες Ι.Υ.Α., είναι δύσκολο να
καθορισθούν επακριβώς. Για το λόγο αυτό οι συντάκτες της επέλεξαν να
παραπέμψουν322 αφενός στους κανόνες δεοντολογίας της βρετανικής Αρχής
Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (H.F.E.A.), που ταυτίζει το συμφέρον του
παιδιού με την ύπαρξη «ενός σταθερού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος», και
αφετέρου σε ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στα υποβοηθούμενα
πρόσωπα, όπως η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό, η κληρονομικότητα ως προς ορισμένα
νοσήματα, καθώς και η ικανότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού. Σε κάθε
περίπτωση, το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί συνεκτιμάται σε πολλές από τις
αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που αφορούν την παρένθετη μητρότητα, όπου
ασκείται, εκτός από έλεγχο νομιμότητας, και έλεγχος σκοπιμότητας σε συνάρτηση με το
συμφέρον του παιδιού.
Στη Μ. Βρετανία, η H.F.E. Act του 1990 ρητά είχε ευθύς εξαρχής θέσει το συμφέρον του
παιδιού ως τον κεντρικό ηθικό και νομικό πυρήνα των ρυθμίσεων για την ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πιο συγκεκριμένα, στο section 13.5 αυτής αναφέρεται
ότι σε καμία γυναίκα δεν θα παρασχεθούν υπηρεσίες θεραπείας, χωρίς να ληφθεί
υπόψη το συμφέρον του παιδιού που ενδέχεται να γεννηθεί από αυτή τη θεραπεία
(συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης αυτού του παιδιού για έναν πατέρα323) και
οποιουδήποτε άλλου παιδιού που μπορεί να επηρεαστεί από [αυτή] τη γέννηση. Η
συγκεκριμενοποίηση της αόριστης έννοιας «συμφέρον του παιδιού» ανατέθηκε στην
H.F.E.A.324 και στον Code of Practice, τον οποίο αυτή συνέταξε325. Στη ρύθμιση

322

Για την κριτική της εν λόγω επιλογής βλ. Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή. Η ιδιωτική
αυτονομία και τα όριά της, εκδ. Σάκκουλα, 2009, σ. 160 επ.
323

Η αναφορά στην «ανάγκη για έναν πατέρα» έγινε προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία
πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλ. E. Jackson, Medical Law, Cases and
Materials, Oxford University Press 2010, σ. 772.
324

Οι M. Stauch, K. Wheat & J. Tingle αναφέρουν στη σ. 349 του Text, Cases and Materials on Medical Law
(Routledge-Cavendish 2006) ότι «η H.F.E. Act 1990 είναι αξιοσημείωτη για την ευελιξία της και για την
προθυμία της να εμπιστευτεί στην H.F.E.A. μεγάλο αριθμό διακριτικών ευχερειών» στη λήψη
αποφάσεων. Ο J. Herring, υιοθετεί την ίδια άποψη στο “Medical Law & Ethics” (Oxford University Press
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ασκήθηκε κριτική, κυρίως μάλιστα ως προς την προϋπόθεση ύπαρξης ενός πατέρα, με
τα ακόλουθα κυρίως επιχειρήματα326: (α) η αναφορά στην ανάγκη του παιδιού για έναν
πατέρα αποτελεί διάκριση ενάντια στα ζευγάρια λεσβιών και στις άγαμες μοναχικές
γυναίκες που αποκτούν παιδί με μεθόδους Ι.Υ.Α., (β) το ουσιαστικό ζήτημα είναι το
κατά πόσο οι ασθενείς θα γίνουν καλοί γονείς ή όχι, κάτι το οποίο δεν μπορεί να
απαντηθεί από γιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν εκπαίδευση κοινωνικού λειτουργού, (γ) η
έννοια «συμφέρον του παιδιού» δεν έχει νόημα καθαυτή, καθώς δεν μπορούμε να
μιλήσουμε για το συμφέρον ενός αγέννητου παιδιού, όταν μάλιστα η γέννησή του
αποτελεί προϋπόθεση για το συμφέρον του και (δ) η επιλογή των κλινικών μπορεί να
συμπεριλαμβάνει και προσωπικές κρίσεις, όπως την απόρριψη άγαμων μοναχικών
γυναικών για ηθικούς λόγους. Τυχόν περιορισμός της εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. μόνο
σε υπογόνιμα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια ή μόνο σε παντρεμένα ζευγάρια «αγνοεί την
μεγάλη ποικιλία οικογενειών που αποτελούν πλέον κοινό τόπο».
Υπό το βάρος της κριτικής, αλλά και της αλλαγής των αντιλήψεων, η H.F.E. Act 2008
τροποποίησε το section 13.5, το οποίο προβλέπει πλέον ότι σε καμία γυναίκα δεν θα
παρασχεθούν υπηρεσίες θεραπείας, χωρίς να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του παιδιού
που ενδέχεται να γεννηθεί από αυτή τη θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης
αυτού του παιδιού για έναν υποστηρικτικό γονέα327) και οποιουδήποτε άλλου παιδιού
που μπορεί να επηρεαστεί από [αυτή] τη γέννηση. Η αντικατάσταση του όρου
«πατέρας» από τον όρο «υποστηρικτικός γονέας»328 έγινε με το σκέψη ότι: «ο νόμος θα
πρέπει να αναμιγνύεται στην ιδιωτική ζωή των πολιτών μόνο αν κάποιος υφίσταται
βλάβη. Το Κράτος δεν έχει καμιά δουλειά να αναμιγνύεται στην οικογενειακή ζωή και

2010), και μάλιστα αναφέρει στη σ. 336 ότι «[η H.F.E.A.] έκανε ξεκάθαρο ότι οι Μ.Ι.Υ.Α. θα έπρεπε να
αρνούνται την παροχή υπηρεσιών μόνο αν το παιδί είναι πιθανό να εκτεθεί σε σοβαρή βλάβη».
325

S. Burns, The Law of Assisted Reproduction, Bloomsbury Professional, 2012, σ. 209.

326

J. Herring, Medical Law & Ethics, Oxford University Press, 2010. Ο συγγραφέας είναι πρόδηλα
υπέρμαχος της αναπαραγωγικής αυτονομίας, και μάλιστα στη σ. 337 του έργου του αναφέρει ότι «δεν θα
έπρεπε να υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το ποιος μπορεί να υποβληθεί σε μεθόδους Ι.Υ.Α.»
327

Ο όρος «υποστηρικτικός γονέας» συγκεκριμενοποιείται στην παρ. 8.11 του Code of Practice, όπου
αναφέρεται ότι «η υποστηρικτική γονεϊκότητα είναι μια δέσμευση προς την υγεία, το καλό και την
ανάπτυξη του παιδιού».
328

Οι συζητήσεις επί του θέματος στο House of Commons και στο House of Lords μπορούν να βρεθούν
σχολιασμένες στο S. Burns, The Law of Assisted Reproduction, Bloomsbury Professional 2012, σ. 237-309.
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να ευνοεί έναν τύπο οικογένειας ως τον ιδανικό σε σχέση με άλλους τύπους, αν δεν
υπάρχει σημαντικός λόγος για να το κάνει»329.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Code of Practice υποχρεώνει τις Μονάδες Ι.Υ.Α. να αποδεικνύουν
εγγράφως ότι λαμβάνουν υπόψη τους το συμφέρον του παιδιού, γεγονός που σημαίνει
ότι όλες οι συναινέσεις πρέπει να είναι έγγραφες και όλες οι σχετικές πληροφορίες που
συλλέγονται πρέπει να αρχειοθετούνται (παρ. 8.2 και 8.18 αντίστοιχα). Κατά την παρ.
8.3, η Μονάδα εκτιμά την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προκειμένου να αποφασίσει αν
υφίσταται κίνδυνος σημαντικής βλάβης ή παραμέλησης του παιδιού που θα γεννηθεί ή
του παιδιού που πιθανώς να επηρεαστεί από τη γέννηση του πρώτου. Στον Κώδικα
αναφέρονται μάλιστα και συγκεκριμένα τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογεί το
επιστημονικό προσωπικό της Μονάδας:

(α) τυχόν προηγούμενες καταδίκες για

αξιόποινες πράξεις κατά ανηλίκων, (β) λήψη ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν ήδη
υπάρχοντα παιδιά, (γ) βία ή σοβαρή αναστάτωση στο οικογενειακό περιβάλλον.
Επιπροσθέτως, η Μονάδα Ι.Υ.Α. μπορεί να αποκλείσει την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε
άτομα των οποίων «παρελθοντικές ή παρούσες συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε
ανικανότητα επιμέλειας του παιδιού που μπορεί να γεννηθεί ή ήδη εμποδίζουν σοβαρά
την επιμέλεια οποιουδήποτε παιδιού υπάρχει στην οικογένεια, όπως για παράδειγμα:
(α) νοητικές ή σωματικές καταστάσεις, (β) κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, (γ)
ιατρικό ιστορικό, το οποίο καταδεικνύει ότι οποιοδήποτε παιδί γεννηθεί, πιθανότατα
θα υποφέρει από κάποια σοβαρή ιατρική πάθηση, (δ) συνθήκες που η Μονάδα θεωρεί
ότι είναι πιθανό να προξενήσουν σοβαρή βλάβη σε οποιοδήποτε παιδί. Η ρύθμιση αυτή
έχει δεχτεί πάντως κριτική, εξαιτίας της αοριστίας των όρων που χρησιμοποιεί, της
ενδεικτικής και όχι περιοριστικής αναφοράς των συνθηκών που ελέγχονται και της
ανησυχίας για την ικανότητα των γιατρών να ελέγξουν τόσο σοβαρά ζητήματα330.
Χαρακτηριστική είναι λ.χ. η περίπτωση της άρνησης εφαρμογής μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχική γυναίκα επειδή είχε παρελθόν στο χώρο
της πορνείας. Πρόκειται για την υπόθεση R vs Ethical Committee of St. Mary’s Hospital
329

S. Burns, Current Law Statutes Annotated-Human Fertilisation and Embryology Act 2008, Sweet &
Maxwell 2009, κεφ. 22, σ. 51.
330

Βλ. S. Burns, The Law of Assisted Reproduction, Bloomsbury Professional 2012, σ. 233-234.
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(Manchester) ex p Harriot. Στην περίπτωση αυτή η Harriot είχε πολλές φορές υποβάλει
αιτήματα υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου στην κοινωνική υπηρεσία του Μάντσεστερ, τα
οποία όμως απορρίπτονταν. Η αιτιολογία ήταν πάντα η ύπαρξη ποινικού μητρώου (το
παρελθόν στο χώρο της πορνείας) και η αδυναμία της να κατανοήσει τη βαρύτητα της
υιοθεσίας και της αναδοχής. Εν συνεχεία, προσπάθησε να υποβληθεί σε μεθόδους
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο νοσοκομείο St. Mary’s με κάλυψη των εξόδων
από το ασφαλιστικό σύστημα. Το σχετικό αίτημά της απορρίφθηκε μετά από επέμβαση
της Επιτροπής Ηθικής του νοσοκομείου, με το σκεπτικό ότι είχε ήδη στο παρελθόν
θεωρηθεί ακατάλληλη για να υιοθετήσει ή να γίνει ανάδοχος τέκνου.
Στη Σουηδία, το συμφέρον του παιδιού διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλη τη
νομοθεσία της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με
το Κεφάλαιο 6 – Άρθρο 3 GIA (2006:351), ο γιατρός πρέπει να προβαίνει πριν τη
σπερματέγχυση σε αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο, με βάση τις κοινωνικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες των συζύγων/συντρόφων είναι πρόσφορο το
έδαφος για τη σπερματέγχυση. Η διαδικασία της σπερματέγχυσης ξεκινά μόνον εάν
μπορεί βάσιμα να θεωρηθεί ότι το μελλοντικό παιδί θα μεγαλώσει σε καλές συνθήκες.
Τα ίδια ισχύουν με βάση το Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 5 GIA (2006:351) και στην περίπτωση
της ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης: το ζευγάρι θα πρέπει να υποβληθεί σε
σωματικές και ψυχολογικές εξετάσεις από γιατρό και ψυχολόγο για να εξασφαλιστεί
ότι οι γονείς θα είναι ικανοί να φροντίσουν το παιδί. Στο πλαίσιο αυτό ο γιατρός θα
πρέπει να βεβαιώσει ότι :


και οι δύο γονείς θέλουν να αποκτήσουν παιδί,



η σχέση του ζευγαριού είναι διαρκής και σταθερή,



το ζευγάρι μπορεί να φροντίσει και να αναθρέψει το παιδί,



το ζευγάρι είναι συναισθηματικά, πρακτικά, κοινωνικά και νομικά έτοιμο
να δεχθεί το παιδί σαν δικό του,



το ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίσει το ότι το παιδί θα έχει τα γονίδια του
ενός μόνο από τους γονείς,
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το ζευγάρι θα αποκαλύψει στο παιδί την καταγωγή του (στις περιπτώσεις
που αυτό θα συμβεί).

Από τις συγκεκριμένες προβλέψεις είναι αυταπόδεικτο ότι επιδιώκεται η εξασφάλιση
του συμφέροντος του παιδιού που θα γεννηθεί με την εφαρμογή των μεθόδων της
Ι.Υ.Α., το οποίο και έχει προβάδισμα έναντι του συμφέροντος των γονιών που θέλουν τη
γέννησή του, αλλά και των τρίτων δοτών όταν αυτό συλλαμβάνεται με ξένο γεννητικό
υλικό331.
Το συμφέρον, εξάλλου, του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί εξυπηρετούν και τρεις
απαγορεύσεις που θέτει η GIA. Πρόκειται για την απαγόρευση εισαγωγής
κρυοσυντηρημένου σπέρματος χωρίς την άδεια του National Board of Health and
Welfare332, την απαγόρευση χρήσης γαμετών από νεκρό δότη333, αλλά και την
απαγόρευση της ταυτόχρονης χρήσης ξένου σπέρματος και ξένου ωαρίου334. Πιο
αναλυτικά, θεωρείται ότι αντιβαίνει στο συμφέρον του παιδιού αφενός η πώληση από
ξένες τράπεζες σπέρματος σε γυναίκες για αυτογονιμοποίηση αφετέρου η αποστέρηση
πρόσβασης σε πληροφορίες, καθώς δεν είναι ο δότης ανιχνεύσιμος για το παιδί που θα
γεννηθεί335. Επίσης, αντιτίθεται στο συμφέρον του παιδιού η χρήση γεννητικού υλικού
από νεκρό, στο μέτρο που μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για το παιδί, αν
αυτό ανακαλύψει ότι ο δότης δεν ζούσε κατά τη σύλληψή του. Επιπρόσθετα, αυτή η
απαγόρευση ευνοεί την πρόσβαση σε προσδιοριστικές πληροφορίες για το δότη
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της μελλοντικής επικοινωνίας μεταξύ δότη και
τέκνου336. Τέλος, αναφορικά με την απαγόρευση της μίξης ξένου ωαρίου και

331

J. Stoll, Swedish donor offspring and their right to information, Uppsala, 2008, σ. 47.

332

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 6-Άρθρο 7 της GIA.

333

Βλ. σχετικά Κεφάλαιο 6-Άρθρο 4 και Κεφάλαιο 7-Άρθρο 6.

334

J. Stoll, Swedish donor offspring and their right to information, Uppsala, 2008, σ. 59.

335

J. Stoll, ό.π., σ. 59.
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J. Stoll, ό.π., σ. 59-60.
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σπέρματος, αυτή εδράζεται στο ότι η εξασφάλιση της ταυτότητας του δότη εξυπηρετεί
το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί337.
Περαιτέρω, το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί μπορεί να θεωρηθεί ότι
εξυπηρετεί και η άρνηση εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. σε ζευγάρια μεγάλης ηλικίας.
Μπορεί ο σουηδικός νόμος να μην καθορίζει ηλικιακά όρια των προσώπων που
προσφεύγουν στις συγκριμένες τεχνικές, ωστόσο, το National Council on Medical Ethics
υπογραμμίζει ότι πάντοτε είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του
παιδιού που θα γεννηθεί, αλλά και η δυνατότητα της γυναίκας να φέρει εις πέρας την
εγκυμοσύνη. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί πρέπει να μεγαλώσει με τουλάχιστον ένα
γονέα. Η κυρίαρχη, δηλαδή, λογική είναι ότι τουλάχιστον ένας γονέας θα πρέπει να
είναι επαρκώς νέος για να μπορέσει να φροντίσει το παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του 338.
Το συμφέρον του παιδιού αναφέρεται πολλές φορές στη νομοθεσία της Ιρλανδίας και
έχει χρησιμοποιηθεί και νομολογιακά ως το πιο ουσιαστικό και πρωτεύον κριτήριο για
την έκβαση της δικαστικής κρίσης, με βάση άλλωστε και τον εθνικό κώδικα οδηγιών για
την προστασία των παιδιών339 που περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες γίνεται
ρητή παραπομπή στο κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών του Ιατρικού Συμβουλίου,
ενώ πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι το συμφέρον του παιδιού αποτελεί μια γενικότερη
αρχή του οικογενειακού δικαίου στην Ιρλανδία αφού τα δικαστήρια υποχρεωτικά
λαμβάνουν ως πρώτη και πρωταρχική μέριμνα τη διασφάλιση του συμφέροντος του
παιδιού κατά την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 της

337

J. Stoll, ό.π., σ. 60.

338

The Swedish National Council on Medical Ethics, Assisted reproduction – ethical aspects (Summary of a
report), 2013, σ. 11.
339

Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children 2011, βλ.
http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/Publications/Children_First_A4.pdf και http://
www.dcya.gov.ie/documents/Publications/ChildrenFirst.pdf
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Guardianship of Infants Act 1964340 αλλά και την υφιστάμενη ερμηνεία του
Συντάγματος341.
Αξίζει να αναφερθεί ότι με το νομοσχέδιο Children Bill 2012, προτάθηκε αναθεώρηση
του Συντάγματος για τα άρθρα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού και την
προστασία της παιδικής ηλικίας εν γένει, καθώς και το δικαίωμα του κράτους να
λαμβάνει μέτρα και να αναπτύσσει δράσεις για τα παραπάνω ζητήματα. Ήδη από τον
Οκτώβριο του 2012 το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και (όπως ορίζει το
ιρλανδικό Σύνταγμα για την αναθεώρηση) τέθηκε σε δημοψήφισμα που διεξήχθη το
Νοέμβριο του 2012, το οποίο απέβη θετικό σε ποσοστό 58%. Ωστόσο, δεν έχει
υπογραφεί ακόμα από τον Πρόεδρο ώστε να καταστεί νόμος του κράτους, διότι
εκκρεμεί απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου σχετικά με το κύρος του
δημοψηφίσματος, για λόγους πάντως άσχετους με την ουσία του ζητήματος342. Η
σημαντικότερη από τις αλλαγές που θα επιφέρει η αναθεώρηση αυτή, αν τελικά γίνει,
είναι ότι στη θέση του 42 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται βεβαίως στα
συμφέροντα του παιδιού και στην υποχρέωση του κράτους να το προστατεύει και να
ενεργεί προς όφελός του - πλην όμως αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα με μία
μόνο παράγραφο στην οποία συμπλέκονται και συνυπάρχουν ταυτοχρόνως πολλές
340

http://www.irishstatutebook.ie/1964/en/act/pub/0007/print.html#sec3, “Develpments in legislation
and services for children”, Relate Citizens Information Board, volume 24, issue 10, October 2014
(http://www.citizensinformationboard.ie/publications/relate/Relate_2014_10.pdf)
341

Dr. Geoffrey Shannon “The Child and the Irish Constitution”, Submission to the Joint Committee on the
Constitutional Amendment on Children 2006, δημοσιευμένο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου,
(http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/Committees30thDail/J-ConAmendChildren/Submissions/
List_Of_Submissions/67Shannon.doc )
342

Βλ. κείμενο του νομοσχεδίου:http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=21772&&CatID=59,
Αναφορές στον τύπο για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος (2012) “Children’s Referendum
amendment
passed
by
58%
of
voters”,
RTÉ
News,
12
November.
(http://www.rte.ie/news/2012/1111/345129-counting-of-childrens-referendum-votes-begins/).
Λεπτομέρειες για τη δικαστική κρίση που αναμένεται: http://courts.ie/Judgments.nsf/0/CE45850
60C77E5A580257D0F004C743E, Carolan M. (2014) “Supreme Court urged to re-run Chirdren’s
Referendum”, The Irish Times, 1 December. (http://www.irishtimes.com/news/crime-andlaw/courts/supreme-court-urged-to-re-run-children-s-referendum-1.2021479), Γενική αναφορά στο
ζήτημα:) “Recognising Children’s Rights in the Constitution: The Thirty-First Amendment to the
Constitution
(Children),
Children’s
Rights
Alliance,
October
(http://www.childrensrights.ie/sites/default/files/submissions_reports/files/Children's%20Rights%20Allia
nce%20Recognising%20Children's%20Rights%20in%20the%20Constitution%20October%202012.pdf),
(2014) “Develpments in legislation and services for children”, Relate Citizens Information Board, volume
24, issue 10, October (http://www.citizensinformationboard.ie/publications/relate/Relate_2014_10.pdf)
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πτυχές του συμφέροντος αλλά και της προστασίας του παιδιού - εισάγεται το άρθρο 42
Α με 4 παραγράφους όπου (θα) εξειδικεύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προστασία της παιδικής ηλικίας, από την υιοθεσία μέχρι την κηδεμονία, την επιμέλεια
και τη γονική μέριμνα με βασική αρχή το συμφέρον του παιδιού και θεματοφύλακα της
προστασίας του το κράτος και όλα τα κρατικά όργανα. Η παραπάνω, πάντως, αλλαγή δε
(θα) συνιστά μια καινοτόμο μεταβολή του νομικού πλαισίου, αφού εξάλλου στη λοιπή
νομοθεσία το συμφέρον του παιδιού αναφέρεται και εξειδικεύεται λεπτομερώς343.
Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες οδηγίες περιέχουν ξεχωριστό κεφάλαιο ειδικά για
το συμφέρον του παιδιού. Εκεί εφιστάται η προσοχή των γιατρών στην προστασία του
συμφέροντος του παιδιού και δηλώνεται ότι αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας σε κάθε
περίπτωση344.
Σχετικά με το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί μέσω της εφαρμογής
μεθόδων Ι.Υ.Α. η Επιτροπή που συνέστησε το Κοινοβούλιο για να εξετάσει τα ζητήματα
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τόνισε ότι το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει
να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στις ρυθμίσεις για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή345. Μάλιστα σημειώθηκε από την Επιτροπή ότι το συμφέρον του παιδιού
αναγνωρίζεται ως το πιο κεντρικό από τα ηθικά ζητήματα που εγείρονται στον τομέα
αυτό και τονίστηκε η ανάγκη να

διασφαλίζεται αυτό με κάθε τρόπο. Από την

επεξεργασία των δεδομένων που συνέλλεξε η Επιτροπή πάντως προέκυψε ότι
γενικότερα, τόσο στην κοινωνία όσο και μεταξύ των μελών της Επιτροπής,
παρατηρείται διάσταση απόψεων μεταξύ όσων θεωρούν ότι το συμφέρον του παιδιού
είναι να γεννιέται και να ανατρέφεται σε μια «κανονική» οικογένεια, αποτελούμενη
από δύο ετερόφυλους γονείς - που μάλιστα θα ήταν καλύτερο να είναι παντρεμένοι και μεταξύ μιας άλλης μερίδας που θεωρεί ότι το συμφέρον του παιδιού μπορεί να
προστατεύεται και να ικανοποιείται ακόμα και αν γεννηθεί σε περιβάλλον
343

Dr. Geoffrey Shannon “The Child and the Irish Constitution”, Submission to the Joint Committee on the
Constitutional Amendment on Children 2006, δημοσιευμένο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου,
(http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/Committees30thDail/J-ConAmendChildren/
Submissions/List_Of_Submissions/67Shannon.doc)
344

M.C Guidelines, σ. 14.
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CAHR, σ. ΧΙΙΙ.
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εναλλακτικών οικογενειακών σχημάτων ομόφυλων ζευγαριών ή και μοναχικών
ανθρώπων346.
Η Επιτροπή ομόφωνα έχει αναγνωρίσει ότι το συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να
γεννηθεί είναι πολύ δύσκολο να σταθμιστεί και το εύρος των ερμηνειών που είναι
δυνατόν να δοθούν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για το λόγο αυτό, στη προσπάθειά της να
ορίσει το συμφέρον του παιδιού στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
διέκρινε δύο ειδικότερες εκφάνσεις του. Η πρώτη αναφέρεται στην ασφάλεια της
μεθόδου που θα εφαρμοστεί ώστε να έρθει στη ζωή το παιδί. Η πρώτη αυτή πτυχή
είναι αντικειμενικά μετρήσιμη, δηλαδή μπορεί με βάση ιατρικά κριτήρια να
προσδιοριστεί και πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύεται. Η δεύτερη αφορά την
καταλληλότητα που οικογενειακού περιβάλλοντος στο οποίο θα μεγαλώσει το παιδί. Η
Επιτροπή διέκρινε ότι υπό αυτή την οπτική το συμφέρον του παιδιού δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με αντικειμενικά κριτήρια, διότι κάθε εξειδίκευση του συμφέροντος
αυτού είναι υποχρεωτικά βασισμένη σε ηθικές κρίσεις. Επομένως, αποφασίστηκε ότι
δεν πρέπει να προσδιοριστεί κατ’ ουδένα τρόπο η πτυχή αυτή του συμφέροντος του
παιδιού, διότι έγινε κατανοητό ότι αν οριζόταν θα αποκλείονταν εκ των προτέρων
ορισμένες ομάδες από την πρόσβαση στην Ι.Υ.Α. Επιπροσθέτως άλλωστε τονίστηκε ότι
πρακτικά θα ήταν ανέφικτο να προσδιορίζεται το συμφέρον του παιδιού με
αντικειμενικό και σφαιρικό τρόπο, αφού οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι γιατροί
για το οικογενειακό περιβάλλον είναι πάντοτε και μόνο οι πληροφορίες που παρέχει το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο ώστε είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η ακριβής κατάσταση
κάθε φορά347.
1.3. Χώρες όπου στο νόμο δε γίνεται ρητή αναφορά στο συμφέρον του παιδιού που
θα γεννηθεί
Στις χώρες όπου ο νόμος δεν αναφέρεται ρητά στο συμφέρον του παιδιού που θα
γεννηθεί ανήκουν η Γερμανία και Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα:

346

CAHR, σ. 32.

347

CAHR, σ. 42.
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Στη Γερμανία, ούτε ο νόμος ούτε οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται ρητά στο
συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί. Αλλά και όλοι οι ειδικοί που αναφέρθηκαν στο
θέμα αυτό, διατύπωσαν την άποψη ότι, εφόσον διασφαλίζεται η υγεία του παιδιού,
δεν θα πρέπει η δυνατότητα πρόσβασης στις μεθόδους της Ι.Υ.Α. να εξαρτάται από
άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία των γονέων ή η σύνθεση της οικογένειας. Μία μόνο
εξαίρεση φαίνεται να υπάρχει, αλλά και αυτή δεν αφορά περιορισμό στη δυνατότητα
πρόσβασης σε μεθόδους Ι.Υ.Α., αλλά στις υποχρεώσεις των υποβοηθούμενων
προσώπων μετά τη γέννηση του παιδιού. Έτσι, στις κατευθυντήριες οδηγίες για την
ψυχοκοινωνική συμβουλευτική στο χώρο της δωρεάς γαμετών348, σημειώνεται ότι είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για την ευημερία του παιδιού που θα γεννηθεί, να του
αποκαλύψουν οι γονείς του ότι γεννήθηκε με σπέρμα τρίτου δότη. Μάλιστα, στις
αρνητικές συνέπειες της μη έγκαιρης ενημέρωσης, σε περίπτωση που το παιδί μάθει
αργότερα με κάποιον τρόπο ότι προέρχεται από ετερόλογη γονιμοποίηση,
συγκαταλέγονται η κρίση ταυτότητας του παιδιού και ο σοβαρός ψυχικός
τραυματισμός του349. Ρητή αναφορά στο συμφέρον του παιδιού εντοπίζεται ωστόσο
στη γερμανική νομολογία, με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες επικαλούνται
το συμφέρον του παιδιού αναφορικά με την ίδρυση της συγγένειας με τα
υποβοηθούμενα πρόσωπα350.
Στην Ιταλία ο νομοθέτης, κατά τη θέσπιση της ειδικής νομοθεσίας για την ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ορίζει στο άρθρο 1 του Ν. 40/2004 ότι οι προβλέψεις
του νόμου διασφαλίζουν τα συμφέροντα όλων των μερών που εμπλέκονται στη
διαδικασία ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, περιλαμβανομένου και του
«συλληφθέντος». Έτσι, παρά το γεγονός ότι στο νόμο δεν συναντάται στη συνέχεια
ρητή αναφορά στο συμφέρον του παιδιού ως «όριο» για το επιτρεπτό των μεθόδων
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι σαφές ότι το συμφέρον αυτό διαφυλάσσεται
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P. Thorn, Τ. Wischmann, German guidelines for psychosocial councelling in the area of gamete
donation, Human Fertility, 2009, 12(2), σ. 73-80
349

P. Thorn, Τ. Wischmann, German guidelines for psychosocial councelling in the area of gamete
donation, Human Fertility, 2009, 12(2), σ. 76-77
350

BGH 10.12.2014- Az. XII ZB 463/13, openJur 2014, 27194
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σε αρκετές τουλάχιστον περιπτώσεις, μέσω της αρχής της προστασίας του εμβρύου που
διέπει το σύνολο του νομοθετήματος αυτού, επιβάλλοντας σταθμίσεις και νομοθετικές
επιλογές που οδήγησαν στο αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ο Ν. 40/2004 ως ένα από τα
αυστηρότερα νομοθετήματα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο351.

351

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση που παρουσίασε στο νομοθετικό σώμα της Camera dei Deputati την
30.5.2001 ο Giancarlo Giorgetti, ένας από τους κύριους εμπνευστές του νόμου, σύμφωνα με την οποία η
πρόταση νόμου είχε ως βάση τις εξής τρεις αρχές: α) ότι το ανθρώπινο έμβρυο είναι ανθρώπινο
υποκείμενο από τη στιγμή της γονιμοποίησης, β) ότι πρέπει να προστεύεται ο θεσμός της οικογένειας, ως
ουσιώδους μονάδας της κοινωνίας, ζωτικής σημασίας για τη συνέχεια του ανθρώπινου είδους και γ) ότι
πρέπει να προστεύεται το δικαίωμα του νεογνού να έχει έναν πατέρα και μια μητέρα για να το
αναθρέφουν, να το αγαπούν, να φροντίζουν για την εκπαίδευσή του και να του εξασφαλίζουν την
απαραίτητη υποστήριξη μέχρι την ενηλικίωσή του. Βλ. http://www.hera.it/news/99-Proposta%
20di%20legge%20N.47%20d'iniziativa%20del%20deputato%20 GIANCARLO%20GIORGETTI.html
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι.Υ.Α.
Το συμφέρον των υποβοηθούμενων προσώπων δεν αναφέρεται κατά κανόνα ως
αυτοτελές

μέγεθος

που

αξιολογείται

από

το

νομοθέτη

στο

πλαίσιο

της

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ωστόσο, αρκετές από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις
συναρτώνται με εκτιμήσεις σχετικά με το συμφέρον αυτό. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία, μολονότι δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στα συμφέροντα των
υποβοηθούμενων προσώπων, εντούτοις το ενδιαφέρον του νομοθέτη για τη
διασφάλισή τους προκύπτει από πολλές επιμέρους διατάξεις. Σε αυτές ανήκουν λ.χ. η
διάταξη που αναγνωρίζει ως όρο πρόσβασης στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή την
ανάγκη διαφύλαξης της υγείας του συζύγου / συντρόφου, προκειμένου να μην
μεταδοθεί σε αυτόν κάποια σοβαρή ασθένεια ή οι διατάξεις που απαγορεύουν την
εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή με
κακή κατάσταση υγείας.
Η γερμανική νομοθεσία, αντίστοιχα, δεν αναφέρεται ρητά στο συμφέρον των
υποβοηθούμενων προσώπων. Ωστόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού
συλλόγου το συμφέρον του άνδρα και της γυναίκας που θέλουν να αποκτήσουν παιδί,
μολονότι και πάλι δεν αναφέρεται ρητά, αποτελεί το λόγο θέσπισης πολλών διατάξεων,
που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του γιατρού. Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο θεράπων
γιατρός πρέπει να προτείνει την κατάλληλη μέθοδο Ι.Υ.Α. ώστε να εξασφαλίσει: (α) τη
διαφύλαξη της ψυχικής και σωματικής υγείας των υποβοηθούμενων προσώπων, (β) την
αποφυγή διατάραξης της σχέσης του ζευγαριού και (γ) την αποφυγή διατάραξης των
σεξουαλικών τους σχέσεων352. Σε περίπτωση που δεν διασφαλίζονται αυτά, υπάρχει
αντένδειξη για προσφυγή σε Ι.Υ.Α. και συνεπώς το ζευγάρι για το δικό του καλό θα
πρέπει να υποβληθεί πρώτα σε συμβουλευτική θεραπεία353.

352

Βλ. Muster-Richtlinie
Kontraindikationen).

zur

Durchführung

der

assistierten

Reproduktion,

σ.

A1395

(2.2.

353

zur

Durchführung

der

assistierten

Reproduktion,

σ.

A1395

(2.2.

Βλ. Muster-Richtlinie
Kontraindikationen).

342

Αξιολόγηση του Συμφέροντος των Υποβοηθούμενων Προσώπων στο Πλαίσιο των
Ρυθμίσεων για την Ι.Υ.Α
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσης ρητή διάταξη που να αναφέρεται στο συμφέρον των
υποβοηθούμενων προσώπων, μολονότι στο άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3305/2005
διατυπώνεται η γενική αρχή ότι: «Οι μέθοδοι της ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.) εφαρμόζονται με τρόπο που εξασφαλίζει το σεβασμό της
ελευθερίας του ατόμου και του δικαιώματος της προσωπικότητας και την ικανοποίηση
της επιθυμίας για απόκτηση απογόνων, με βάση τα δεδομένα της ιατρικής και της
βιολογίας, καθώς και τις αρχές της βιοηθικής.» Από τη διάταξη αυτή, και ειδικότερα
από την αναφορά στα δεδομένα της ιατρικής και της βιολογίας, αλλά και στις αρχές της
βιοηθικής συνάγεται έμμεσα το συμπέρασμα ότι το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή μπορεί να περιοριστεί για ιατρικούς λόγους, που συναρτώνται κατά
βάση με τη διακινδύνευση της υγείας της γυναίκας.
Στην Ιρλανδία, από τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν γενικώς, και όχι ειδικώς για
την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συνάγεται ότι η υγεία και το συμφέρον του
προσώπου που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει πάντοτε να
λαμβάνεται υπόψη και να προστατεύεται354. Παρά τη σωρευτική αναφορά σε «υγεία»
και «συμφέρον», επικρατεί η αντίληψη ότι ο γιατρός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον
κίνδυνο για την υγεία του προσώπου και όχι άλλες εκφάνσεις της προσωπικής του ζωής
(π.χ. αν θα ήταν καλό να αποκτήσει παιδί). Στο κείμενο, ωστόσο, που συνέταξε η I.F.S.
διευκρινίζεται με απόλυτη σαφήνεια ότι στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατό προληπτικό μέτρο ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι που θα προκαλούσαν κίνδυνο για την
υγεία του προσώπου που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί355, ενώ συστήνεται και ένας
ενδεδειγμένος τρόπος ζωής (μείωση κατανάλωσης αλκοόλ, παύση του καπνίσματος,
απώλεια σωματικού βάρους κ.λπ.) και προβλέπεται ότι θα πρέπει να παρέχεται
αυξημένη ιατρική παρακολούθηση σε άτομα με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό ή
αυξημένες

πιθανότητες

354

M.C Guidelines, σ. 14.

355

Consensus, σ. 5 και 17.

εμφάνισης

κάποιου
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προβλήματος

στην

πορεία

της

Θέματα Βιοηθικής στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
θεραπείας356. Από το σύνολο των ρυθμίσεων αυτών, γίνεται δεκτό ότι ο γιατρός οφείλει
να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην
περίπτωση που μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την υγεία του υποβοηθούμενου
προσώπου κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, της κυοφορίας ή του τοκετού.
Η Ιταλία είναι ίσως η μοναδική χώρα όπου με απόλυτη σαφήνεια ορίζεται στο νόμο
(άρθρο 1 Ν. 40/2004) ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου «διασφαλίζουν τα
συμφέροντα

όλων

των

μερών

που

εμπλέκονται

στη

διαδικασία

ιατρικώς

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής». Επιπλέον, στο άρθρο 14 παρ. 3 του ίδιου νόμου,
όπως ισχύει μετά την απόφαση 151/2009 του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ορίζεται
ρητά ότι στην περίπτωση που η μεταφορά στη μήτρα της γυναίκας δεν καθίσταται
δυνατή για λόγο ανωτέρας βίας που σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας της,
επιτρέπεται η

κρυοσυντήρηση των γονιμοποιημένων ωαρίων ως τη στιγμή της

μεταφοράς τους, η οποία πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις αυτό είναι δυνατό. Σύμφωνα,
άλλωστε, με την πιο πάνω απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η μεταφορά
πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση χωρίς να επιφέρει βλάβη στην υγεία της
γυναίκας. Τα συμφέροντα του άνδρα και της γυναίκας προστατεύονται έμμεσα και από
άλλες διατάξεις του νόμου, όπως π.χ. από τη διάταξη που επιβάλλει την «προοδευτική
εφαρμογή» των μεθόδων Ι.Υ.Α.
Στη Μ. Βρετανία, σε αντίθεση με την Ιταλία το συμφέρον των υποβοηθούμενων
προσώπων δεν αναφέρεται σε καμιά διάταξη των σχετικών νόμων και κατευθυντήριων
οδηγιών. Εντούτοις ο γιατρός δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. αν
θεωρεί ότι η εφαρμογή τους θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας, κατά το
άρθρο 52 του Good Medical Practice. Οφείλει όμως παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο
άρθρο, να εξηγήσει τους λόγους της άρνησης χωρίς να φανεί επικριτικός απέναντί της
και να την ενημερώσει για το δικαίωμά της να επισκεφτεί άλλο γιατρό. Μάλιστα, αν η
ίδια δεν μπορεί να πράξει το τελευταίο, ο ίδιος ο γιατρός οφείλει να βρει συνάδελφό
του για να την εξετάσει.

356

Consensus, σ. 5
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Αξιολόγηση του Συμφέροντος των Υποβοηθούμενων Προσώπων στο Πλαίσιο των
Ρυθμίσεων για την Ι.Υ.Α
Τέλος, στη Σουηδία, μολονότι υπάρχουν, όπως ειπώθηκε, ειδικές προβλέψεις για τη
διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, αναφορικά με το συμφέρον της γυναίκας
που υποβάλλεται σε μεθόδους Ι.Υ.Α. δεν υπάρχουν αντίστοιχες ρυθμίσεις. Μόνο
έμμεσα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι λαμβάνεται υπόψη και το συμφέρον της
γυναίκας, στο Κεφάλαιο 4 - Άρθρο 10 της SOSFS 2009:32, όπου προβλέπεται ότι ο
γιατρός προβαίνει σε μια ειδική εκτίμηση για το κατά πόσο είναι ασφαλές όχι μόνο για
το παιδί, αλλά και για τη γυναίκα, να προχωρήσει η εγκυμοσύνη. Αν η ίδια η
εγκυμοσύνη ή κάποια μόλυνση ή κάποια ασθένεια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή
την υγεία της γυναίκας, τότε η εφαρμογή μεθόδων υποβοήθησης της αναπαραγωγή
δεν είναι δυνατή. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προβλέψεις που αφορούν τα
ηλικιακά όρια της γυναίκας, αλλά και ο κανόνας της μεταφοράς ενός μόνο
γονιμοποιημένου ωαρίου, που, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επικρατεί στη
Σουηδία.
Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι μολονότι κατά κανόνα δεν υπάρχουν ειδικές
διατάξεις σχετικά με τη διασφάλιση των συμφερόντων των υποβοηθούμενων
προσώπων, σε όλες τις χώρες θεωρείται δεδομένο ότι δεν μπορεί να απαγορεύεται η
εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. όταν διακυβεύονται οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα πλην
της υγείας της γυναίκας. Ειδικά, άλλωστε, ως προς τη δυνατότητα που μπορεί να έχει ο
νομοθέτης να απαγορεύει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
απαγόρευσης όταν κινδυνεύει η υγεία της γυναίκας, έχουν διατυπωθεί διαφορετικές
απόψεις. Κατά μία άποψη, η απαγόρευση αυτή, όπου υπάρχει, είναι δικαιολογημένη,
γιατί ανεξάρτητα αν ένα άτομο ή ένα ζευγάρι επιθυμεί να προχωρήσει σε πράξη
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ο γιατρός δεν δικαιούται να τελεί πράξεις που
εμπεριέχουν αυξημένο ποσοστό κινδύνου για ένα άτομο. Κατά άλλη, ωστόσο, άποψη,
αποτελεί έκφραση πατερναλισμού το να απαγορεύει ο νομοθέτης σε ένα άτομο να
αποκτήσει παιδί, όταν το άτομο αυτό έχει ενημερωθεί για τους κινδύνους που
υπάρχουν για την υγεία του και αποφασίζει το ίδιο να αναλάβει τους κινδύνους
αυτούς.
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3. Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η νομική φύση του γεννητικού υλικού στις επιμέρους μορφές του (σπέρμα, ωάριο,
γονιμοποιημένο ωάριο) αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού σε όλες τις χώρες. Το
ερώτημα είναι ειδικότερα αν το γεννητικό υλικό που βρίσκεται έξω από το ανθρώπινο
σώμα αποτελεί ένα απλό πράγμα, το οποίο μπορεί να συνιστά αντικείμενο συναλλαγής,
αν πρόκειται για πράγμα sui generis, που φέρει στοιχεία της προσωπικότητας των
ατόμων από τα οποία προέρχεται και που για το λόγο αυτό είναι εκτός οικονομικών
συναλλαγών ή, τέλος, αν πρόκειται για έναν «εν δυνάμει» άνθρωπο, ο οποίος είναι
αυτοτελής φορέας ανθρώπινης αξίας.
Το ερώτημα απασχόλησε τη γαλλική θεωρία και νομολογία ήδη από τη δεκαετία του
’80, με την επικρατούσα στη νομολογία άποψη να τάσσεται υπέρ του χαρακτηρισμού
των γαμετών ως πραγμάτων που φέρουν στοιχεία της προσωπικότητας των ατόμων
από τα οποία προέρχονται και που για το λόγο αυτό δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενα οικονομικής συναλλαγής. Σε ό,τι αφορά το γονιμοποιημένο ωάριο ωστόσο,
η νομολογία δεν είχε κατασταλάξει πριν την ψήφιση των Νόμων περί Βιοηθικής του
1994. Ενώ ορισμένες αποφάσεις (Πολυμελές Πρωτοδικείο της Rennes και της Toulouse
και Εφετείο της Toulouse) αρνήθηκαν να του αναγνωρίσουν την ιδιότητα του
προσώπου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με δύο αποφάσεις του της 21ης Δεκεμβρίου
1990, το αντιμετώπισε ως πρόσωπο που έχει δικαίωμα στη ζωή, όπως αυτό
κατοχυρώνεται στα άρθρα 2 της Ε.Σ.Δ.Α. και 6 του Δ.Σ.Α.Π.Δ.357.
Σημαντικός σταθμός στη σχετική συζήτηση θεωρούνται οι πρώτοι Νόμοι περί Βιοηθικής
του 1994, όπου δεν διευκρινίζεται βέβαια ρητά η νομική φύση του γεννητικού υλικού,
διευκρινίζεται όμως ότι το γεννητικό υλικό δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
οικονομικών συναλλαγών. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο από το άρθρο 16-1
παρ. 3 ΑΚ, όπου ορίζεται ότι το ανθρώπινο σώμα, τα στοιχεία και τα προϊόντα του δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο περιουσιακού δικαιώματος, όσο και από το

357

CE, Confédération nationale des associations familiales catholiques, 21 Δεκεμβρίου 1990 και CE,
Association pour l’objection de conscience à toute participation à l’avortement et Association des
médecins pour le respect de la vie, 21 Δεκεμβρίου 1990.
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Η Νομική Φύση του Γεννητικού Υλικού
άρθρο 511-9 Π.Κ. όπου τονίζεται ότι η απόκτηση γαμετών έναντι ανταλλάγματος
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε (5) ετών και χρηματική ποινή 75.000 ευρώ. Με τις
ίδιες ποινές τιμωρείται η μεσολάβηση για τη διευκόλυνση της απόκτησης γαμετών
έναντι ανταλλάγματος ή την παράδοση σε τρίτους, έναντι αμοιβής, γαμετών που
προέρχονται από δωρεές.
Πέραν ωστόσο της οριοθέτησης αυτής, ο Γάλλος νομοθέτης δεν έχει προσδιορίσει με
θετικό τρόπο τη φύση του γεννητικού υλικού. Έμμεσα μόνο μπορεί να συναχθεί από τη
νομοθεσία ένα ακόμα όριο, ότι δηλαδή το γεννητικό υλικό σε όλες του τις μορφές δεν
αποτελεί «πρόσωπο». Το όριο αυτό συνάγεται από τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Στη
γαλλική έννομη τάξη, το φυσικό πρόσωπο, ως υποκείμενο δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, αρχίζει να υπάρχει από τη γέννησή του. (β) Το κυοφορούμενο έμβρυο,
παρότι «αγέννητο» ακόμα, θεωρείται υποκείμενο δικαίου και ως τέτοιο είναι φορέας
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με την αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανό. (γ) Οι
προσβολές κατά της ζωής δεν αφορούν παρά μόνο στα φυσικά πρόσωπα και μόνο
εναντίον τους μπορεί να στοιχειοθετηθεί έγκλημα κατά της ζωής και της σωματικής
ακεραιότητας, όπως άλλωστε έχει επιβεβαιωθεί και από τη νομολογία του Ακυρωτικού
Δικαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε, με
την από 29 Ιουνίου 2001 απόφασή της, ότι «οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα σχετικά
με την ανθρωποκτονία από αμέλεια δεν εφαρμόζονται στο έμβρυο (embryon) ή το
γονιμοποιημένο ωάριο (fœtus)»358, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Ποινικού Τμήματός
του, της 25ης Ιουνίου 2002, «η αρχή της νομιμότητας του εγκλήματος και της ποινής, η
οποία επιβάλλει αυστηρή ερμηνεία της ποινικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπει τη
στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε περίπτωση που
το παιδί δεν έχει ακόμη γεννηθεί»359.

358

CCass, Ass. plénière, 29 Ιουνίου 2001 [αριθ. αίτησης αναίρεσης: 99-85.973], διαθέσιμη σε Legifrance –
Δημόσια Υπηρεσία Διάδοσης Δικαίου: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=
rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007046781&fastReqId=410548641&fastPos=1.
359

CCass, Ch. Crim., 25 Ιουνίου 2002 [αριθ. αίτησης αναίρεσης: 00-18.359], διαθέσιμη σε Legifrance –
Δημόσια Υπηρεσία Διάδοσης Δικαίου: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=
rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007069402&fastReqId=1057613134&fastPos=1.
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Με τα δεδομένα αυτά, στη γαλλική θεωρία φαίνεται σήμερα να έχουν διαμορφωθεί
δύο κατά βάση κατευθύνσεις ως προς τη φύση του γεννητικού υλικού. Εκείνη που
βλέπει στο γεννητικό υλικό έναν «εν δυνάμει» άνθρωπο που μπορεί να είναι
υποκείμενο δικαιωμάτων και εκείνη που θεωρεί το γεννητικό υλικό πράγμα, το οποίο
δεν μπορεί να είναι αντικείμενο οικονομικών συναλλαγών.
Στη Γερμανία, η νομική φύση του γεννητικού υλικού δεν προσδιορίζεται επίσης στο
νόμο. Στη θεωρία γινόταν παλαιότερα δεκτό ότι αυτό αποτελούσε πράγμα και
αντικείμενο κυριότητας εκείνου από τον οποίο προερχόταν. Η θεώρηση αυτή
ανατράπηκε από το γερμανικό Ακυρωτικό το 1993, το οποίο θεώρησε ότι το γεννητικό
υλικό ανήκει σε εκείνα τα στοιχεία του ανθρώπινου σώματος τα οποία και μετά τον
αποχωρισμό τους από το σώμα εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργικό σύνδεσμο
με αυτό μιας και για την επίτευξη της αναπαραγωγής επανασυνδέονται με το σώμα360.
Πιο συγκεκριμένα, στην απόφαση της 9.11.1993361, το γερμανικό Ακυρωτικό δέχτηκε
ότι η υπαίτια καταστροφή κρυοσυντηρημένου σπέρματος του δότη από την τράπεζα,
στην οποία φυλασσόταν, συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του δότη. Κατά το
Δικαστήριο, το δικαίωμα επί του σώματος αποτελεί μια μορφή του γενικότερου
δικαιώματος της προσωπικότητας. Σύμφωνα με την § 823 εδ. 1 BGB προστατεύεται η
βλάβη του σώματος ως βάση της προσωπικότητας, διότι στο σώμα βρίσκει υλική
υπόσταση η προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν είναι, άρα, το σπέρμα αυτοτελές
πράγμα το οποίο με τον αποχωρισμό του από το σώμα ανήκει στην κυριότητα του δότη.
Με βάση αυτές τις σκέψεις το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 25.000 μάρκα στον
ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη κατά την § 847 εδ. 1 BGB.
Πέρα από τις αστικές συνέπειες που έχει η τυχόν καταστροφή του γεννητικού υλικού,
στο νόμο για την προστασία του εμβρύου συναντούμε και ποινικές κυρώσεις που
αφορούν το γονιμοποιημένο ωάριο. Έτσι, σύμφωνα με την § 2 αρ. 1 EschG, σε
περίπτωση καταστροφής και εν γένει κακής χρήσης του γονιμοποιημένου ωαρίου,
προβλέπεται ποινή φυλάκισης ως τρία έτη ή χρηματική ποινή, σε αντίθεση με ό,τι
360

Κ. Χριστακάκου-Φωτιάδη, Γενετική και προστασία της προσωπικότητας, σε Βιβλιοθήκη Κριτικής
Επιθεώρησης 1, 2002, σ. 228-229
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BGH της 9/11/1993- VI ZR 62/93, FamRZ 1994, σ. 154.
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ισχύει για την απλή φθορά ξένου κινητού πράγματος, για την οποία, με βάση την §303
StGB απειλείται ποινή φυλάκισης ως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Από τη
διαφοροποίηση αυτή των ποινών, είναι εμφανές ότι ο νομοθέτης θεωρεί το
γονιμοποιημένο ωάριο ως κάτι ανώτερο από απλό πράγμα και για το λόγο αυτό απειλεί
την καταστροφή του με μεγαλύτερη ποινή. Τα πράγματα διαφοροποιούνται αν η πράξη
δεν συνίσταται σε φθορά, αλλά σε αφαίρεση του γονιμοποιημένου ωαρίου, οπότε αυτή
με βάση το νόμο για την προστασία του εμβρύου τιμωρείται με ποινή μικρότερη από
την απειλούμενη για την απλή κλοπή (η κλοπή αντιμετωπίζεται κατά την §242 StGB με
φυλάκιση ως πέντε έτη ή χρηματική ποινή). Στο σημείο αυτό φαίνεται επομένως να
υπάρχει εσωτερική αντίφαση ως προς τη στάση του νομοθέτη απέναντι στο
γονιμοποιημένο ωάριο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι απόψεις που διατυπώνονται σχετικά με τη φύση του γεννητικού
υλικού στη θεωρία διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους. Ορισμένοι θεωρητικοί
έχουν τη γνώμη ότι το γεννητικό υλικό πρέπει να προστατεύεται όπως ο
ολοκληρωμένος άνθρωπος. Άλλοι το αντιμετωπίζουν ως πράγμα που ενσωματώνει
στοιχεία της προσωπικότητας, ενώ άλλοι ως κάτι εντελώς διαφορετικό, που βρίσκεται
μεταξύ ανθρώπου και πράγματος.
Ο Έλληνας νομοθέτης δεν έχει επίσης προσδιορίσει τη νομική φύση του γεννητικού
υλικού, με αποτέλεσμα τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία να εκφράζονται
διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό. Σε ό,τι αφορά τους γαμέτες – σπέρμα και
ωάριο – τα πράγματα είναι σχετικά απλά, καθώς η μάλλον επικρατούσα άποψη δέχεται
ότι πρόκειται για πράγματα362. Αντίθετα, διάσταση απόψεων παρατηρείται σε σχέση με
τη νομική φύση του γονιμοποιημένου ωαρίου. Κατά μία άποψη, πρόκειται για «εν
δυνάμει άνθρωπο» ή «άνθρωπο εν τη γενέσει του», που αποτελεί υποκείμενο και όχι
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Για τη σχετική συζήτηση βλ. αντί άλλων την αναλυτική παρουσίαση της Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη,
Σπέρμα, ωάριο και γονιμοποιημένο ωάριο που βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο σώμα—Η νομική τους
φύση και μεταχείριση κατά το αστικό δίκαιο (Προβλήματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης), Αρμ 1999,
σ. 466 επ., καθώς και Θ. Παπαχρίστου, «Πρόσωπα» και «πράγματα» στο μοντέρνο δίκαιο-(Με αφορμή τη
νομική φύση του γεννητικού υλικού), Τιμητικός Τόμος Ι. Μανωλεδάκη, εκδ. Σάκουλα, τόμ. ΙΙΙ, 2007, σ.
915.
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αντικείμενο δικαίου363. Η άποψη αυτή ανατρέχει κυρίως στην προέλευση του
γεννητικού υλικού από τον άνθρωπο και στον προορισμό του και κατατείνει στην
αναγνώριση του γονιμοποιημένου ωαρίου ως φορέα της ανθρώπινης ζωής ήδη από το
στάδιο της σύλληψης, με κύριο επιχείρημα ότι τα ουσιώδη στοιχεία του ανθρώπου
δίδονται ήδη με τη γονιμοποίηση364. Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη που ταυτίζει το
γονιμοποιημένο ωάριο με απλό πράγμα, που μπορεί να γίνει αντικείμενο και
οικονομικών συναλλαγών365. Τέλος, μάλλον επικρατούσα αυτή τη στιγμή είναι η άποψη
ότι το γονιμοποιημένο ωάριο, όπως άλλωστε και οι γαμέτες, αποτελεί πράγμα, το οποίο
μπορεί να είναι αντικείμενο κυριότητας, χωρίς όμως να μπορεί να είναι ταυτόχρονα και
αντικείμενο οικονομικής συναλλαγής, καθώς φέρει τα στοιχεία της προσωπικότητας
των ατόμων από τα οποία προέρχεται366. Η άποψη αυτή χρησιμοποιεί μια σειρά από
επιχειρήματα που σχετίζονται με τη φυσιολογία του γονιμοποιημένου ωαρίου κατά τις
πρώτες ημέρες τις δημιουργίας του, αλλά και σειρά επιχειρημάτων που προσφέρει ο
ίδιος ο νόμος. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη ότι το γονιμοποιημένο ωάριο κατά
τις πρώτες ημέρες της ύπαρξής του δεν συνιστά ακόμα φορέα εξατομικευμένης
ανθρώπινης ζωής, αφού μπορεί να διασπασθεί και να οδηγήσει τελικά στη γέννηση
περισσότερων ανθρώπων. Δεν μπορεί καν να εξελιχθεί σε άνθρωπο αν δεν μεταφερθεί
στο σώμα της γυναίκας, κάτι που εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική της σύμφωνη
γνώμη. Επιπλέον, ακόμα κι αν μεταφερθεί στη μήτρα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα
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Ι. Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Νομικά προβλήματα από την τεχνητή γονιμοποίηση (προβλήματα
αστικού δικαίου), Νο.Β. 34, σ. 15 επ., Κ. Χριστοδούλου, Γενετική αλήθεια και φαινόμενο δικαίου στη
συγγένεια (Προς μια ενοποίηση του δικαίου της συγγένειας: πατρότητας-μητρότητας), ΚριτΕ 1995/1, σ.
253 επ.
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Μ. Καράσης, Βιοτεχνολογία και Δίκαιο. Βιονομία. Ένας σύγχρονος κλάδος δικαίου. Η επιστημολογική
διάσταση. Συγχρόνως μια συμβολή στο δίκαιο του προσώπου, ΕλλΔνη, 2001, σ. 1216 επ., Α. Μαρίνος,
Γενετική μηχανική και δίκαιο, ΕλλΔνη, 1998, σ. 1221 επ.
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Για την ανάλυση της απόφασης της 30-6-1993 του Tribunal de Grande Instance της Rennes, το οποίο
δέχθηκε ότι η σύμβαση για την κρυοσυντήρηση του γονιμοποιημένου ωαρίου είναι μία σύμβαση που
αφορά πράγματα εντός εμπορίου, βλ. Ν. Παϊσίδου, Κρυοσυντηρημένο έμβρυο: ένα πολυδιάστατο νομικό
ζήτημα της βιοτεχνολογίας, ΕλλΔνη 1994, σ. 1469 επ.
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Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Σπέρμα, ωάριο και γονιμοποιημένο ωάριο που βρίσκονται έξω από το
ανθρώπινο σώμα—Η νομική τους φύση και μεταχείριση κατά το αστικό δίκαιο (Προβλήματα της
εξωσωματικής γονιμοποίησης), Αρμ, 1999, σ. 469 επ., Θ. Παπαζήση, Ζητήματα βιοηθικής στην Σύμβαση
του Oviedo σε σχέση και με το Ν. 3089/2002, ΧρΙΔ, 2006, σ. 394 επ., Κ. Φουντεδάκη, Σκέψεις αναφορικά
με την ιατρική έρευνα στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό, ΕφΑΔ 2010, σ. 875 επ.
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εμφυτευθεί, εφόσον μόλις το 25% των πράξεων μεταφοράς οδηγούν τελικά σε κύηση.
Αβέβαιο είναι επίσης αν τελικά θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η κύηση. Έτσι, σύμφωνα με
το νόμο των πιθανοτήτων, ένα γονιμοποιημένο ωάριο συνήθως δεν εξελίσσεται σε
άνθρωπο, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζεται - ήδη από τη στιγμή της δημιουργίας του ως «εν δυνάμει» άνθρωπος. Επιπλέον, το γεννητικό υλικό σε όλες του τις μορφές
μπορεί σήμερα, με βάση το νόμο, να δωρίζεται ή να καταστρέφεται, κάτι που είναι
ασφαλώς ασύμβατο με την αξία του ανθρώπου. Οι πράξεις αυτές είναι νοητές μόνον
όσο το γονιμοποιημένο ωάριο αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο και όχι υποκείμενο
δικαίου, ως πράγμα, δηλαδή, δεκτικό εξουσίασης, που ενσωματώνει βέβαια και
στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου ή των ατόμων από τα οποία προέρχεται, και
που για το λόγο αυτό του αρμόζει ειδική μεταχείριση και προστασία.
Στην Ιρλανδία η νομοθεσία δεν εμπεριέχει, επίσης, σαφή αναφορά στη νομική φύση
του γεννητικού υλικού. Σύμφωνα, όμως, με τη νομολογία του ανώτατου δικαστηρίου
της χώρας, το γεννητικό υλικό προστατεύεται από το Σύνταγμα ως «αγέννητη
ανθρώπινη ζωή» μόνο από τη στιγμή της εμφύτευσής του στο γυναικείο σώμα. Εξ’
αντιδιαστολής συνάγεται επομένως ότι οι γαμέτες και το γονιμοποιημένο ωάριο που
βρίσκεται ακόμα έξω από το ανθρώπινο σώμα δεν αντιμετωπίζονται ως φορείς
ανθρώπινης ζωής. Κατά τα λοιπά όμως, παραμένει απολύτως απροσδιόριστη η νομική
φύση του γεννητικού υλικού. Δεν είναι σαφές αν αυτό αποτελεί πράγμα και στοιχείο
της περιουσίας κάποιου προσώπου, αν αποτελεί πράγμα εκτός συναλλαγής ή μια άλλη,
τρίτη, κατηγορία έννομου αγαθού με αυτοτελή υπόσταση, μεταξύ ανθρώπου και
πράγματος. Πάντως, με δεδομένο ότι στην Ιρλανδία επιτρέπεται η δωρεά του
γεννητικού υλικού, αλλά και η καταστροφή του, η υπαγωγή του στην έννοια του
πράγματος δύσκολα μπορεί να αποκλειστεί.
Στην Ιταλία η νομική φύση του γεννητικού υλικού (γαμετών και γονιμοποιημένου
ωαρίου) δεν προσδιορίζεται ρητά στην ειδική νομοθεσία για την ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ούτε όμως και σε κάποιο άλλο νομοθετικό κείμενο.
Κατά την επικρατούσα στη νομική θεωρία άποψη, το σπέρμα και το ωάριο ανήκουν σε
μια ιδιαίτερη κατηγορία πραγμάτων εκτος συναλλαγής, αποτελούν, με άλλα λόγια,
αντικείμενα δικαίου. Το ζήτημα περιπλέκεται σε ό,τι αφορά τη νομική φύση του
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γονιμοποιημένου ωαρίου. Υπενθυμίζεται ότι στο Ν. 40/2004 το γονιμοποιημένο ωάριο
φαίνεται να θεωρείται μια

αυτόνομη οντότητα, φορέας δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων, δηλαδή πρόσωπο, δεδομένης και της διατύπωσης του άρθρου 1 του
νόμου, το οποίο περιλαμβάνει το concepito (=συλληφθέν) μεταξύ των «υποκειμένων»
που εμπλέκονται στη διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα
δικαιώματα των οποίων πρέπει να γίνονται σεβαστά κατά την εφαρμογή των σχετικών
μεθόδων367. Η ρύθμιση αυτή επικρίθηκε έντονα, καθώς έρχεται σε αντίθεση τόσο με τη
νομοθεσία που διέπει το θέμα της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης όσο και,
κυρίως, με το άρθρο 1 του ιταλικού Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο η ικανότητα
δικαίου αποκτάται τη στιγμή της γέννησης του ανθρώπου. Αναμφίβολο είναι ότι η
συγκεκριμένη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 40/2004 επηρεάστηκε από καθολικής
φύσης πεποιθήσεις σχετικά με την αξία του ανθρώπινου γονιμοποιημένου ωαρίου368.
Γρήγορα ωστόσο από τη μεγαλύτερη μερίδα της θεωρίας έγινε αντιληπτό ότι το δίκαιο
δεν μπορεί να βασίζεται σε φιλοσοφικής ή θρησκευτικής φύσης επιχειρήματα
προκειμένου να ρυθμίζει τις συνέπειες που απορρέουν από την απόδοση σε ένα ον της
ιδιότητας του υποκειμένου του δικαίου. Έτσι, δεδομένου ότι και οι ίδιες οι ποινές που
προβλέπει ο νόμος για την καταστροφή του γονιμοποιημένου ωαρίου («εμβρύου» κατά
τον ιταλικό νόμο) είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες που προβλέπονται
όταν προσβάλλονται έννομα αγαθά του γεννημένου ανθρώπου, αλλά και ενόψει της
μορφής που έλαβε ο νόμος αυτός μετά την απόφαση 151/2009 του Συνταγματικού
Δικαστηρίου, η επικρατούσα στη θεωρία άποψη είναι ότι η αξία του γονιμοποιημένου
ωαρίου δεν είναι απόλυτη και μπορεί να υποχωρεί έναντι άλλων έννομων αγαθών369
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Βλ. και M. Sesta, La procreazione medicalmente assistita tra legge, Corte Costituzionale,
giurisprudenza di merito e prassi medica, σε: Cinque anni di applicazione della legge sulla procreazione
assistita: problemi e responsabilità, Επιμ. M. Dossetti/ M. Lupo/ M. Moretti, Giuffrè, 2010, σ. 19.
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Βλ. την επίσημη θέση της Καθολικής Εκκλησίας, όπως αυτή καταγράφεται στο κείμενο Donum Vitae:
«Το ανθρώπινο ον πρέπει να γίνεται σεβαστό και να αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο από τη στιγμή της
σύλληψής του και, ως εκ τούτου, από την ίδια εκείνη στιγμή πρέπει να του αναγνωρίζονται τα
δικαιώματα του προσώπου, μεταξύ των οποίων, καταρχάς, το απαραβίαστο δικαίωμα κάθε αθώου
ανθρώπινου όντος στη ζωή».
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Bλ. ενδεικτικά F. Gallo, La legge 40/2004 e I diritti lesi, σε: Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte
Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo, a cura di D’Amico M./Liberali B., FrancoAngeli, 2012,
σ. 55 επ.
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και ότι το γονιμοποιημένο ωάριο είναι και αυτό αντικείμενο και όχι υποκείμενο
δικαίου.
Στην Μ. Βρετανία, όπου επίσης η H.F.E. Act δεν αναφέρεται ρητά στη φύση του
γεννητικού υλικού και το θέμα δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως τους
επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ορισμένοι
υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απλό πράγμα, άλλοι ότι πρόκειται για πράγμα που
ενσωματώνει στοιχεία της προσωπικότητας των δοτών, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι
που το θεωρούν αυτοτελή φορέα δικαιωμάτων, διαφορετικό από τον άνθρωπο ή που
υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς και ο άνθρωπος,
θεωρώντας πάντως ότι πρόκειται για “human being”, αλλά όχι “human person”. Τα
βρετανικά δικαστήρια ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα στην υπόθεση Jonathan
Yearworth and others v North Bristol NHS Trust του 2009. Σύμφωνα με την απόφαση, το
γεννητικό υλικό αποτελεί απλό πράγμα, ιδιοκτησία των ατόμων από τα οποία προήλθε.
Η απόφαση αυτή αφορούσε υπόθεση καταστροφής του σπέρματος έξι ανδρών μετά
από πτώση της στάθμης υγρού αζώτου, στο οποίο αυτό διατηρούνταν, όταν το
αυτόματο σύστημα συμπλήρωσης δεν λειτούργησε και κανένας δεν συμπλήρωσε υγρό
άζωτο χειροκίνητα. Οι άνδρες ζήτησαν αποζημίωση, ισχυριζόμενοι πρόκληση
ψυχολογικού τραύματος. Αντίθετα η Μονάδα Κρυοσυντήρησης υποστήριξε ότι στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε υποχρέωση αποζημίωσης γιατί η καταστροφή του
σπέρματος δεν ήταν ούτε «προσωπική βλάβη των ιδίων» ούτε «φθορά της ιδιοκτησίας
τους». Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο υιοθέτησε την άποψη αυτή και απέρριψε την
αίτησή τους. Το Εφετείο, αντίθετα, δέχτηκε ότι αυτοί ήταν ιδιοκτήτες του σπέρματός
τους και ότι η καταστροφή του συνιστά προσωπική βλάβη για τον καθένα τους. Το
σπέρμα υπήρχε αρχικά μέσα στο σώμα τους και τυχόν καταστροφή του εντός του
σώματός τους (αναφέρεται το παράδειγμα της ακτινοβολίας στο όσχεο) θα συνιστούσε
«προσωπική βλάβη». Ως εκ τούτου, η εκσπερμάτισή του δεν επιφέρει καμία διαφορά.
Οι άντρες το απέβαλαν από το σώμα τους με σκοπό να το διατηρήσουν (σε αντίθεση με
ένα ακρωτηριασμένο πόδι, επί παραδείγματι) και να το χρησιμοποιήσουν για τον ίδιο
σκοπό που θα είχε και μέσα στο σώμα τους-την απόκτηση ενός τέκνου. Ακόμα και
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κατεψυγμένο, ήταν βιολογικά ενεργό και είχε ενεργή σχέση με το σώμα των ανδρών
που το παρήγαγαν.
Στη Σουηδία, όπου επίσης η φύση του γεννητικού υλικού δεν προσδιορίζεται στο νόμο,
το θέμα έχει απασχολήσει τη θεωρία, χωρίς ωστόσο να έχει ερευνηθεί σε βάθος370.
Στις βασικές της γραμμές η προσέγγιση της θεωρίας έχει ως εξής: Κανείς δεν μπορεί να
έχει στην κυριότητά του ένα ζωντανό ή νεκρό σώμα. Δικαίωμα ιδιοκτησίας μπορεί
εντούτοις να θεμελιωθεί επάνω στα μέρη του σώματος, τα οποία ανήκουν στο
πρόσωπο από το οποίο προέρχονται. Υποστηρίζεται, βέβαια, ότι δεν είναι δυνατόν να
αναγνωριστεί δικαίωμα ιδιοκτησίας, με την κλασική του όρου έννοια, επί των
βιολογικών υλικών, αφού η ιδιοκτησία «δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι αυτή
επικεντρώνεται σε αντικείμενα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα
βιολογικά υλικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τέτοια αντικείμενα. Θα πρέπει,
επίσης, να σημειωθεί ότι η έννοια της κατοχής όπως αυτή χρησιμοποιείται στο
σουηδικό νόμο για την ιδιοκτησία είναι επίσης ακατάλληλη εν προκειμένω 371».

370

Υποστηρίζεται, ωστόσο, ότι ζητήματα και ερωτήματα όπως το αν το έμβρυο είναι άνθρωπος δεν έχουν
συζητηθεί επαρκώς βλ. K. Zeiler, «Metaphysics Matters? On Law and Reproductive Technolοgies»,
Derecho y Religión Vol. II, 2007, σ. 70.
371

L. Westerlund, A. Persson, Civil Law reflections on the use of human biological material, The Use of
Human Biobanks, Uppsala University, 2001, σ. 69.
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4. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
4.1. Αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη στα υποβοηθούμενα πρόσωπα
4.1.1. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις
Ένα σημαντικό ζήτημα που έχει απασχολήσει τους νομοθέτες όλων των κρατών κατά τη
σύνταξη της νομοθεσίας σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι αν θα
πρέπει να αποκαλύπτεται στα υποβοηθούμενα πρόσωπα η ταυτότητα των δοτών του
γεννητικού υλικού στην περίπτωση της ετερόλογης σπερματέγχυσης ή της ετερόλογης
εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το θέμα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες
τις χώρες.
Στη Γαλλία αναγνωρίστηκε ως βασική αρχή του δικαίου της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής η ανωνυμία των δοτών του γεννητικού υλικού και μάλιστα όχι μόνο
στους πρώτους νόμους περί Βιοηθικής, το 1994, αλλά και κατά την τελευταία
αναθεώρηση της νομοθεσίας, το 2011. Ο γάλλος νομοθέτης προτίμησε την αρχή της
ανωνυμίας και όχι την αρχή του γνωστού δότη, γιατί κρίθηκε ότι η αρχή της ανωνυμίας
προστατεύει τόσο το δότη, όσο και το ζευγάρι των ληπτών. Ευνοεί τις δωρεές,
αποτρέπει την επιλογή δοτών στη βάση ευγονικών κριτηρίων και αποτρέπει κάθε
οικονομική συναλλαγή, καθώς δεν ιδρύεται κανένας δεσμός μεταξύ δότη και
ληπτών372. Υπέρ της διατήρησης, άλλωστε, της αρχής της ανωνυμίας τάχθηκαν στο
παρελθόν οι περισσότεροι από τους άμεσα ενδιαφερόμενους θεσμικούς φορείς, όπως
η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ηθικής373, η Εθνική Ακαδημία Ιατρικής374 και ο

372

A.-M. Leroyer, Droit de la famille, Éd. PUF, 2011, σ. 305.

373

CCNE, Avis n° 90 du 24 novembre 2005 sur l’Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation,
διαθέσιμη σε: http://www.ccne-ethique.fr/fr/publications/acces-aux-origines-anonymat-et-secret-de-lafiliation#.VHDoKYu6rfY.
374

Académie Nationale de Médecine, Ouverture de l’Assistance médicale à la procréation avec sperme de
donneur (AMPD) à des indications non-médicales, P. Jouannet (Rapporter), 27 mai 2014, διαθέσιμο σε:
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/05/27.5.14-JOUANNET-info-site.pdf και La
procréation médicalisée en France, état des lieux et perspectives, séance du 29 janvier 2008, διαθέσιμο σε:
http://www.academie-medecine.fr/publication100035797/.
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Οργανισμός Βιοϊατρικής375. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιλογή του Γάλλου νομοθέτη
επικυρώθηκε και από το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, το οποίο με την
από 13 Ιουνίου 2013 Γνωμοδότησή του έκρινε ότι οι διατάξεις περί ανωνυμίας του δότη
είναι απολύτως συμβατές με την Ε.Σ.Δ.Α.376. Αλλά και η κοινή γνώμη συντάσσεται με
την αρχή της ανωνυμίας, αφού, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Οργανισμού
Βιοϊατρικής, 79 % των ερωτηθέντων τάσσονται υπέρ της αρχής της ανωνυμίας των
δοτών γαμετών, θεωρώντας ότι προστατεύει τόσο το δότη και το ζευγάρι των ληπτών,
όσο και το παιδί που θα γεννηθεί.
Στη Γερμανία δεν αναγνωρίζεται η ανωνυμία των δοτών, ωστόσο αυτό ισχύει μόνο
έναντι του παιδιού. Αντίθετα, τα στοιχεία των δοτών δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιούνται στα υποβοηθούμενα πρόσωπα, για τα οποία ο δότης πρέπει να είναι
σε κάθε περίπτωση άγνωστος.
Στην Ελλάδα, ήδη από το 2002, όταν θεσπίστηκε η πρώτη νομοθεσία για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ισχύει το σύστημα της ανωνυμίας των δοτών του
γεννητικού υλικού. Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά με την
αξιοποίηση γεννητικού υλικού τρίτου δεν μπορούν να πληροφορηθούν την ταυτότητα
του δότη. Ούτε, όμως, ο δότης έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες σχετικά με την
ταυτότητα των υποβοηθούμενων προσώπων. Πάντως, αποκαλύπτονται στα πρόσωπα
που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί χαρακτηριστικά στοιχεία του δότη (ύψος, χρώμα,
ηλικία, ευφυΐα, επάγγελμα κ.λπ.) χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά του. Τούτο
γίνεται κυρίως για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων γέννησης ενός παιδιού που θα
διαφέρει εμφανώς από τους γονείς του (π.χ. διαφορετικό χρώμα δέρματος κ.λπ.). Με
τον τρόπο αυτό επιλέγεται και ο καταλληλότερος δότης.
Στην Ιρλανδία, οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν αναφέρονται καθόλου στο θέμα της
ανωνυμίας του δότη γεννητικού υλικού. Η Επιτροπή ωστόσο που συνέστησε το
375

Agence de la Biomédecine, Conseil d’Orientation, Pourquoi et comment promouvoir le don d’ovocytes,
o
er
Délibération n
2007-CO-18, du 1
juin 2007, διαθέσιμο σε: http://www.agencebiomedecine.fr/IMG/pdf/deliberation_01062007.pdf.
376

CE, 13 Ιουνίου 2013 [αριθ. αίτησης: 362981], διαθέσιμη σε Legifrance – Δημόσια Υπηρεσία Διάδοσης
Δικαίου:http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0
00027542911&fastReqId=847929227&fastPos=3.
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Κοινοβούλιο για να εξετάσει τα ζητήματα Ι.Υ.Α. επεξεργάστηκε ενδελεχώς το ζήτημα και
κατέληξε στη διατύπωση μιας συγκεκριμένης πρότασης, όπως άλλωστε και η I.F.S. Στην
πρόταση δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση της αποκάλυψης των στοιχείων του δότη στα
υποβοηθούμενα πρόσωπα. Έτσι, στην Ιρλανδία εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα δύο
μοντέλα: προσφέρονταν, δηλαδή, υπηρεσίες Ι.Υ.Α. με χρήση γεννητικού υλικού δότη
του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλυπτόταν, αλλά υπήρχε και η δυνατότητα χρήσης
γεννητικού υλικού δότη του οποίου η ταυτότητα μπορούσε να γίνει γνωστή. Η επιλογή
τελούσε υπό δύο προϋποθέσεις: τη συναίνεση του δότη στην αποκάλυψη στοιχείων της
ταυτότητάς του κατά τη στιγμή που έδινε το γεννητικό υλικό και στην επιλογή των
υποβοηθούμενων προσώπων για δότη που έχει συναινέσει σε αποκάλυψη της
ταυτότητάς του. Αυτό αποτυπώνεται και στον τρόπο διαφήμισης της σχετικής
υπηρεσίας από τα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου αναφερόταν ότι
εκτός από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με γεννητικό υλικό ανώνυμου δότη,
παρέχεται και η δυνατότητα επιλογής μη ανώνυμων δοτών ή δοτών με συγκεκριμένα
προφίλ, υπηρεσίες μάλιστα που έχουν επιπλέον χρέωση377. Σε περίπτωση
εγκυμοσύνης, υπήρχε η δυνατότητα να ζητηθεί από την τράπεζα γεννητικού υλικού να
κρατηθεί υλικό από τον ίδιο δότη για μελλοντική χρήση από το ίδιο ζευγάρι ή μοναχικό
χρήστη378.
Είναι σημαντικό, πάντως, να τονισθεί ότι, στην πράξη, η πλειονότητα των κλινικών Ι.Υ.Α.
χρησιμοποιούσε γεννητικό υλικό από τράπεζες του εξωτερικού και ειδικότερα της
Δανίας (κατά κύριο λόγο), της Ολλανδίας και της Ισπανίας379, οι οποίες προσφέρουν
στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των δοτών, αλλά όχι σχετικά με την ταυτότητά
τους. Έτσι, κατά κανόνα, τηρούνταν στην Ιρλανδία η αρχή της ανωνυμίας των δοτών.
Αν, πάντως, το γεννητικό υλικό προερχόταν από άλλη χώρα, η οποία δεν προστάτευε
την ανωνυμία των δοτών, και εφόσον στην Ιρλανδία δεν υπήρχε σχετική ρύθμιση, ήταν

377

Ενδεικτικά http://www.sims.ie/treatments-and-services/prices.883.html

378

http://www.sims.ie/treatments-and-services/prices.883.html

379

http://www.irishtimes.com/news/health/surrogacy-and-identity-why-ireland-needs-its-own-spermbank-1.1846558
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δυνατή η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου
κράτους380.
Η κατάσταση μεταβλήθηκε με νομοθετική ρύθμιση. Το

Children and Family

Relationships Bill που ψηφίστηκε από το ιρλανδικό κοινοβούλιο και έγινε νόμος του
κράτους στις 6 Απριλίου 2015381, περιέχει διατάξεις που απαγορεύουν την ανώνυμη
δωρεά γεννητικού υλικού και επιχειρούν να διασφαλίσουν ότι το παιδί που θα γεννηθεί
θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που
έδωσαν το γεννητικό υλικό για να γεννηθεί. Η ρύθμιση αυτή έχει εγείρει πολλές
αντιδράσεις τόσο από τον ιατρικό κόσμο, όσο και από τον πρώην Υπουργό ο οποίος
είχε καταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο, χωρίς όμως να συμπεριλάβει τέτοια ρύθμιση.
Επισημαίνεται ότι επειδή στην Ιρλανδία το γεννητικό υλικό που χρησιμοποιείται
προέρχεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα από κλινικές ή τράπεζες του εξωτερικού, οι
οποίες έχουν ως πολιτική τους τη μη αποκάλυψη της ταυτότητας των δοτών του
γεννητικού υλικού, η απαγόρευση της ανώνυμης δωρεάς θα επιφέρει δυσκολίες στην
πράξη.
Στην Ιταλία, το ζήτημα της επιλογής μεταξύ του συστήματος της ανωνυμίας του δότη
γεννητικού υλικού ή του συστήματος της αποκάλυψης της ταυτότητάς του υπήρξε, ήδη
πριν από τη νομιμοποίηση της ετερόλογης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σημείο
πολεμικής. Τελικά επικράτησε το σύστημα της ανωνυμίας των δοτών, που ισχύει και
σήμερα στη χώρα, και «επικυρώθηκε» ουσιαστικά και με την υπ’ αριθμ. 162/2014
απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Στην απόφαση αυτή το Συνταγματικό
Δικαστήριο διευκρίνισε ότι μετά την κατάργηση της απαγόρευσης της ετερόλογης
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ρύθμιση της μεθόδου μπορούσε να αντληθεί
αφενός από την ευθεία εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 40/2004 και, αφετέρου, από
την ερμηνεία λοιπών διατάξεων σχετικά με τη δωρεά ανθρώπινων ιστών και κυττάρων,
όπως το ν.δ. 191/2007, το οποίο καθιερώνει, μεταξύ άλλων, και την ανωνυμία του

380

Consensus, σ. 14.

381

Βλ. την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/
PR15000041 και το επίσημο κείμενο του νόμου http://www.irishstatutebook.ie/2015/en/act/
pub/0009/index.html
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δότη382. Στην ίδια κατεύθυνση, υπέρ της υιοθέτησης του συστήματος της ανωνυμίας,
κινήθηκαν και οι νομοί και οι επαρχίες της χώρας, οι οποίοι, με το κείμενο των
κατευθυντήριων οδηγιών που υπέγραψαν στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014 συμφώνησαν
ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα της ανωνυμίας του άρθρου 14 του νομοθετικού
διατάγματος 191 της 6ης Νοεμβρίου 2007 και των τροποποιήσεων αυτού, η δωρεά
πρέπει να είναι ανώνυμη (δηλαδή δεν πρέπει να είναι δυνατό για το δότη να ανατρέξει
στο παραλαμβάνον ζευγάρι και το αντίστροφο). Τα κλινικά δεδομένα του δότη/δότριας
θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στο υγειονομικό προσωπικό μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μετά από ειδικό αίτημα και με συγκεκριμένες διαδικασίες, για λόγους που
σχετίζονται με ενδεχόμενα ιατρικά προβλήματα του παιδιού, αλλά σε καμία περίπτωση
στο παραλαμβάνον ζευγάρι.

Η πρόσβαση στην πληροφορία θα διενεργείται

ηλεκτρονικά με έλεγχο της ιχνηλασιμότητας. Οι δότες/δότριες δεν έχουν δικαίωμα να
γνωρίζουν την ταυτότητα του υποκειμένου που γεννάται μέσω των τεχνικών αυτών και
το παιδί δεν θα μπορεί να γνωρίζει την ταυτότητα του δότη/δότριας». Παράλληλα, οι
νομοί και οι επαρχίες, λαμβάνοντας πιθανότατα υπόψη τη «μεταβατική» φύση του
ανωτέρω κειμένου τους, δηλαδή την ισχύ του μέχρι την έκδοση ειδικής νομοθεσίας για
την ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, πρόβλεψαν ρητά στη συνέχεια των
οδηγιών τους ότι τυχόν μεταβολές που μπορεί να εισαχθούν στο σύστημα της
ανωνυμίας στη δωρεά, σε συνέχεια της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών, θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγγυώνται την ανωνυμία των δοτών που έχουν προβεί
στη δωρεά πριν από τη θέση σε ισχύ της νέας ειδικής νομοθεσίας. Τα πρόσωπα που
συμμετέχουν σε προγράμματα δωρεάς θα πρέπει να διαβεβαιώνονται ότι η ανωνυμία
τους θα είναι σεβαστή.

382

Βλ. το άρθρο 14 του ν.δ. 191/2007, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής: «1. Όλα τα δεδομένα,
περιλαμβανομένων των γενετικών πληροφοριών, που συγκεντρώνονται υπό τους όρους της ισχύουσας
νομοθεσίας και του παρόντος διατάγματος και στις οποίες έχουν πρόσβαση τρίτοι, ανωνυμοποιούνται με
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ούτε ο δότης ούτε ο παραλήπτης να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν. 2. Για το
σκοπό αυτό διασφαλίζεται ότι: α) θα υιοθετηθούν μέτρα προστασίας των δεδομένων και μέτρα που
στοχεύουν στην αποφυγή πρόσθετων μη εξουσιοδοτημένων διαγραφών ή τροποποιήσεων των
δεδομένων στα αρχεία σχετικά με τους δότες ή στα υπόλοιπα αρχεία ή οποιαδήποτε διακίνηση
πληροφοριών, β) θα θεσπιστούν διαδικασίες που θα στοχεύουν στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των
δεδομένων, γ) δεν θα συμβεί καμία μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, με
παράλληλη εγγύηση της ιχνηλασιμότητας των δωρεών. 3. Τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις, η ταυτότητα
του ή των παραληπτών δεν αποκαλύπτεται στο δότη ή στην οικογένειά του και το αντίστροφο».
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Στη Μ. Βρετανία απαγορεύεται να αποκαλυφθεί στα υποβοηθούμενα άτομα η
ταυτότητα του δότη του γεννητικού υλικού. Σύμφωνα με το section 33A της H.F.E. Act,
κανένα μέλος ή εργαζόμενος της H.F.E.A., άτομο που τελεί έργο της H.F.E.A. κατ’
εφαρμογή των sections 8B και 8C της H.F.E. Act ή άτομο που τελεί έργο της H.F.E.A. κατ’
εντολή της ή στο πλαίσιο συνεργασίας με αυτή, δεν δικαιούται να αποκαλύψει στα
υποβοηθούμενα πρόσωπα πληροφορίες σχετικά με το δωρητή του γεννητικού υλικού ή
σχετικά με την ταυτότητά του.
Τέλος, σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία η ταυτότητα του δότη του γεννητικού
υλικού δεν αποκαλύπτεται στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί 383. Γι’
αυτό το λόγο, άλλωστε, τα αρχεία για την ετερόλογη γονιμοποίηση δεν διατηρούνται
μαζί με τα επίσημα ιατρικά αρχεία384. Ζήτημα είχε εγερθεί ήδη το έτος 1983 από την
Insemination Committee κατά πόσο θα έπρεπε να επιτραπεί στους νόμιμους γονείς να
μάθουν την ταυτότητα του δότη πριν την ενηλικίωση του παιδιού τους. Ωστόσο τελικά,
τα επιχειρήματα υπέρ της αποκάλυψης της ταυτότητας δεν κρίθηκαν πειστικά385.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΣΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ανωνυμία δότη
ΓΑΛΛΙΑ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

Ανωνυμία και αποκάλυψη της ταυτότητας

Γνωστός δότης
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E. Ekerhovd, A. Faurskov, Ch. Werner, Swedish sperm doors are driven by altruism, but shortage of
sperm donors leads to reproductive traveling, Uppsala Journal of Medical Sciences, 2008; 113 (3), σ. 305,
C. Gottlieb, O. Lalo, F. Lindblad, Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish
legislation on couples’ attitudes, Human Reproduction, 2000, vol. 15 No 9, σ. 2052, A. Lalos, C. Gottlieb, O.
Lalos, Legislated right for donor-insemination children to know their genetic origin: a study of parental
thinking, Human Reproduction, 2007, vol. 22 No 6, σ. 1759, J. Stoll, Swedish donor offspring and their right
to information, Uppsala, 2008, σ. 45.
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

4.1.2. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των νομοθετικών ρυθμίσεων
Στη Γαλλία, σε περίπτωση που ο γιατρός ή η Μονάδα Ι.Υ.Α. παραβιάσουν την
υποχρέωση τήρησης της ανωνυμίας του δότη έναντι των υποβοηθούμενων προσώπων,
προβλέπονται κυρώσεις τόσο διοικητικής όσο και ποινικής φύσης. Δεδομένου μάλιστα
ότι οι σχετικές πληροφορίες τηρούνται στο Κέντρο Μελέτης και Συντήρησης
Ανθρώπινων Ωαρίων και Σπέρματος (CECOS), αυτό μπορεί επίσης να έχει τελικά
ευθύνη. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής του
Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο, απαγόρευση
λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και ανάκληση της άδειας λειτουργίας σε
περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης. Διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και
στους επαγγελματικές υγείας για τις «παραβατικές» συμπεριφορές τους, οι οποίες
επίσης περιλαμβάνουν πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για
ορισμένο χρόνο. Παράλληλα, μπορούν να επιβληθούν και ποινικής φύσης κυρώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο L. 1273-3 Κώδικα Δημόσιας Υγείας, εφαρμόζεται
εν προκειμένω το άρθρο 511-10 Π.Κ., σύμφωνα με το οποίο «η αποκάλυψη
πληροφοριών σχετικών με την ταυτότητα ενός προσώπου ή ενός ζευγαριού που
προέβη σε δωρεά γαμετών ή ενός ζευγαριού που τους έλαβε τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ». Στην ίδια κατεύθυνση
κινείται το άρθρο L. 1273-6 Κώδικα Δημόσιας Υγείας, που παραπέμπει στο άρθρο 51113 Π.Κ., σύμφωνα με το οποίο «η εξάρτηση της δωρεάς γαμετών από τον καθορισμό
από το ζευγάρι των ληπτών ενός προσώπου που έχει δεχθεί να προβεί σε μια τέτοια
δωρεά προς όφελος ενός τρίτου ζευγαριού, κατά παράβαση του άρθρου L. 1244-7
Κ.Δ.Υ., τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ».
Τέλος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 511-25 ΙΙ Κώδικα Δημόσιας Υγείας,
«τιμωρείται με τις ίδιες ποινές [φυλάκιση δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 30.000
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ευρώ] η διάδοση ονομαστικής πληροφορίας που επιτρέπει την ταυτοποίηση τόσο του
ζευγαριού που παραχώρησε το έμβρυο, όσο και του ζευγαριού που το έλαβε».
Στη Γερμανία δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την περίπτωση που θα αποκαλυφθεί
στα υποβοηθούμενα πρόσωπα η ταυτότητα του δότη γεννητικού υλικού, ωστόσο
γίνεται δεκτό ότι θα ισχύσουν οι γενικές διατάξεις για την αποζημίωση του δότη λόγω
προσβολής της προσωπικότητάς του.
Στην Ελλάδα, όποιος αποκαλύπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ταυτότητα των δοτών και
ληπτών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, κατά παράβαση των άρθρων
1460 Α.Κ. και των άρθρων 8 παρ. 6 και 20 παρ. 2 περίπτωση γ΄ και δ΄ του Ν. 3305/2005,
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός αν προβλέπεται
βαρύτερη ποινή από άλλο νόμο386. Περαιτέρω κατά το άρθρο 24 παρ. 4 Ν. 3305/2005,
αν πρόκειται για μέλος της Εθνικής Αρχής Ι.Υ.Α. ή υπάλληλο της γραμματείας της,
τιμωρείται με την ίδια ποινή και με χρηματική ποινή από 6.000 ως 30.000 ευρώ. Αν η
πράξη έγινε με σκοπό τον πορισμό αθέμιτου οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο ή τη βλάβη
τρίτου, επιβάλλεται προσωρινή κάθειρξη (από 5 ως 20 έτη) και αν τελέστηκε από
αμέλεια, επιβάλλεται ποινή από 3 μήνες ως 5 έτη και χρηματική ποινή.
Στην Ιρλανδία, ο νέος νόμος προβλέπει ότι ο υποψήφιος δωρητής υπογράφει έγγραφο
που πρέπει να του παρέχεται από τη μονάδα στην οποία προσέρχεται για να προβεί
στη δωρεά του γεννητικού υλικού του, και στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι συναινεί στη
δωρεά και χρήση του γεννητικού υλικού του, γνωρίζοντας ότι η μονάδα θα τηρήσει
αρχείο με τα στοιχεία του και θα τα αποκαλύψει στο παιδί που πιθανόν γεννηθεί
εφόσον αυτό το ζητήσει και αφού συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η όλη
διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά, ωστόσο δεν περιλαμβάνει ποινές και κυρώσεις
για τους γιατρούς ή τους συμμετέχοντες σε συμπεριφορά που αντίκειται στο νόμο. Για
τις κλινικές όμως υπάρχει η πρόβλεψη ότι ο Υπουργός Υγείας μπορεί να προσφύγει στο
δικαστήριο ζητώντας την αναστολή λειτουργίας τους και εν τέλει την αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας, αν κρίνει ότι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου ή αν
λάβει σχετική καταγγελία.

386

Άρθρο 26 παρ. 11 Ν. 3305/2005
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Στην Ιταλία, ελλείψει ειδικών διατάξεων για την ετερολόγη Ι.Υ.Α., δεν υπάρχουν και
ειδικές διατάξεις σχετικά με τις συνέπειες που συνεπάγεται η παραβίαση της
ανωνυμίας του δότη γεννητικού υλικού. Για το λόγο αυτό μπορούν να τύχουν
εφαρμογής, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, οι έννομες συνέπειες που
προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν. δ. 191/2007, κατά το οποίο «όποιος προμηθεύεται,
συγκεντρώνει, διατηρεί, επεξεργάζεται και διανέμει ιστούς και κύτταρα που
προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο ή παράγωγα αυτών σε χώρους εκτός των ειδικά
πιστοποιημένων μονάδων ιστών και κυττάρων ή χωρίς ή κατά παραβίαση των σχετικών
όρων αδειοδότησης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία έτη και με
πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ», εφόσον δε το αδίκημα τελείται από
επαγγελματία υγείας, του επιβάλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και στέρηση της
άδειας άσκησης του επαγγέλματός του. Επιπλέον, οι αρμόδιοι νομοί και επαρχίες
μπορούν να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας του κέντρου, ολικώς
ή μερικώς, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι αυτό δεν συμμορφώνεται
με τις προβλέψεις του νόμου (άρθρο 6 παρ. 5 ν. δ. 191/2007). Εξάλλου, δεν μπορεί να
αποκλειστεί η έγερση αξιώσεων αστικής φύσης του ζευγαριού ή του τρίτου
δότη/δότριας κατά του γιατρού ή της μονάδας, σε περίπτωση που υπήρξε παραβίαση
του κανόνα της ανωνυμίας, εφόσον φυσικά από την παραβίαση αυτή επήλθε κάποια
ζημία σε έννομα αγαθά του ζευγαριού ή του δότη.
Στη Μ. Βρετανία, σε περίπτωση που παραβιασθεί η απαγόρευση αποκάλυψης της
ταυτότητας των δοτών γεννητικού υλικού, επιβάλλεται φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή
χρηματική ποινή (εφόσον έχει υπάρξει διαμεσολάβηση με τον Εισαγγελέα) και
φυλάκιση ως 2 έτη και/ή χρηματική ποινή, εφόσον έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση (section 41.5 H.F.E. Act). Υπάρχει επίσης δυνατότητα πειθαρχικής δίωξης
κατά τις διατάξεις του Good Medical Practice, ενώ στην Μονάδα Ι.Υ.Α. μπορεί να
επιβληθεί από την H.F.E.A. αναστολή λειτουργίας ή ανάκληση της άδειάς της.
Στη Σουηδία, η παραβίαση του νόμου σχετικά με την ανωνυμία του δότη γεννητικού
υλικού επισύρει ποινικές κυρώσεις για το γιατρό, ο οποίος τιμωρείται με φυλάκιση ως
έξι μήνες ή χρηματική ποινή.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ
ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο + προσωρινή αναστολή
λειτουργίας της μονάδας, και σε
περίπτωση επανάληψης ανάκληση άδειας
λειτουργίας

---------------------

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

-------------------------

ΕΛΛΑΔΑ

--------------------------

--------------------------

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας

------------------------

ΙΤΑΛΙΑ

προσωρινή αναστολή λειτουργίας της
μονάδας, και σε περίπτωση επανάληψης
ανάκληση άδειας λειτουργίας

-------------------------

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

προσωρινή αναστολή λειτουργίας της
μονάδας / ανάκληση άδειας λειτουργίας

----------------------

ΣΟΥΗΔΙΑ

---------------------

---------------------

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

Πρόστιμο + απαγόρευση άσκησης
επαγγέλματος

Φυλάκιση 2 ετών + χρηματική ποινή 30.000
ευρώ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις

-------------------------

-------------------------

Φυλάκιση 2 – 5 ετών. Αν είναι μέλος ή
υπάλληλος της Εθνικής Αρχής Ι.Υ.Α. +
χρηματική ποινή 6.000 - 30.000 ευρώ. Αν η
πράξη έγινε με σκοπό προσπορισμού αθέμιτου
οφέλους κάθειρξη 5 - 20 έτη και αν τελέστηκε
από αμέλεια, φυλάκιση 3 μήνες - 5 έτη και
χρηματική ποινή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Στέρηση

άδειας

άσκησης
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

επαγγέλματος (πιθανή ερμηνεία)

ευρώ (πιθανή ερμηνεία)

Πειθαρχική δίωξη κατά
τις
διατάξεις του Good Medical
Practice

Φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή χρηματική ποινή
(εφόσον έχει υπάρξει διαμεσολάβηση με τον
Εισαγγελέα) ή φυλάκιση ως 2 έτη και/ή
χρηματική ποινή, εφόσον έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση

------------------

Φυλάκιση ως 6 μήνες ή χρηματική ποινή

4.2. Αποκάλυψη χαρακτηριστικών στοιχείων του δότη
Διαφορετικό από το θέμα της αποκάλυψης της ταυτότητας του δότη στα
υποβοηθούμενα πρόσωπα είναι το θέμα της αποκάλυψης βασικών χαρακτηριστικών
του (ύψος, χρώμα, ηλικία, ευφυΐα, επάγγελμα κ.λπ.).
Στην Γαλλία, λ.χ., μολονότι απαγορεύεται να γνωστοποιείται στα υποβοηθούμενα
πρόσωπα η ταυτότητα του δότη, προβλέπεται εντούτοις στον Οδηγό καλών κλινικών
και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Παράρτημα
V.4), ότι «είναι ευκταία μια προσπάθεια να ταιριάζουν μεταξύ τους το ζευγάρι των
ληπτών με το δότη ή τη δότρια, των οποίων οι γαμέτες θα αξιοποιηθούν. Η διεργασία
αυτή λαμβάνει υπόψη της τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις ομάδες αίματος του
ζευγαριού των ληπτών». Επιπλέον, στην πράξη, δεν είναι λίγες οι γυναίκες που
αγωνιούν στη σκέψη ότι το παιδί τους θα έχει το γεννητικό υλικό «ενός ξένου χωρίς
όνομα, χωρίς πρόσωπο, χωρίς ιστορία»387. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά
ορισμένοι χειριστές στα CECOS παρέχουν πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι
ικανές να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη, επιτρέπουν ωστόσο
στο ζευγάρι των ληπτών να τον τοποθετήσει σε μια κοινωνική πραγματικότητα (πχ.
πληροφορίες για την εθνικότητα, καταγωγή κ.λπ.).
Στη Γερμανία, αν και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα δεν μπορούν να πληροφορούνται
την ταυτότητα του δότη γεννητικού υλικού, έχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται

387

S. Bateman, Le principe de l’anonymat du don de sperme: remarques sur son histoire et son
o
application, Andrologie, 2011, n 21, σ. 197.
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τα πολύ βασικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του, όπως η ομάδα αίματος, το χρώμα
των ματιών και των μαλλιών, το ύψος, το σωματότυπο και την εθνικότητα388.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται με απόλυτο τρόπο η
ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού, επιτρέπεται ωστόσο να αποκαλύπτονται στα
πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί χαρακτηριστικά στοιχεία του δότη
(ύψος, χρώμα, ηλικία, ευφυΐα, επάγγελμα κ.λπ.), προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι
πιθανότητες γέννησης ενός παιδιού που θα διαφέρει εμφανώς από τους γονείς του
(π.χ. διαφορετικό χρώμα δέρματος κ.λπ.).
Στην Ιρλανδία, η πλειονότητα των κλινικών Ι.Υ.Α. χρησιμοποιεί γεννητικό υλικό από
τράπεζες του εξωτερικού και ειδικότερα της Δανίας (κατά κύριο λόγο), της Ολλανδίας
και της Ισπανίας389, οι οποίες προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
δοτών. Σύμφωνα με όσα ισχύουν σε γενικές γραμμές στις χώρες αυτές, η τράπεζα
διατηρεί αρχεία με τις εξής πληροφορίες σχετικά με το δότη: Το χρώμα των ματιών, το
χρώμα των μαλλιών, το ύψος, το βάρος, τον τύπο σωματικής διάπλασης, τη φυλή, τις
ιδιαιτερότητες της εμφάνισης (π.χ. χροιά), την ηλικία, την εκπαίδευση / απασχόληση,
το είδος του αίματος, καρυότυπο, ένα ψυχολογικό προφίλ, και τα αποτελέσματα
εξετάσεων για μολυσματικές ασθένειες390. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να ζητηθεί
γεννητικό υλικό από δότες που παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά ή την προσωπικότητά τους391. Τα υποβοηθούμενα πρόσωπα έχουν
ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και επιλέγουν ελεύθερα το δότη με βάση
τα πιο πάνω χαρακτηριστικά.
Στην Ιταλία δεν προκύπτει με σαφήνεια από το νόμο, αν το ζευγάρι μπορεί να μαθαίνει
τα βασικά χαρακτηριστικά του δότη. Τα ν.δ. 191/2007 και 16/2010 δεν περιέχουν
σχετικές ρυθμίσεις, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες των νομών και επαρχιών ορίζουν
μόνο ότι «Δεν είναι δυνατόν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα να επιλέγουν τα
388

Βλ. Muster-Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, σ. A1397.
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http://www.irishtimes.com/news/health/surrogacy-and-identity-why-ireland-needs-its-own-spermbank-1.1846558
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http://www.sims.ie/donor-programmes/using-donor-sperm.685.html
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φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του δότη, προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες
ευγονικές επιλογές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετερόλογη αναπαραγωγή είναι για το
ζευγάρι ένα αναπαραγωγικό σχέδιο προκειμένου να τεκνοποιήσουν, το κέντρο πρέπει
σε λογικά πλαίσια να διασφαλίζει τη συμβατότητα των κύριων φαινοτυπικών
χαρακτηριστικών του δότη και του ζευγαριού». Από τη ρύθμιση αυτή προκύπτει με
σαφήνεια ότι ο γιατρός επιλέγει το δότη με κριτήριο τα βασικά φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά του, δεν προκύπτει όμως αν το ζευγάρι πρέπει να τα πληροφορείται,
χωρίς όμως και να αποκλείεται ρητά η γνωστοποίηση.
Στη Μ. Βρετανία, τα υποβοηθούμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν μόνο πληροφορίες
που έχει δώσει ο ίδιος o δότης στη Μονάδα Ι.Υ.Α. και που δεν οδηγούν στην
ταυτοποίηση του392. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν τη
φυσική περιγραφή του (ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών και ματιών), το έτος και τη χώρα
γέννησης, την οικογενειακή του κατάσταση, τον αριθμό και το φύλο των τυχόν ήδη
υπαρχόντων παιδιών του, το ιατρικό ιστορικό του και ένα μήνυμα καλής θέλησης προς
τα παιδιά που τυχόν θα προέλθουν από το γεννητικό υλικό του. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η H.F.E.A. θα ελέγξει τις πληροφορίες και θα αφαιρέσει όσες μπορεί να οδηγήσουν
στην ταυτοποίηση του δότη, πριν τις διαβιβάσει στα υποβοηθούμενα πρόσωπα.
Στη Σουηδία δεν υπάρχει σαφής ρύθμιση ως προς το θέμα αυτό. Μόνο στο Κεφάλαιο 6
– Άρθρο 4 GIA (2006:351), που ρυθμίζει τα θέματα της σπερματέγχυσης, ορίζεται ότι ο
γιατρός επιλέγει ωάριο ή σπέρμα από κατάλληλο δότη. Επίσης, κατ’ αντιστοιχία, στο
Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 6 GIA (2006:351), που ρυθμίζει τα θέματα της εξωσωματικής
γονιμοποίησης, ορίζεται ότι ο γιατρός επιλέγει ωάριο ή σπέρμα από κατάλληλο δότη.
Από τις διατάξεις αυτές μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο γιατρός επιλέγει το
δότη, λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που συναρτώνται τουλάχιστον με την εμφάνιση
των υποβοηθούμενων προσώπων, χωρίς όμως τα ίδια τα υποβοηθούμενα πρόσωπα να
έχουν δικαίωμα επιλογής.
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http://www.hfea.gov.uk/118.html#1
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4.3. Το δικαίωμα του παιδιού να μάθει την ταυτότητα του δότη
4.3.1. Κατοχύρωση του δικαιώματος
Το δικαίωμα του παιδιού να πληροφορηθεί την ταυτότητα του δότη ή της δότριας του
γεννητικού υλικού από το οποίο προήλθε αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί σήμερα
με ιδιαίτερη ένταση τους ευρωπαίους νομοθέτες. Το ζήτημα αυτό δεν ταυτίζεται με
εκείνο της αποκάλυψης της ταυτότητας των δοτών στα υποβοηθούμενα πρόσωπα.
Χώρες που απαγορεύουν τη γνωστοποίηση της ταυτότητας των δοτών στα
υποβοηθούμενα πρόσωπα, αναγνωρίζουν, εντούτοις, στο παιδί δικαίωμα πρόσβασης
στα στοιχεία της ταυτότητας του γενετικού του γονέα. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία δεν αναγνωρίζεται στο παιδί η δυνατότητα να έχει πρόσβαση στη γενετική
ταυτότητα των δοτών του γεννητικού υλικού, ακόμα κι αν έχει πληροφορηθεί τον
τρόπο της σύλληψής του. Ωστόσο, η ανωνυμία ισχύει μόνο έναντι του παιδιού – και
των υποβοηθούμενων προσώπων, όπως ειπώθηκε – όχι όμως και έναντι των γιατρών.
Τα CECOS γνωρίζουν την ταυτότητα των δοτών και διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα στα ηλεκτρονικά αρχεία τους, τα οποία ασφαλώς ελέγχονται από την Εθνική
Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL). Είναι έτσι σημαντικό ότι, σύμφωνα με
το Νόμο περί Βιοηθικής της 7ης Ιουλίου 2011, το πρόσωπο που έκανε δωρεά γαμετών,
στους οποίους διαγνώστηκε εν τω μεταξύ μια σοβαρή γενετική ανωμαλία με συνέπειες
που δύνανται να προληφθούν και αντιμετωπιστούν, μπορεί να δώσει την άδειά του
στον γιατρό του να επικοινωνήσει με το κέντρο ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής προκειμένου να ενημερωθεί το παιδί που προέκυψε εν τω μεταξύ από
το γεννητικό του υλικό (άρθρο L. 1131-1-2, παρ. 6, Κ.Δ.Υ.). Είναι, επίσης, σημαντικό να
επισημανθεί ότι όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του Οργανισμού Βιοϊατρικής,
μολονότι το 79 % των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αρχής της ανωνυμίας του δότη
γαμετών έναντι των υποβοηθούμενων προσώπων, την ίδια στιγμή ένας στους δύο
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εκτιμά ότι το τέκνο που θα γεννηθεί πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε
πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του393.
Στη Γερμανία γίνεται παγίως δεκτό ότι το παιδί πρέπει να έχει δικαίωμα να
πληροφορείται την ταυτότητα του γενετικού του γονέα, ο οποίος στο πλαίσιο
ετερόλογης γονιμοποίησης είναι πάντα δότης σπέρματος, καθώς απαγορεύεται η
δωρεά ωαρίων. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε άλλωστε και από το Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας με τις αποφάσεις της 18.1.1988 και
31.1.1989394, αλλά και από νεότερες αποφάσεις δικαστηρίων. Στην απόφαση λ.χ. του
OLG Hamm της 06.02.2013395, το δικαστήριο κατέληξε ότι το παιδί που γεννιέται με
σπέρμα τρίτου δότη, έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την ταυτότητα του βιολογικού του
πατέρα, ενώ τυχόν σύμβαση μεταξύ του γιατρού και των γονέων του παιδιού για μη
αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη είναι άκυρη396. Σε πιο πρόσφατη δικαστική
απόφαση του BGH397, οι γονείς δύο παιδιών ηλικίας 12 και 17, προσέφυγαν στο
Δικαστήριο ύστερα από άρνηση της κλινικής να αποκαλύψει την ταυτότητα του δότη.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι γονείς είχαν υπογράψει έγγραφο με την κλινική,
αναφέροντας ότι δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για την ταυτότητα του δότη. Ωστόσο,
όταν τα παιδιά μεγάλωσαν θέλησαν να μάθουν αυτή την πληροφορία. Η κλινική δεν
αποκάλυψε την ταυτότητα του δότη, προφύλαξε την ανωνυμία του και θεώρησε ότι
μόνο μια δικαστική απόφαση θα μπορούσε να την υποχρεώσει να προβεί σε τέτοια
αποκάλυψη. Ως εκ τούτου, οι γονείς απευθύνθηκαν στο Δικαστήριο του Ανόβερο, το
οποίο απέρριψε την προσφυγή τους, λέγοντας ότι η αποκάλυψη της ταυτότητας θα
είναι δυνατή όταν τα παιδιά γίνουν 16 ετών - ηλικία κατά την οποία τα υιοθετημένα
παιδιά στη Γερμανία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη

393

«Assistance médicale à la procréation (AMP), embryologie et génétique humaine», 9.7.2012,
διαθέσιμο σε: http://www.agence-biomedecine.fr/Assistance-medicale-a-la, 299.
394

Πρόκειται για της αποφάσεις BVerfG 18.1.1988, NJW 1988, 3010 και BVerfG 31.1.1989, NJW 1989, σ.
891.
395

OLG Hamm της 06.02.2013, NJW 2013, σ. 1167.

396

Βλ. A Comparative Study on the Regime of Surrogacy in E.U. Member States, European Parliament,
2013, σ. 269.
397

BGH 28. 01. 2015 - XII ZR 201/13, openJur 2015, 5945.
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βιολογική καταγωγή τους. Στη συνέχεια, οι γονείς προσέφυγαν στο Ομοσπονδιακό
Δικαστήριο, το οποίο αναγνώρισε το δικαίωμα των παιδιών να γνωρίζουν το βιολογικό
τους γονέα και μάλιστα χωρίς να απαιτείται ένα ελάχιστο ηλικιακό όριο για να
ζητήσουν αυτές τις πληροφορίες. Το δικαστήριο αναγνώρισε μάλιστα σχετικό δικαίωμα
πρόσβασης στα στοιχεία του δότη και στους γονείς για σκοπούς ενημέρωσης του
παιδιού τους, ακόμα και σε χρονικό σημείο λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού.
Στην Ελλάδα, όπου ισχύει το σύστημα της ανωνυμίας των δοτών γεννητικού υλικού
έναντι των υποβοηθούμενων προσώπων, το σύστημα αυτό έχει επεκταθεί πλήρως και
έναντι των παιδιών, τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να πληροφορηθούν την
ταυτότητα του γενετικού τους γονέα. Τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν υπέρ398 της
ανωνυμίας των δοτών ήταν ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σύγχρονη μορφή
οικογένειας που βασίζεται στην «κοινωνικοσυναισθηματική συγγένεια», στο πλαίσιο
της οποίας η σημασία της βιολογικής αλήθειας και της καταγωγής μειώνεται.
Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι η ανωνυμία των δοτών του γεννητικού υλικού
κατοχυρώνει την οικογενειακή γαλήνη, ενώ προστατεύει και τους δότες του γεννητικού
υλικού από τυχόν αγωγές για αναγνώριση της πατρότητάς τους. Επιπλέον, με την
καθιέρωση της ανωνυμίας διευκολύνεται η ανεύρεση δοτών γεννητικού υλικού και τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα δεν αναγκάζονται να αναζητούν δότες στο εξωτερικό399.
Πολλά επιχειρήματα έχουν ωστόσο διατυπωθεί και κατά της ανωνυμίας. Προβάλλεται
αρχικά το επιχείρημα ότι αποτελεί δικαίωμα κάθε ανθρώπου να πληροφορείται την
καταγωγή και τις ρίζες του400, ενώ υποστηρίζεται ακόμα ότι με τον τρόπο αυτό

398

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. ΙΙ, σ. 87, η ίδια, Υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή με ξένο γεννητικό υλικό – Νομικά και βιοηθικά ζητήματα, (υπό δημοσίευση)- Στην Ελλάδα
υπέρ της ανωνυμίας των δοτών του γεννητικού υλικού τάσσονται κυρίως οι: Ε. ΚουνουγέρηΜανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. ΙΙ, σ. 86-87, Κ. Φουντεδάκη, Η πληροφόρηση του παιδιού που
γεννήθηκε με ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση για την καταγωγή του, Ε.ΝΟ.Β.Ε. 48 - Τεχνητή
γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονομική διάσταση, εκδ. Σάκκουλα, 2003, σ. 136 επ., Θ.
Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή. Η ιδιωτική αυτονομία και τα όριά της, εκδ. Σάκκουλα, 2009, σ 344
επ., Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας, ΕφΑΔ 2013, σ. 707.
399

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. ΙΙ, σ. 84, η ίδια, Υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή με ξένο γεννητικό υλικό – Νομικά και βιοηθικά ζητήματα, (υπό δημοσίευση)
400

Στην Ελλάδα κατά της ανωνυμίας των δοτών τάσσονται οι Α. Κοτζάμπαση, Η ανωνυμία του δότη
σπέρματος στην τεχνητή γονιμοποίηση ως νομικό και ηθικό ζήτημα, Αρμ 2000, σ. 710-716, Π.
Αγαλλοπούλου, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και ανωνυμία τρίτων δοτών
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αποφεύγεται ο κίνδυνος της αιμομιξίας που συνδέεται με την ανωνυμία, αλλά και ο
κίνδυνος μετάδοσης κληρονομικών ασθενειών. Τέλος, διατυπώνεται και η θέση ότι με
την κατοχύρωση του δικαιώματος στην πληροφόρηση των στοιχείων των δοτών του
γεννητικού υλικού ουσιαστικά αποτρέπεται ο κίνδυνος να μάθει το παιδί την αλήθεια
από κάποιον τρίτο. Πάντως, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι κατοχυρώνεται η
ανωνυμία των δοτών, υποστηρίζεται ότι η νομοθεσία μας δεν απαγορεύει τη
δυνατότητα του παιδιού να πληροφορηθεί από τους γονείς του ότι συλλήφθηκε με
τεχνητή γονιμοποίηση, και μάλιστα με γεννητικό υλικό τρίτου δότη401. Παρέχεται,
δηλαδή, στο παιδί η νομική δυνατότητα να ασκήσει εναντίον των γονέων του
καταψηφιστική αγωγή402, με βάση το άρθρο 1507 Α.Κ.403, που ορίζει ότι οι γονείς και τα
παιδιά οφείλουν αμοιβαία μεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασμό, με την οποία θα
ζητά αυτές τις πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση άλλωστε αναγνωρίζεται στο παιδί,
αλλά και στους γονείς, το δικαίωμα να πληροφορούνται στοιχεία που σχετίζονται με
την υγεία του δότη και για τον σκοπό αυτό τηρείται αρχείο δοτών, όπου εμφανίζεται ο
δότης μόνον με έναν κωδικό αριθμό.
Στην Ιρλανδία ίσχυε μέχρι πολύ πρόσφατα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα μικτό σύστημα
ως προς την τήρηση της ανωνυμίας των δοτών έναντι του παιδιού που έχει γεννηθεί με
το γεννητικό τους υλικό. Έτσι, η δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία της ταυτότητας
των γενετικών του γονέων, εξαρτιόταν ουσιαστικά από την επιλογή των κοινωνικών
γονέων να αξιοποιήσουν γεννητικό υλικό δότη που είχε συναινέσει σε αποκάλυψη της

γεννητικού υλικού, σ. 19, Χρ. Σταμπέλου, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας de lege lata και de lege
ferenda, ΕφΑΔ 2013, σ.712 επ., Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Δικαίωμα γνώσεως δότη γεννητικού
υλικού, Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 26, 2014, σ. 1 επ.
401

Κ. Φουντεδάκη, Η πληροφόρηση του παιδιού που γεννήθηκε με ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση για
την καταγωγή του, Ε.ΝΟ.Β.Ε. 48 - Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονομική
διάσταση, εκδ. Σάκκουλα, 2003, σ. 137.
402

Πρόκειται για την αναλογική εφαρμογή όσων ισχύουν αναφορικά με το δικαίωμα των χωρίς γάμο
γεννημένων παιδιών να ασκήσουν κατά της μητέρας τους καταψηφιστική αγωγή προκειμένου να
πληροφορηθούν ποιος είναι ο φυσικός τους πατέρας, βλ. σχετικά: Αχ. Κουτσουράδη, Περί της
υποχρεώσεως της μητρός έναντι του εξωγάμου τέκνου της όπως παράσχει πληροφορίας περί της εκ
πατρός καταγωγής του, Αρμ 33, 1979, σ. 643 επ., Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ.
ΙΙ, σ. 183. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να ισχύσει ανάλογα και για το παιδί που γεννήθηκε με ετερόλογη
γονιμοποίηση.
403

Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας, ΕφΑΔ 2013, σ. 705 επ.
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ταυτότητάς του, κάτι που κατά κανόνα δεν ήταν βέβαια πιθανό, καθώς κυρίως το
σπέρμα εισάγεται από κλινικές άλλων χωρών όπου ισχύει η αρχή της ανωνυμίας.
Σύμφωνα με έρευνες, άλλωστε, που έχουν πραγματοποιηθεί, οι γονείς συνήθως δεν
θέλουν και κατά πλειονότητα (περίπου το 70%) δεν αποκαλύπτουν στο παιδί τους ότι
γεννήθηκε με τη χρήση γεννητικού υλικού τρίτου δότη404. Ωστόσο, οι ίδιες έρευνες
έχουν δείξει ότι τα παιδιά θέλουν να πληροφορούνται τη γενετική τους ταυτότητα και,
σε περίπτωση που ανακαλύψουν τυχαία σε μεγαλύτερη ηλικία ότι δεν προέρχονται
από το γεννητικό υλικό των κοινωνικών τους γονέων, αναπτύσσουν αρνητικά
συναισθήματα405.

Το θέμα απασχόλησε εκτενώς την Επιτροπή που συνέστησε το

Κοινοβούλιο για να εξετάσει τα ζητήματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία
προσπάθησε να εντοπίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν
από τη διαμόρφωση ενός συστήματος απόλυτης ανωνυμίας των δοτών ή ενός
συστήματος που επιτρέπει τον προσδιορισμό και την ταυτοποίησή τους. Το κριτήριο
για την στάθμιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε επιλογής
αναζητήθηκε στο συμφέρον του παιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο αυτό,
κατέληξε στην άποψη ότι το συμφέρον των παιδιών να μπορούν να πληροφορηθούν τη
γενετική τους καταγωγή και να γνωρίσουν την ταυτότητα των γενετικών τους γονέων
είναι πιο σημαντικό από το συμφέρον των δοτών να παραμένουν ανώνυμοι 406. Έχει
διαπιστωθεί άλλωστε ότι η «γενεαλογική σύγχυση»407 που μπορεί να προκληθεί σε
παιδιά ή εφήβους που δεν γνωρίζουν τον τρόπο σύλληψής τους και τη γενετική τους
προέλευση μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα 408. Ο κίνδυνος
άλλωστε να περιοριστεί ο αριθμός των δοτών όταν αυτοί θα είναι υποχρεωμένοι να
αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους είναι υπαρκτός, στην πράξη όμως αποδείχθηκε ότι

404

http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/humaninterest/journey-to-life-brings-soul-searchingquestions-209067.html
405

http://www.irishexaminer.com/lifestyle/features/humaninterest/journey-to-life-brings-soul-searchingquestions-209067.html
406

Hale, From the Test-tube to the Coffin: Choice and regulation in Private Life, 1996, p. 29.

407

Sants, Genealogical Bewilderment in Children with Substitute Parents, 1964, British Journal of Med.
Psycology, p. 133, Hanley, A reasonable Approach to the Adoptee’s Sealed Records Dilemma, 1975, Ohio
Northern Review, p. 542.
408

O’ Donovan, A right to know one’s parentage, 1988, Second J. of Law and the Family, p. 27-45.
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δεν είναι τόσο σημαντικός, αφού τα στοιχεία από άλλες χώρες καταδεικνύουν ότι
τελικά, ακόμα και όπου εφαρμόστηκε η άρση της ανωνυμίας των δοτών, οι δότες
μειώθηκαν μεν αλλά όχι δραματικά409. Τέλος, διευκρινίστηκε ότι εναπόκειται στον
νομοθέτη να ρυθμίσει το ζήτημα έτσι, ώστε να μην προκαλούνται νομικά προβλήματα,
πρωτίστως μέσω του αποκλεισμού του ενδεχομένου, να ζητήσει οποιοσδήποτε, ακόμα
και το ίδιο το παιδί, να αναγνωριστεί νομική συγγένεια ή σχέση με τον γενετικό
γονέα410. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τα
ερωτηματολόγια τα οποία κατάρτισε η Επιτροπή, το 75% των ερωτηθέντων συμφωνούν
με την άποψη ότι θα πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα στο παιδί που θα γεννηθεί να
πληροφορηθεί την ταυτότητα των γενετικών του γονέων, ενώ το 42% υποστήριξε ότι θα
πρέπει να προστατεύεται, ωστόσο, και το δικαίωμα των δοτών στην ανωνυμία411.
Όπως ήδη αναφέρθηκε η κατάσταση άλλαξε με το νέο νόμο, ο οποίος απαγορεύει την
ανώνυμη δωρεά και προβλέπει τις διαδικασίες που θα διασφαλίζουν ότι το παιδί θα
μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ταυτότητα και τα στοιχεία του δότη. Η συζήτηση
που προηγήθηκε της ψήφισης του νομοσχεδίου ήταν ιδιαίτερα έντονη καθώς υπήρξαν
ένθερμοι υποστηρικτές και των δύο απόψεων. Η θέση της κυβέρνησης πάντως412 ήταν
πως η απαγόρευση της ανώνυμης δωρεάς γεννητικού υλικού στηρίζεται σε δύο βασικά
επιχειρήματα. Πρώτον, υποστηρίζεται ότι έτσι εξυπηρετείται το συμφέρον του παιδιού
και το δικαίωμά του να γνωρίζει την ταυτότητά και τις ρίζες του. Αναφέρεται μάλιστα
ότι η εμπειρία που υπάρχει από τον τομέα των υιοθεσιών έχει καταδείξει πόσο μεγάλη
σημασία έχει για το παιδί να γνωρίζει την αλήθεια για τη γέννησή του. Δεύτερον, η
ιρλανδική κυβέρνηση θεωρεί ότι, η διεθνής ορθή πρακτική και η τάση που υπάρχει στα
περισσότερα κράτη είναι η απαγόρευση της ανωνυμίας. Για τους λόγους αυτούς
υιοθέτησε τη ρύθμιση η οποία μετέβαλε την υπάρχουσα κατάσταση και μάλιστα
αποτελεί μία από τις πρώτες ρητές ρυθμίσεις ζητημάτων σχετιζόμενων με την Ι.Υ.Α.
409

CAHR, σ. 46 και 127 με τις εκεί περαιτέρω παραπομπές και τα αναλυτικά στοιχεία από έρευνες που
παρατίθενται αναφορικά άλλες χώρες.
410

CAHR, σ. 46.

411

CAHR, σ. 40.
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Βλ.
ομιλία
της
Υπουργού
Δικαιοσύνης
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/SP15000079
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Στην Ιταλία, όπου κατοχυρώνεται έναντι πάντων η ανωνυμία των δοτών γεννητικού
υλικού, δεν αναγνωρίζεται ούτε στο τέκνο δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία της
ταυτότητά τους. Μπορεί ωστόσο να υποστηριχθεί, για όσο διάστημα το νομοθετικό
σώμα δεν παρεμβαίνει σχετικά, ότι το παιδί έχει πρόσβαση σε στοιχεία αναγκαία για
την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας που πιθανόν αντιμετωπίζει. Η δυνατότητα αυτή
συνάγεται έμμεσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες των νομών και επαρχιών, όπου
σημειώνεται ότι τα κλινικά

δεδομένα

του δότη/δότριας θα μπορούν να

γνωστοποιηθούν στο υγειονομικό προσωπικό μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά
από ειδικό αίτημα και με συγκεκριμένες διαδικασίες, για λόγους που σχετίζονται με
ενδεχόμενα ιατρικά προβλήματα του παιδιού, αλλά σε καμία περίπτωση στο
παραλαμβάνον ζευγάρι, δηλαδή αποκλείεται ρητά από τους πιθανούς αποδέκτες μόνο
το ζευγάρι και όχι το παιδί. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Εθνικό Συμβούλιο
Βιοηθικής, στην από 25.11.2011 Γνώμη, με τίτλο «Γνωρίζοντας τη βιολογική μας
καταγωγή στην ετερόλογη ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»413, στην οποία
μάλιστα τονίζει την ανάγκη να αποκαλύπτεται στο παιδί η ταυτότητα των γενετικών του
γονέων. Το Συμβούλιο διατύπωσε την άποψη ότι: (α) δεν πρέπει να προσβάλλεται η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια με διακριτική μεταχείριση από την κοινωνία σε σχέση με τον
τρόπο σύλληψης του ατόμου, (β) κατά τη διάρκεια της ανηλικότητας παιδιού που
γεννιέται με ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή εναπόκειται στην ηθική ευθύνη
των γονέων να ενημερώσουν το παιδί για την καταγωγή του μέσω κατάλληλων
κριτηρίων: της αναλογικότητας, της σχετικότητας κ.α., ευθύνη που πρέπει να ασκείται
με γενναιοδωρία και ειλικρίνεια ως προς τον ανήλικο, με απόλυτο σεβασμό του
βέλτιστου συμφέροντός του και της ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, (γ) με την
ενηλικίωση του παιδιού, πρέπει να αναγνωριστεί, με τους τρόπους που θα ορίσει ο
νομοθέτης, το δικαίωμα του παιδιού να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που
σχετίζονται με τη βιολογική του καταγωγή, εφόσον το ζητά, (δ) πρέπει να υπάρξει
πρόβλεψη, εάν η προστασία της υγείας του ανηλίκου το καθιστά αναγκαίο, ο γιατρός
και/ή η ιατρική μονάδα που μαθαίνουν τον τρόπο σύλληψης του παιδιού, είτε μετά

413

Για το κείμενο της Γνώμης βλ. http://www.governo.it/bioetica/pdf/2Conoscere_le_proprie_
origini.pdf.

374

Ανωνυμία του Δότη Γεννητικού Υλικού
από άδεια των γονέων ή, σε περίπτωση άρνησής τους, μετά από άδεια της αρμόδιας
αρχής, να έχουν πάντα τη δυνατότητα να ζητήσουν την πρόσβαση στα αρχεία και τη
χρήση των απαραίτητων στοιχείων για τις αναγκαίες διαγνωστικές και θεραπευτικές
ενέργειες του ανήλικου ασθενούς, (ε) θα πρέπει να προβλεφθεί η λειτουργία
οργανισμών που θα διασφαλίζουν την κατάλληλη συμβουλευτική και την υποστήριξη
σε όλα τα εμπλεκόμενα υποκείμενα στη διαδικασία της «αναζήτησης των ριζών», (στ)
θα πρέπει να τηρούνται στις τράπεζες σπέρματος ή στα εξουσιοδοτημένα κέντρα
στοιχεία της ταυτότητας των χρηστών, καθώς και ένα αρχείο των χρησιμοποιηθέντων
γαμετών και των πληροφοριών που παρέχουν, υποχρεωτικά ή αυτοβούλως, οι δότες.
Στη Μ. Βρετανία, ως το 2004, ίσχυε η αρχή της ανωνυμίας των δοτών του γεννητικού
υλικού και επομένως δεν υπήρχε δυνατότητα του παιδιού να αναζητήσει πληροφορίες
για τους γενετικούς του γονείς. Η μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα της ταυτότητας των δοτών
γεννητικού υλικού στον Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε χώρα με τον Κανονισμό 1511/2004
της H.F.E.A., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004 και επέφερε την άρση της
ανωνυμίας.

Η απόφαση αυτή ήταν απότοκο της απόφασης Rose and Another v

Secretary of State for Health and the Human Fertilisation and Embryology Authority του
2002. Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, η ενήλικη Joanna Rose και η ανήλικη
E.M. είχαν γεννηθεί με σπέρμα άγνωστου δότη το 1972 και το 1996 αντίστοιχα. Η
πρώτη αναζήτησε πληροφορίες για τον βιολογικό της πατέρα ανεπιτυχώς, καθώς τα
αρχεία της Μονάδας Ι.Υ.Α. είχαν καταστραφεί, ενώ η δεύτερη αντιμετώπιζε την άρνηση
των γονέων της να της δώσουν πληροφορίες για τον βιολογικό της πατέρα. Υπέβαλαν
αίτημα προς τον Γραμματέα του Κράτους να τους χορηγηθούν τα στοιχεία και
στράφηκαν δικαστικά κατά της αρνητικής του απόφασης. Το επιχείρημά τους ήταν ότι η
αδυναμία πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές αποτελούσε διάκριση σε βάρος τους και
ήταν αντίθετη στα άρθρα 8 και 14 Ε.Σ.Δ.Α., καθώς θα έπρεπε να έχουν την ίδια
πρόσβαση με τα υιοθετημένα άτομα και με τα άτομα που γεννήθηκαν με φυσικό
τρόπο. Τουναντίον, το Κράτος είχε θετική υποχρέωση να διασφαλίσει ότι αυτές οι
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πληροφορίες θα ήταν προσβάσιμες και σε άτομα γεννημένα με μεθόδους Ι.Υ.Α.414. Το
Δικαστήριο δέχτηκε την αίτησή τους, με αποτέλεσμα να αλλάξει η αγγλική νομοθεσία
και οι δωρητές γεννητικού υλικού να μην είναι πλέον ανώνυμοι. Σε καμία όμως
περίπτωση δεν έχουν (ούτε γίνεται να αποκτήσουν ποτέ με κανέναν τρόπο) νομική
συγγένεια με το παιδί που γεννήθηκε με χρήση του γεννητικού υλικού του (section
31ZA H.F.E. Act 2008).
Στη Μ. Βρετανία, ως το 2004, ίσχυε η αρχή της ανωνυμίας των δοτών του γεννητικού
υλικού και επομένως δεν υπήρχε δυνατότητα του παιδιού να αναζητήσει πληροφορίες
για τους γενετικούς του γονείς. Η κατάσταση αυτή άλλαξε με τον Κανονισμό 1511/2004
της H.F.E.A., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004 και επέφερε την άρση της
ανωνυμίας των δωρητών γεννητικού υλικού.
Κατά τη σουηδική νομοθεσία, το παιδί έχει δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να
πληροφορηθεί την καταγωγή του415 και τα χαρακτηριστικά του δότη και για τον λόγο
αυτό τηρείται ειδικό αρχείο των δοτών, όπου, με κωδικοποιημένη την ταυτότητα του
δότη, καταχωρούνται τα σχετικά στοιχεία και μπορεί να επισυνάπτεται και φωτογραφία
του. Είναι δυνατόν και ο γιατρός να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της ταυτότητας του
δότη σε εξαιρετικές περιπτώσεις που είναι αναγκαίο προκειμένου να αντιμετωπιστούν
ιατρικά προβλήματα του τέκνου. Η Σουηδία ήταν μάλιστα η πρώτη χώρα παγκοσμίως
που επέλεξε ήδη από το έτος 1985 να χορηγήσει στα παιδιά που γεννιούνται με
ετερόλογη σπερματέγχυση και εν συνεχεία, από το έτος 2005, με ετερόλογη
εξωσωματική γονιμοποίηση, το δικαίωμα να πληροφορηθούν τα στοιχεία του δότη του
γεννητικού υλικού, όταν είναι επαρκώς ώριμα416. Μέχρι τότε οι δότες ήταν ανώνυμοι

414

Για μια ανάλυση των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν γεννηθεί με δωρισθέν γεννητικό υλικό, βλ.
M. Crawshaw & J. Wallbank, Is the birth registration system fit for purpose? The rights of donor conceived
adults, FamLaw 2014, τόμ. 44, σ. 1069-1216.
415

O. Hovatta, L .Veeck, A North European perspective in assisted reproduction-new legislation is coming
in Finland and in Sweden, RBM Online, Vol.4, No 2, σ. 197, S.-W. Adrian, Sperm stories: Policies and
practices of sperm banking in Denmark and Sweden», European Journal of Women’s Studies, 2010 17, σ.
396.
416

E. Ekerhovd,A. Faurskov, Ch. Werner, Swedish sperm doors are driven by altruism, but shortage of
sperm donors leads to reproductive traveling, Uppsala Journal of Medical Sciences, 2008; 113 (3), σ. 305,
A. Lalos, A. Daniels, C. Gottlieb, Ο. Lalos, Recruitment and motivation of semen providers in Sweden,
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τόσο προς το ζευγάρι ληπτών όσο και προς το παιδί που γεννιόταν417. Οι ιατρικοί
φάκελοι που περιείχαν πληροφορίες για τους δότες καταστρέφονταν και ο δότης
σπέρματος δεν μπορούσε να αναγνωριστεί αργότερα. Η μητέρα και ο μη βιολογικός
πατέρας καταχωρούνταν ως γονείς του παιδιού και ενθαρρύνονταν να μην
πληροφορήσουν το τέκνο ή οποιονδήποτε άλλο για τη γέννησή του μέσω ετερόλογης
σπερματέγχυσης418. Η τροποποίηση της σουηδικής νομοθεσίας στο σημείο αυτό
στηρίχθηκε σε έρευνες για το συμφέρον του υιοθετημένου παιδιού και της επιθυμίας
του να γνωρίσει της βιολογικές του ρίζες419. Θα πρέπει βέβαια, να επισημανθεί ότι το
συγκεκριμένο δικαίωμα αναγνωρίζεται στα παιδιά μόνον όταν η ετερόλογη
γονιμοποίηση έχει εφαρμοστεί σε επιχορηγούμενο από το Δημόσιο νοσοκομείο ή σε
κλινική, ειδικά αδειοδοτημένη για την πραγματοποίηση Ι.Υ.Α. από το National Board of
Health and Welfare420. Αντίθετα, τα παιδιά που γεννιούνται με τη χρήση γεννητικού
υλικού στο εξωτερικό ή ύστερα από σπερματέγχυση που επιχειρούν μόνοι τους οι
γονείς ή μεταξύ ιδιωτών, δεν μπορούν να επικαλεστούν τις διατάξεις της GIA421.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΓΟΝΕΑ

Human Reproduction, 2003, vol. 18 No 1, σ. 212, Swedish Association of Local Authorities and Regions
(SALAR), Survey and County Council Services, November 2012 – Version 2, σ. 3, E. Ekerhovd, A. Faurskov,
Ch. Werner, Swedish sperm doors are driven by altruism, but shortage of sperm donors leads to
reproductive traveling, Uppsala Journal of Medical Sciences, 2008; 113 (3), σ. 305.
417

A. Lalos, C. Gottlieb, O. Lalos, Legislated right for donor-insemination children to know their genetic
origin: a study of parental thinking, Human Reproduction, 2007, vol. 22 No 6, σ. 1759, A. Lalos, A. Daniels,
C. Gottlieb, Ο. Lalos, Recruitment and motivation of semen providers in Sweden, Human Reproduction,
2003, vol. 18 No 1, σ. 212.
418

C. Gottlieb, O. Lalos, F. Lindblad, Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish
legislation on couples’ attitudes, Human Reproduction, 2000, vol. 15 No 9, σ. 2052, A. Lalos, A. Daniels, C.
Gottlieb, O. Lalos, Recruitment and motivation of semen providers in Sweden, Human Reproduction, 2003,
vol. 18 No 1, σ. 212.
419

C. Gottlieb, O. Lalos, F. Lindblad, Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish
legislation on couples’ attitudes, Human Reproduction, 2000, vol. 15 No 9, σ. 2052.
420

Βλ. σχετικά: Κεφάλαιο 6-Άρθρο 2 αναφορικά με τη σπερματέγχυση και Κεφάλαιο 7-Άρθρο 4
αναφορικά με την εξωσωματική γονιμοποίηση.
421

J. Stoll, Donor offspring and the right not to know: An argument against permitting full genetic donor
siblings?, in: Anna Singer & Marie Linton (eds.) Förnuft, känsla och rättens verklighet, Vänbok till Maarit
Jänterä-Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 2014, σ. 96 υποσημ. 2, J. Stoll, Swedish donor offspring and their
right to information, Uppsala, 2008, σ. 45
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4.3.2. Περιεχόμενο του δικαιώματος
Στις χώρες όπου αναγνωρίζεται στο παιδί δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της
ταυτότητας του γενετικού του γονέα, το περιεχόμενο του δικαιώματος διαφοροποιείται
από χώρα σε χώρα. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γερμανία, το παιδί που με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ότι έχει
δημιουργηθεί με ετερόλογη γονιμοποίηση, έχει όχι μόνο το δικαίωμα να πληροφορηθεί
την ταυτότητα του γενετικού του γονέα, αλλά και να προσβάλει την πατρότητα του
κοινωνικού του πατέρα (§1600 εδ.1 και 5 BGB) και να προσπαθήσει να συνδεθεί
νομικά με τον δότη. Εφόσον το δικαστήριο κάνει δεκτή την προσβολή της πατρότητας,
θα ιδρυθεί συγγένεια με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού και κατά συνέπεια ο δότης
θα είναι υπόχρεος σε διατροφή και το παιδί θα αποκτήσει κληρονομικό δικαίωμα
έναντι αυτού422.
Στην Ιρλανδία ο νόμος προβλέπει ότι όταν το παιδί ενηλικιωθεί μπορεί να ζητήσει να
έχει πρόσβαση στα στοιχεία του δότη. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από την κλινική
όπου ο δότης έκανε τη δωρεά και αρχειοθετούνται στο Νational Donor-Conceived
Person Register (του οποίου η ίδρυση προβλέπεται στον ίδιο νόμο, όμως δεν έχει
υλοποιηθεί προς το παρόν), από όπου και θα μπορεί να τα ζητά ο κάθε
ενδιαφερόμενος. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται και θα μπορεί να μάθει ένα
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παιδί είναι η ταυτότητα του δότη, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η εθνικότητα, ο
τόπος και ο χρόνος δωρεάς του γεννητικού υλικού, αλλά και στοιχεία επικοινωνίας.
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η νομική σύνδεση του παιδιού με το
δότη.
Στη Μ. Βρετανία υπάρχει ήδη από το 1991 στην H.F.E.A. αρχείο δωρητών γεννητικού
υλικού. Ωστόσο, από το 1991 ως τις 31 Μαρτίου 2005 (οπότε και υπήρχε καθεστώς
ανωνυμίας), τα μόνα στοιχεία που καταχωρούνταν ήταν γενικές πληροφορίες για τον
δωρητή ή τη δωρήτρια, τα οποία δεν οδηγούσαν στην ταυτοποίησή τους.
Περιλάμβαναν την περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών τους (ύψος, βάρος,
χρώμα ματιών και μαλλιών), τη χώρα και το έτος γέννησής τους, την εθνικότητά τους,
τυχόν ύπαρξη άλλων τέκνων τη στιγμή της δωρεάς και όποιες άλλες πληροφορίες
επιθυμούσε ο δωρητής να παράσχει (επάγγελμα, ενδιαφέροντα, θρησκεία και μια
σύντομη περιγραφή του εαυτού του). Από την αλλαγή του νόμου υπέρ της αποκάλυψης
του δότη, την 1η Απριλίου 2005, ως σήμερα καταχωρούνται υποχρεωτικά στοιχεία
σχετικά με τη χώρα καταγωγής και το έτος γέννησής του, την εθνικότητά του, τον
αριθμό και το φύλο τυχόν άλλων τέκνων τη στιγμή της δωρεάς, την οικογενειακή του
κατάσταση, το ιατρικό ιστορικό του και στοιχεία ταυτοποίησής τους (όνομα,
ημερομηνία γέννησης και τελευταία γνωστή διεύθυνση). Προαιρετικά μπορούν να
καταχωρούνται και στοιχεία σχετικά με εξωτερικά χαρακτηριστικά τους (ύψος, βάρος,
χρώμα ματιών και μαλλιών) και ένα μήνυμα καλής θέλησης προς τα παιδιά που ίσως
γεννηθούν από το γεννητικό υλικό του.
Στη Σουηδία, το δικαίωμα πρόσβασης του παιδιού στα στοιχεία του δότη ή της δότριας
του γεννητικού υλικού από το οποίο προήλθε προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6-Άρθρο 5
αναφορικά με τη σπερματέγχυση και στο Κεφάλαιο 7-Άρθρο 7 αναφορικά με την
εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και στη SOSFS 2009:30 αναφορικά με τη δωρεά και
την προμήθεια οργάνων ιστών και κυττάρων. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το
δικαίωμα του παιδιού να πληροφορηθεί τα στοιχεία της ταυτότητας και των
χαρακτηριστικών των δοτών του γεννητικού υλικού από το οποίο προήλθε είναι
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απεριόριστο423. Για να μπορέσει το παιδί να ασκήσει το δικαίωμά του στην
πληροφόρηση σχετικά με την ταυτότητα του βιολογικού του πατέρα ή μητέρας τηρείται
αρχείο δοτών, που διατηρείται επί 70 έτη, όπου, με κωδικοποιημένη την ταυτότητα του
δότη, καταχωρούνται τα σχετικά στοιχεία, ενώ μπορεί να επισυνάπτεται και
φωτογραφία. Επίσης, με βάση το Κεφάλαιο 6 – Άρθρο 6 GIA (2006:351), υπάρχει
υποχρέωση του υπευθύνου της γονιμοποίησης (του γιατρού), αν κληθεί σε δίκη
αναφορικά με την πατρότητα/parenthood, να αποκαλύψει στοιχεία για τον δότη
ύστερα από αίτηση του Δικαστηρίου. Η ίδια υποχρέωση βαραίνει τον υπεύθυνο της
εξωσωματικής γονιμοποίησης με βάση το Κεφάλαιο 7 – Άρθρο 8 GIA (2006:351).
Βεβαίως, δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
με τον οποίο θα πρέπει τα παιδιά να διευκολύνονται στο να συγκεντρώσουν στοιχεία
σχετικά με τους γενετικούς τους γονείς, ωστόσο προτάθηκε στο National Board of
Health and Welfare να συντάξει Guidelines για τον σκοπό αυτό424.
4.3.3. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στην ταυτότητα του δότη
γεννητικού υλικού
Στις χώρες όπου αναγνωρίζεται στο παιδί δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της
ταυτότητας του γενετικού του γονέα, το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται πάντως υπό
ορισμένες προϋποθέσεις.
Στη Γερμανία η αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη είναι δυνατή όταν τα παιδιά
γίνουν 16 ετών - ηλικία κατά την οποία και τα υιοθετημένα παιδιά στη Γερμανία
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη βιολογική καταγωγή τους.
Σε πρόσφατη δικαστική απόφαση του BGH425, ωστόσο, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των
παιδιών να γνωρίζουν τον βιολογικό τους γονέα χωρίς να απαιτείται ελάχιστο ηλικιακό
όριο. Το δικαστήριο αναγνώρισε μάλιστα σχετικό δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία

423

J. Stoll, Donor offspring and the right not to know: An argument against permitting full genetic donor
siblings? In: Anna Singer & Marie Linton (eds.) Förnuft, känsla och rättens verklighet, Vänbok till Maarit
Jänterä-Jareborg, Iustus förlag, Uppsala 2014, σ. 101.
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J. Stoll, Swedish donor offspring and their right to information, Uppsala, 2008, σ. 62.
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του δότη και στους γονείς για σκοπούς ενημέρωσης του παιδιού τους, ακόμα και σε
χρονικό σημείο λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού.
Στην Ιρλανδία αρκεί η ενηλικίωση του παιδιού και η αναζήτηση των πληροφοριών
σχετικά με το δότη στο Νational Donor-Conceived Person Register, η ίδρυση του οποίου
προβλέπεται στον ίδιο νόμο. Ο δότης γεννητικού υλικού ειδοποιείται και μέσα σε 12
εβδομάδες τα στοιχεία του παραδίδονται στο ενδιαφερόμενο που τα ζητά, εκτός εάν ο
δότης επικαλεστεί λόγους για τους οποίους η αποκάλυψη των στοιχείων του τη
συγκεκριμένη στιγμή θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για τον ίδιο, το παιδί ή και τους
δύο, οπότε η αίτηση απορρίπτεται.
Στη Μ. Βρετανία, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί με ετερόλογη γονιμοποίηση μπορούν
να απευθύνονται ταχυδρομικά στην H.F.E.A. και να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες
που υπάρχουν για τους γενετικούς τους γονείς – εκτός από τα στοιχεία της ταυτότητάς
τους - μόλις γίνουν 16 ετών. Στοιχεία της ταυτότητας των δωρητών μπορούν να δοθούν
στα παιδιά μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους426. Από την ηλικία των 16,
τα παιδιά μπορούν, επίσης, να πληροφορηθούν αν υπάρχουν και άλλα άτομα
γεννημένα από τη δωρεά του ίδιου γεννητικού υλικού, καθώς και τον αριθμό τους, το
φύλο τους και το έτος γέννησής τους. Μόλις ενηλικιωθούν, αν και οι δυο πλευρές
συναινούν, μπορούν να δοθούν και στοιχεία της ταυτότητας των αδερφών, καθώς και
στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες για το πώς θα ήθελαν να λάβει χώρα τυχόν
γνωριμία τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι με επιμέλεια της H.F.E.A. έχει ξεκινήσει η
λειτουργία του Donor Sibling Link (DSL), ενός δικτύου όπου άτομα που έχουν γεννηθεί
από γεννητικό υλικό τρίτου μπορούν να γίνουν μέλη του αν το επιθυμούν, προκειμένου
να καταστεί πιο εύκολη η διαδικασία αναζήτησης των γενετικών αδελφών. Αξίζει
μάλιστα να σημειωθεί ότι άτομα που γνωρίζουν ότι έχουν γεννηθεί από γεννητικό
υλικού τρίτου και έχουν ερωτική σχέση ή επιθυμούν να παντρευτούν ή να συνάψουν
σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να απευθυνθούν στην H.F.E.A. από κοινού,
προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει γενετική σχέση μεταξύ τους.
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Η H.F.E.A. έδωσε στους παλιούς ανώνυμους δωρητές τη δυνατότητα να επανεγγραφούν στα αρχεία
της ως μη ανώνυμοι πλέον, προκειμένου να μπορέσουν όσοι το επιθυμούσαν να έρθουν σε επαφή με τα
παιδιά που τυχόν είχαν γεννηθεί από το γεννητικό υλικό τους.
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Στη Σουηδία, μολονότι αναγνωρίζεται στο παιδί δικαίωμα – και μάλιστα απεριόριστο –
να πληροφορηθεί την ταυτότητα του γενετικού του πατέρα ή μητέρας, εντούτοις το
δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν αυτό έχει «επαρκή ωριμότητα»427. Ως
ηλικία «επαρκούς ωριμότητας» νοείται η ύστερη εφηβεία («upper teens»)428, δηλαδή η
ηλικία των 17-18 ετών. Σε κάθε περίπτωση, ειδικοί θα πρέπει να αξιολογούν την
ωριμότητα του παιδιού είτε στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας είτε στα νοσοκομεία.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι είναι επαρκώς ώριμο να γνωρίσει την ταυτότητα
του δότη429. Επιπλέον οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να συνδράμουν το
παιδί.
4.3.4. Υποχρέωση ενημέρωσης του παιδιού σχετικά με την γέννησή του μέσω
ετερόλογης γονιμοποίησης
Σε όλες τις χώρες όπου αναγνωρίζεται στο παιδί το δικαίωμα να πληροφορηθεί τα
στοιχεία ταυτότητας του γενετικού του γονέα, δεν θεσμοθετείται, ωστόσο, υποχρέωση
των κοινωνικών γονέων να το πληροφορούν σχετικά με την σύλληψή του μέσω
ετερόλογης γονιμοποίησης ή πολύ περισσότερο σχετικά με τη δυνατότητά του να
πληροφορηθεί τα στοιχεία του γενετικού του γονέα.
Στην Ιρλανδία, με βάση όσα ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, ακόμα και αν οι γονείς έχουν
επιλέξει γνωστό δότη γεννητικού υλικού δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν στο
παιδί τα στοιχεία της ταυτότητά του. Και μετά την ψήφιση του νέου νόμου όμως, δεν
προβλέπεται υποχρέωση των γονέων να πληροφορήσουν το παιδί ότι έχει γεννηθεί με
Ι.Υ.Α. στην οποία χρησιμοποιήθηκε γεννητικό υλικό δότη. Παραμένει ασαφές πώς θα
μπορούσε ένα παιδί να λάβει μια τέτοια πληροφορία.
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Στη Μ. Βρετανία δεν έχει θεσμοθετηθεί υποχρέωση των κοινωνικών γονέων να
αποκαλύψουν στο παιδί τους το γεγονός ότι γεννήθηκε μέσω ετερόλογης
γονιμοποίησης. Τα πρόσωπα αναφοράς μάλιστα φαίνεται να μην ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για το ζήτημα. Η φράση «δεν με απασχολεί καν το θέμα» είναι
χαρακτηριστική, καθώς την χρησιμοποιούν σχεδόν όλα τα πρόσωπα αναφοράς. Το
σύνολό τους συμφωνεί με την άρση της ανωνυμίας και από τη συζήτηση φάνηκε να
θεωρεί τα παιδιά αυτά σαν υιοθετημένα, που καλό θα ήταν να μάθουν για τις ρίζες
τους. Όλοι όμως είναι κατηγορηματικοί στο εξής: η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι εκ
του νόμου υποχρεωτική. Αυτό είναι ένα ζήτημα της οικογένειας, στο οποίο δεν μπορεί
να υπεισέλθει ο νόμος430.
Στη Σουηδία, που είναι μία από τις χώρες όπου από πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε στο
παιδί το δικαίωμα να πληροφορηθεί τους γενετικούς του γονείς, δεν έχει θεσμοθετηθεί
υποχρέωση των κοινωνικών γονέων να αποκαλύψουν στο παιδί τους το γεγονός ότι
γεννήθηκε μέσω ετερόλογης γονιμοποίησης431. Εντούτοις, από έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί, φαίνεται ότι το ποσοστό εκείνων που αποκαλύπτουν στο παιδί τους
ότι έχει γεννηθεί με ετερόλογη γονιμοποίηση αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2000 στον Τομέα Μαιευτικής και
Γυναικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Umea και στο Κέντρο
Αναπαραγωγικής Ιατρικής του Νοσοκομείου Karolinska, το 89% των ζευγαριών δεν
αποκάλυψε στα παιδιά ότι γεννήθηκαν με σπέρμα τρίτου δότη, ενώ το 59% το
αποκάλυψε σε κάποιον τρίτο. Από τους 105 γονείς, οι 61 σκόπευαν να πληροφορήσουν
το παιδί τους σε μεταγενέστερο χρόνο, οι 16 δεν ήταν σίγουροι, ενώ οι 28 δεν θα τα
ενημέρωναν. Κοινή αιτιολογία για τη μη αποκάλυψη ήταν ότι αυτή «μπορεί να
πληγώσει το παιδί» και ότι «δεν ήταν αναγκαία». Συνεπώς, η συμφωνία με τον νόμο
ήταν χαμηλή, δεδομένου ότι μόνο το 52% των γονιών το είχαν αποκαλύψει ή σκόπευαν
να το αποκαλύψουν. Ανησυχία μάλιστα, καταγράφεται λόγω του κινδύνου
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πληροφόρησης των παιδιών από κάποιον τρίτο432. Το 2007 διεξήχθη μια follow up
μελέτη της προηγούμενης έρευνας η οποία έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς
γονείς (61%) πληροφόρησαν τα παιδιά τους για τη γέννησή τους με ξένο γεννητικό
υλικό, τη στιγμή που σχεδόν όλοι το είχαν αποκαλύψει σε ένα τρίτο πρόσωπο. Η μέση
ηλικία της γνωστοποίησης ήταν τα 5 χρόνια για το πρώτο παιδί. Οι λόγοι που οδηγούν
στην αποκάλυψη προς το παιδί είναι η αποφυγή τυχαίας πληροφόρησης, η επιθυμία
για ειλικρίνεια και το θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου να γνωρίζει τη γενετική του
καταγωγή. Αντίθετα, οι γονείς που δεν σκόπευαν να ενημερώσουν το παιδί τους
θεωρούσαν ότι η χρήση ξένου σπέρματος αποτελεί μια ιδιωτική υπόθεση, αλλά
επιπρόσθετα φοβούνταν και την αντίδραση/συμπεριφορά των άλλων ατόμων. Το 61%
των γονέων δεν είχε αποκαλύψει ακόμα στα παιδιά τη δυνατότητα που έχουν να
προσδιορίσουν το δότη. Το προσωπικό του υγειονομικού συστήματος επέδρασε
στηδιαμόρφωση της γνώμης των γονιών, με την πλειοψηφία αυτών που
ενθαρρύνθηκαν να το αποκαλύψουν στα παιδιά τους να το έχουν πράξει433. Σύμφωνα
με άλλη έρευνα που διεξήχθη το 2007 το 90% των συμμετεχόντων (ζευγαριών που
έλαβαν γαμέτες ανώνυμων δοτών) ήταν υπέρμαχοι της γνωστοποίησης και της
ειλικρίνειας στα παιδιά σχετικά με τη γενετική τους καταγωγή. Μόλις το 6% των
συμμετεχόντων δεν είχε μιλήσει σε άλλα πρόσωπα για την ετερόλογη γονιμοποίηση,
ενώ το 40% των συμμετεχόντων επιθυμούσε συμπληρωματική πληροφόρηση
/υποστήριξη για τη γονεϊκότητα ύστερα από ετερόλογη γονιμοποίηση434. Με βάση όλες
αυτές τις έρευνες συνάγεται το συμπέρασμα ότι με το πέρασμα του χρόνου
σημειώνεται μια σημαντική αύξηση του ποσοστού αποκάλυψης της σύλληψης από
δότη.
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4.4. Ενημέρωση των δοτών γεννητικού υλικού σχετικά με τις έννομες συνέπειες που
μπορεί να έχει η δωρεά
Σε χώρες που δεν τηρείται η ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού είναι σημαντικό
αυτοί να ενημερώνονται σχετικά με την πιθανότητα αποκάλυψης της ταυτότητάς τους
και τις συνέπειες που αυτή συνεπάγεται. Το ίδιο πρέπει να γίνεται ακόμα και σε χώρες
όπου σήμερα διασφαλίζεται η ανωνυμία, όταν είναι πιθανό να αποκαλυφθούν στοιχεία
που αφορούν τον δότη σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός ιατρικός λόγος.
Στη Γερμανία, στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών, βασική υποχρέωση του
γιατρού είναι η ενημέρωση του δότη για όλες τις νομικές συνέπειες που μπορεί να έχει
η δωρεά σπέρματος, με σημαντικότερη εκείνη της νομικής σύνδεσης του παιδιού με
τον γενετικό του πατέρα. Στην πράξη ωστόσο οι Μονάδες Ι.Υ.Α. και οι τράπεζες
σπέρματος είναι καθησυχαστικές προς τους δότες και παρουσιάζουν ως απίθανο να
καταφέρει ένα παιδί που γεννήθηκε με ετερόλογη αναπαραγωγή να συνδεθεί νομικά
με αυτούς. Η ενημέρωση, άλλωστε, που προβλέπουν οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν
έχει συγκεκριμένο τύπο ώστε να ελέγχεται αν έχει γίνει πλήρης ενημέρωση των
δοτών435.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την ενημέρωση των δοτών.
Στην Ιρλανδία, η Επιτροπή που συνέστησε το Κοινοβούλιο για τη μελέτη των ζητημάτων
που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχοντας υιοθετήσει την άποψη
ότι θα πρέπει να μπορεί το παιδί να πληροφορηθεί τα στοιχεία της ταυτότητας των
δοτών του γεννητικού υλικού, τόνισε παράλληλα τη σημασία της υποχρέωσης να
παρέχεται στους υποψήφιους δωρητές συμβουλευτική πριν δώσουν τη συναίνεσή
τους436. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι ο δωρητής ενημερώνεται για το πλαίσιο που
ισχύει, την πιθανότητα να τον αναζητήσει το παιδί που θα γεννηθεί και για το γεγονός
ότι τα στοιχεία του θα φυλάσσονται σε εθνικό αρχείο δοτών, και έπειτα υπογράφει
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έντυπο συναίνεσης. Η ενημέρωση πάντως αναφέρεται και στην απουσία κάθε
πιθανότητας να ιδρυθεί συγγένεια μεταξύ του δότη και του παιδιού.
Στη Μ. Βρετανία η υποχρέωση ενημέρωσης των δωρητών για τις έννομες συνέπειες της
δωρεάς τους καθορίζεται στο κεφάλαιο 11 του Code of Practice. Οι δότες μπορούν να
μάθουν μόνο τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν από το γεννητικό υλικό τους, το
φύλο και το έτος γέννησής τους. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι αν η Μονάδα Ι.Υ.Α.
αδυνατεί να τους δώσει τις σχετικές πληροφορίες, υποχρεούται να τους παραπέμψει
στην H.F.E.A., ούτως ώστε να ενημερωθούν από εκείνη.
Στη Σουηδία η υποχρέωση ενημέρωσης των δοτών προβλέπεται στη SOSFS 2009:30
αναφορικά με τη δωρεά και την προμήθεια οργάνων ιστών και κυττάρων, Κεφάλαιο 4Άρθρο 4. Προβλέπεται ειδικότερα ότι: (α) Θα πρέπει ο μελλοντικός δότης να
ενημερώνεται για τις νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις που η δωρεά
ωαρίων ή σπέρματος μπορεί να έχει. (β) Θα πρέπει να του παρέχονται σχετικές
πληροφορίες: πρώτον, για το ότι το παιδί που θα συλληφθεί από την αξιοποίηση
σπέρματος ή ωαρίου από δωρεά έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί τη γενετική του
καταγωγή, δεύτερον, ότι το παιδί μπορεί να επικοινωνήσει με τον δότη στο μέλλον και
τρίτον, ότι μπορεί στο μέλλον ο δότης να κληθεί να δώσει δείγμα αίματος ή να κληθεί
για άλλη έρευνα.
5. ΠΩΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η
ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
5.1. Η γενική απαγόρευση οικονομικού ανταλλάγματος
Σε όλες τις χώρες, βασική επιλογή του νομοθέτη είναι να απαγορεύεται οποιοδήποτε
οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση του γεννητικού υλικού. Η πράξη πρέπει
να γίνεται οικειοθελώς και να έχει τη μορφή δωρεάς. Επομένως τόσο η πώληση και
αγορά γεννητικού υλικού, όσο και η μεσολάβηση προς πώληση ή αγορά συνιστούν
απαγορευμένες πρακτικές.
Στη Γαλλία η απαγόρευση προκύπτει ήδη από τον Αστικό Κώδικα, όπου ορίζεται ρητά
ότι το ανθρώπινο σώμα και τα στοιχεία ή τα προϊόντα του δεν μπορούν να
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αποτελέσουν αντικείμενο περιουσιακού δικαιώματος (16-1, παρ. 3, ΑΚ), ενώ οι
συμβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την απονομή περιουσιακής αξίας στο ανθρώπινο
σώμα και τα στοιχεία ή τα προϊόντα του είναι άκυρες (16-5 ΑΚ). Ειδικότερα σε ό,τι
αφορά το γεννητικό υλικό, η Υπουργική απόφαση της 11ης Απριλίου 2008 σχετικά με
τους κανόνες καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, ορίζει επίσης στο Προοίμιό της ότι «[…] κάθε δωρεά στοιχείου του
ανθρώπινου σώματος είναι ανώνυμη και δωρεάν […]».
Από τον νόμο απαγορεύεται η απόκτηση, παραχώρηση ή μεσολάβηση σε αγορά ή
πώληση γεννητικού υλικού και στη Γερμανία (§§ 17 και 18 T.P.G.), την Ελλάδα (άρθρο 8
Ν. 3305/2005), την Ιταλία (άρθρο 12 Ν. 40/2004), τη Μ. Βρετανία (section 41.8 H.F.E.
Act) και τη Σουηδία (Κεφάλαιο 8 - Άρθρο 6 GIA (2006:351)).
Στην Ιρλανδία, μέχρι πρότινος η απαγόρευση χορήγησης οικονομικού ανταλλάγματος
για το γεννητικό υλικό προβλεπόταν στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ιατρικού
Συμβουλίου437. Πλέον και ο νόμος απαγορεύει ρητά κάθε οικονομικό αντάλλαγμα εκτός
από αυτό που αφορά εύλογα έξοδα που περιλαμβάνουν, τα έξοδα μετακίνησης, τα
ιατρικά έξοδα και τη νομική συμβουλή εφόσον συνδέονται άμεσα με την δωρεά. Σε
κάθε άλλη περίπτωση η συναίνεση που παρέχεται ως προϋπόθεση για την νόμιμη
δωρεά και τη νόμιμη χρήση του δωριζόμενου γεννητικού υλικού είναι άκυρη. Στη Μ.
Βρετανία, άλλωστε η ρητή απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς προς πώληση και
αγοράς γεννητικού υλικού αφορά μόνο άτομα αδειοδοτημένα από τη H.F.E.A. για τη
διαχείριση γεννητικού υλικού.
5.2. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης
Στη Γαλλία, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθετικής απαγόρευσης πώλησης,
προσφοράς προς πώληση και αγοράς γεννητικού υλικού, οι έννομες συνέπειες που
επέρχονται αφορούν σε όποιον τελέσει την πράξη της πώλησης, της προσφοράς προς
πώληση ή της αγοράς γεννητικού υλικού και είναι ποινικής φύσης. Ειδικότερα, όποιος
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αποκτά γαμέτες έναντι ανταλλάγματος τιμωρείται με φυλάκιση πέντε (5) ετών και
χρηματική 75.000 ευρώ. Όποιος αποκτά γονιμοποιημένα ωάρια έναντι ανταλλάγματος,
τιμωρείται με φυλάκιση επτά ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ. Επιπλέον,
επιβάλλονται παρεπόμενες ποινές τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η διάλυση νομικού προσώπου, η απαγόρευση
άσκησης της δραστηριότητάς του, η θέση του υπό εποπτεία για ορισμένο χρονικό
διάστημα που μπορεί να φτάσει τα πέντε έτη, το προσωρινό (ως πέντε έτη) ή οριστικό
σφράγισμα, ο αποκλεισμός του από τη δημόσια αγορά, η κατάσχεση, η δημοσιοποίηση
της καταδικαστικής απόφασης στον τύπο κ.ά. Οι ίδιες αυτές ποινικές κυρώσεις (κύριες
και παρεπόμενες) επιβάλλονται και για τη μεσολάβηση προς αγορά ή πώληση του
γεννητικού υλικού, είτε αυτή γίνεται από τρίτο πρόσωπο είτε από τον γιατρό. Ασφαλώς
για να επιβληθούν οι κυρώσεις θα πρέπει ο μεσολαβητής να γνωρίζει ότι η πράξη
γίνεται έναντι ανταλλάγματος και να το αποδέχεται.
Στη Γερμανία προβλέπεται ποινή φυλάκισης ως πέντε έτη ή χρηματική ποινή σε όποιον
προβαίνει σε αγορά γεννητικού υλικού, ενώ η ποινή γίνεται φυλάκιση από ένα ως
πέντε έτη, αν ο δράστης έχει σκοπό πορισμού κέρδους. Οι ίδιες ποινές προβλέπονται
και για τη μεσολάβηση σε αγοραπωλησία γεννητικού υλικού, ενώ σε ό,τι αφορά τις
διοικητικές κυρώσεις, ισχύουν οι γενικές διατάξεις.
Στην Ελλάδα, όποιος πωλεί ή αγοράζει ή προσφέρει προς πώληση ή αγορά γαμέτες ή
γονιμοποιημένα ωάρια ή μεσολαβεί στην πώληση ή αγορά τους τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν όμως ο υπαίτιος διαπράττει τις πράξεις κατ’
επάγγελμα ή κατά συνήθεια, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης ως δέκα (10) έτη. Για τις
πράξεις προβλέπονται άλλωστε και σχετικές διοικητικές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν
πρόστιμο από 30.000 ως 60.000 ευρώ και προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος για ένα τουλάχιστον έτος, ενώ αν η πράξη τελεστεί εκ νέου, απειλείται
πρόστιμο από 50.000 ως 100.000 ευρώ και οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος.
Στην Ιρλανδία, όσο η απαγόρευση εμπορευματοποίησης της χορήγησης και λήψης
γεννητικού υλικού προβλεπόταν μόνο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ιατρικού
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Συμβουλίου, ποινικές κυρώσεις δεν υπήρχαν, αλλά μπορούσαν να επιβληθούν
πειθαρχικές κυρώσεις στο γιατρό και διοικητικές κυρώσεις στη Μονάδα Ι.Υ.Α., με βάση
τους γενικούς κανόνες. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμογή έχει ο νόμος που
ενσωμάτωσε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Human Tissues and Cells 438, ο οποίος προβλέπει
στο άρθρο 25 ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες ή/ και πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ για κάθε
πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις του νόμου, μία από τις οποίες είναι και η μη
εμπορική διάθεση των ανθρωπίνων ιστών και οργάνων. Σημειωτέον ότι ο νέος νόμος
που όπως προαναφέρθηκε προβλέπει ότι σε περίπτωση οικονομικού ανταλλάγματος η
συναίνεση που δόθηκε είναι άκυρη, δεν προβλέπει ειδικές κυρώσεις ούτε άλλες
συνέπειες. Επομένως, η επιβολή κυρώσεων μπορεί να γίνει και μετά την θέση σε ισχύ
του νέου νόμου, όπως και προηγουμένως.
Στην Ιταλία, όποιος, με οποιαδήποτε μορφή, πραγματοποιεί, οργανώνει ή διαφημίζει
την εμπορευματοποίηση γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων τιμωρείται με φυλάκιση
από τρεις μήνες ως δύο έτη και με χρηματική ποινή από 600.000 ως 1.000.000 ευρώ.
Επιπλέον, στον υγειονομικό που καταδικάζεται για ένα από τα αδικήματα αυτά,
επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος από
ένα ως τρία έτη. Προβλέπεται ακόμα αναστολή για ένα έτος της άδειας λειτουργίας της
Μονάδας Ι.Υ.Α. στην οποία πραγματοποιείται μια από τις παραπάνω πράξεις, ενώ, σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης η άδεια λειτουργίας μπορεί να ανακληθεί.
Ποινική ευθύνη μπορούν να έχουν και τα υποβοηθούμενα πρόσωπα, εφόσον
συμμετέχουν σε πράξεις αγοραπωλησίας γεννητικού υλικού.
Στη Μ. Βρετανία, το άτομο, που έχει αδειοδοτηθεί από την H.F.E.A. για τη διαχείριση
του γεννητικού υλικού, διώκεται πειθαρχικά κατά τις διατάξεις του Good Medical
Practice και τιμωρείται με φυλάκιση ως έξι μήνες και/ή χρηματική ποινή αν δίνει ή
λαμβάνει χρήματα ή άλλο όφελος που δεν προβλέπεται από οδηγίες [της H.F.E.A.]
σχετικά με απόθεμα γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων. Η H.F.E.A. μπορεί πάντα να
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ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια που έχει και να αναστείλει τη λειτουργία της Μονάδας
Ι.Υ.Α. ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της.
Στη Σουηδία όποιος με σκοπό κέρδους παίρνει, παραδίδει, λαμβάνει ή προμηθεύεται
βιολογικό υλικό από ζωντανό ή νεκρό πρόσωπο ή ιστό από αποβληθέν έμβρυο
τιμωρείται με φυλάκιση ως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται στο
πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται αυτό το υλικό για μεταμόσχευση ή για
άλλους σκοπούς, αν και γνωρίζει ότι έχει ληφθεί, παραδοθεί, έχει γίνει αντικείμενο
αποδοχής ή προμήθειας με σκοπό κέρδους. Μικρής σημασίας πράξεις δεν επισύρουν
ποινικές κυρώσεις.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Προσωρινό ή οριστικό σφράγισμα
μέρους
ή
ολόκληρου
του
εργαστηρίου ιατρικής βιολογίας /
προσωρινή ή οριστική ανάκληση των
αδειών που προβλέπονται στο
άρθρο L. 2142-1, υπό τις συνθήκες
που ορίζονται στο άρθρο L. 6122-13.

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση
άσκησης της δραστηριότητάς του, θέση του
υπό εποπτεία ως 5 έτη, οριστικό σφράγισμα
ή σφράγισμα για ορισμένο χρονικό διάστημα
που μπορεί να φτάσει τα 5 έτη, αποκλεισμός
από τη δημόσια αγορά, κατάσχεση,
δημοσιοποίηση
της
καταδικαστικής
απόφασης στον τύπο κ.ά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις

-------------------------

ΕΛΛΑΔΑ

--------------------------

--------------------------

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις

------------------------

ΙΤΑΛΙΑ

προσωρινή αναστολή για 1 έτος της
λειτουργίας της μονάδας, και σε
περίπτωση επανάληψης ανάκληση
άδειας λειτουργίας

-------------------------

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

προσωρινή αναστολή λειτουργίας
της μονάδας / ανάκληση άδειας
λειτουργίας

----------------------

ΣΟΥΗΔΙΑ

---------------------

---------------------
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο ως 500.000 ευρώ + αναστολή
άσκησης επαγγέλματος του γιατρούβιολόγου, του βιολόγου υπευθύνου, του
βιολόγου
συνυπεύθυνου
ή
του
εξειδικευμένου γιατρού στην ανατομία
ή την παθολογική κυτταρολογία
συνυπεύθυνου
του
εργαστηρίου
ιατρικής βιολογίας

Όποιος
αποκτά
γαμέτες
έναντι
ανταλλάγματος τιμωρείται με φυλάκιση 5
ετών + χρηματική ποινή 75.000 ευρώ.
Όποιος αποκτά γονιμοποιημένα ωάρια
έναντι ανταλλάγματος, τιμωρείται με
φυλάκιση 7 ετών + χρηματική ποινή
100.000 ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 5 έτη ή χρηματική ποινή σε
όποιον προβαίνει σε αγορά γεννητικού
υλικού / φυλάκιση 1 – 5 έτη, αν υπάρχει
σκοπός πορισμού κέρδους

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο 30.000 - 60.000 ευρώ +
προσωρινή ανάκληση άδειας άσκησης
επαγγέλματος για 1 τουλάχιστον έτος /
πρόστιμο 50.000 - 100.000 ευρώ +
οριστική ανάκληση άδειας άσκησης
επαγγέλματος, αν η πράξη τελεστεί εκ
νέου

Φυλάκιση 2 – 5 ετών σε όποιον πωλεί,
αγοράζει ή προσφέρει προς πώληση ή
αγορά γαμέτες ή γονιμοποιημένα ωάρια
ή μεσολαβεί στην πώληση ή αγορά τους /
κάθειρξη 5 – 10 ετών, αν ο δράστης
ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πειθαρχικές κυρώσεις για παραβίαση
των
κατευθυντήριων
οδηγιών.
Αναστολή ή αφαίρεση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος.

Φυλάκιση ως 6 μήνες ή/και πρόστιμο ως
3.000 ευρώ.

ΙΤΑΛΙΑ

-----------------

Φυλάκιση από 3 μήνες ως 2 έτη +
χρηματική ποινή 600.000 - 1.000.000
ευρώ
για
όποιον
πραγματοποιεί,
οργανώνει
ή
διαφημίζει
την
εμπορευματοποίηση γεννητικού υλικού +
στέρηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
από 1 ως 3 έτη.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του
Good Medical Practice.

Φυλάκιση ως 6 μήνες και/ή χρηματική
ποινή σε άτομο, που έχει αδειοδοτηθεί
από την H.F.E.A. για την διαχείριση
γεννητικού υλικού, και δίνει ή λαμβάνει
οικονομικό αντάλλαγμα σχετικά με
απόθεμα γεννητικού υλικού.
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ΣΟΥΗΔΙΑ

------------------

Φυλάκιση ως 2 έτη ή χρηματική ποινή σε
όποιον με σκοπό κέρδους παίρνει,
παραδίδει, λαμβάνει ή προμηθεύεται
γεννητικό υλικό / μικρής σημασίας
πράξεις
δεν
επισύρουν
ποινικές
κυρώσεις.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Ποινικής φύσης
ΓΑΛΛΙΑ

Όποιος αποκτά γαμέτες έναντι ανταλλάγματος τιμωρείται με φυλάκιση 5 ετών +
χρηματική ποινή 75.000 ευρώ. Όποιος αποκτά γονιμοποιημένα ωάρια έναντι
ανταλλάγματος, τιμωρείται με φυλάκιση 7 ετών + χρηματική ποινή 100.000 ευρώ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Φυλάκιση ως 5 έτη ή χρηματική ποινή σε όποιον προβαίνει σε αγορά γεννητικού
υλικού / φυλάκιση 1 – 5 έτη, αν υπάρχει σκοπός πορισμού κέρδους

ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 – 5 ετών σε όποιον πωλεί, αγοράζει ή προσφέρει προς πώληση ή αγορά
γαμέτες ή γονιμοποιημένα ωάρια ή μεσολαβεί στην πώληση ή αγορά τους / κάθειρξη
5 – 10 ετών, αν ο δράστης ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ποινή φυλάκισης ως 6 μήνες ή/και πρόστιμο ως 3.000 ευρώ.

ΙΤΑΛΙΑ

Φυλάκιση από 3 μήνες ως 2 έτη + χρηματική ποινή 600.000 - 1.000.000 ευρώ για
όποιον πραγματοποιεί, οργανώνει ή διαφημίζει την εμπορευματοποίηση γεννητικού
υλικού

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Συμμετοχική μόνο ευθύνη

ΣΟΥΗΔΙΑ

Φυλάκιση ως 2 έτη ή χρηματική ποινή σε όποιον με σκοπό κέρδους παίρνει,
παραδίδει, λαμβάνει ή προμηθεύεται γεννητικό υλικό / μικρής σημασίας πράξεις δεν
επισύρουν ποινικές κυρώσεις

5.3. Αποζημίωση για τη δωρεά γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων
Μπορεί σε όλες τις χώρες να απαγορεύεται η χορήγηση ανταλλάγματος για τη λήψη
γεννητικού υλικού, ωστόσο δεν απαγορεύεται η χορήγηση μιας αποζημίωσης στους
δότες, το εύρος της οποίας διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Πιο συγκεκριμένα:
Στη Γαλλία επιτρέπεται να καλύπτονται οικονομικά: (α) όλες οι δαπάνες του δότη ή της
δότριας για παροχές υγείας που πραγματοποιούνται από τις Μονάδες Ι.Υ.Α. ή τα κέντρα
κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, (β) οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εφόσον
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ο δότης προσκομίζει τα απαραίτητα παραστατικά και (γ) η απώλεια αμοιβής, εξαιτίας
της υποβολής του στη διαδικασία λήψης του γεννητικού υλικού, εφόσον και πάλι
προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά. Επίσης η δότρια ωαρίων δικαιούται να λάβει
ειδική άδεια από τον εργοδότη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να
ληφθούν τα ωάρια.
Στη Γερμανία, δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη χορήγηση αποζημίωσης
στους δότες του γεννητικού υλικού, οι οποίοι πάντως μπορεί να είναι μόνο δότες
σπέρματος, αφού στη Γερμανία απαγορεύεται η δωρεά ωαρίων. Δεν υπάρχει όμως
ούτε ειδική διάταξη που να απαγορεύει τη χορήγηση αποζημίωσης, εφόσον αυτή δεν
θεωρηθεί ότι υποκρύπτει αντάλλαγμα. Έτσι, στην πράξη, δίνεται αποζημίωση χωρίς να
αναφέρεται τι ακριβώς καλύπτει. Στην πράξη βέβαια η αποζημίωση δίνεται για να
καλύψει : (α) τις αμοιβές για τις ημέρες απώλειας εργασίας, (β) την καταπόνηση του
οργανισμού και (γ) τα έξοδα μετακίνησης του δότη439.
Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Γερμανία, έχει θεσμοθετηθεί από τον ίδιο το νόμο
(άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3305/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4272/2014)
υποχρέωση καταβολής στους δότες ορισμένων χρηματικών ποσών, τα οποία δεν
θεωρείται ότι έχουν τη μορφή ανταλλάγματος, αλλά αποζημίωσης. Πιο συγκεκριμένα,
οι δότες γεννητικού υλικού δικαιούνται αποζημίωση για: (α) ιατρικές, εργαστηριακές,
φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών,
(β) έξοδα μετακίνησης και διαμονής440, (γ) κάθε θετική ζημία εξαιτίας αποχής από
εργασία και αμοιβές για εξαρτημένη εργασία που στερήθηκαν εξαιτίας της απουσίας
τους από αυτήν για την προετοιμασία της λήψης και τη λήψη την ίδια 441, καθώς και (δ)

439

http://www.samenbank-samenspende.de/, όπου μάλιστα αναφέρεται ότι το ποσό που λαμβάνει ο
δότης ανέρχεται στα 100 ευρώ.
440

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2008 Απόφαση της Αρχής το ύψος του καταβλητέου ποσού για τις
δαπάνες μετακίνησης και διαμονής προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση του δότη ή της δότριας. Το ποσό
αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 ευρώ για τη διάθεση σπέρματος και τα 600 ευρώ για τη
διάθεση ωαρίων.
441

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2008 απόφαση της Αρχής το ύψος της αποζημίωσης προκύπτει από
υπεύθυνη δήλωση του δότη ή της δότριας. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι ημέρες αποχής από
την εργασία και η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος, αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, ή το ποσό
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αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή τους. Η τελευταία κατηγορία προστέθηκε
στον νόμο κατά την τροποποίησή του, το 2014, και η προσθήκη της κρίθηκε αναγκαία,
γιατί, κατά τον νομοθέτη, η λήψη του γεννητικού υλικού συνιστά σε κάθε περίπτωση
μια απλή σωματική βλάβη442. Τα πιο πάνω ποσά, σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 8 παρ.
5 Ν. 3305/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4272/2014), καταβάλλονται από τους
λήπτες προς τους γιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α. και εν
συνεχεία δίδονται από αυτούς στους δότες, που αποτελούν και τους τελικούς
αποδέκτες, επί τη βάσει αντίστοιχων παραστατικών, που εκδίδονται από τους γιατρούς
ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Τα
παραστατικά παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των γιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α.
και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους
ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή
προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.
Στην Ιρλανδία, μολονότι η χορήγηση οικονομικού ανταλλάγματος για το προσφερόμενο
γεννητικό υλικό απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται η καταβολή μιας εύλογης
αποζημίωσης στο δότη για την «ταλαιπωρία» την οποία υφίσταται. Ο νόμος ορίζει ότι
μπορούν

να

καταβάλλονται

οι

εύλογες

δαπάνες

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης, τα

του

δότη

στις

οποίες

έξοδα ιατρικοφαρμακευτικής

περίθαλψης, και έξοδα για παροχή νομικής ή αλλης συμβουλευτικής, με την
προϋπόθεση βέβαια ότι όλα τα παραπάνω, συνδέονται άμεσα με την παροχή του
γεννητικού υλικού.

Καθώς, ωστόσο, νομοθετικό όριο δεν υπάρχει, κάθε κλινική

προσδιορίζει την έννοια της «εύλογης αποζημίωσης» κατά το μάλλον ή ήττον
αυθαίρετα. Για παράδειγμα η κλινική CARE προσφέρει 750 δολάρια στις γυναίκες που
θα δώσουν τα ωάριά τους, ως αποζημίωση για κάθε κύκλο θεραπείας που θα
υποβληθούν443, ενώ άλλη κλινική ενσωματώνει το κόστος του δότη γεννητικού υλικού

που περικόπηκε από την αμοιβή του εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση,
το ύψος της αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ για διάθεση σπέρματος
και των 800 ευρώ για διάθεση ωαρίων.
442

Βλ. την Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4272/2014, σ. 8.

443

http://www.carefertility.com/donation-programme-sc3/donating-eggs-and-embryos-sj3/
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στην τιμή της υπηρεσίας444. Σε ένα άλλο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι δωρητές
σπέρματος λαμβάνουν περίπου 250 δολάρια445.
Στην Ιταλία δεν προβλέπεται επίσης ρητά η δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης στους
δότες του γεννητικού υλικού. Στις κατευθυντήριες, ωστόσο, οδηγίες στις οποίες
κατέληξαν οι νομοί και οι επαρχίες τον Σεπτέμβριο 2014 ορίζεται ότι ενώ η δωρεά
αναπαραγωγικών κυττάρων για χρήση στην ετερόλογη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
είναι μια πράξη εθελοντική, αλτρουιστική και χαριστική, για την οποία δεν μπορεί να
υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα, δεν αποκλείονται πάντως μορφές παροχής κινήτρων
για δωρεά αναπαραγωγικών κυττάρων, κατ’ αναλογία όσων προβλέπονται για τη
δωρεά άλλων κυττάρων446, οργάνων ή ιστών. Επομένως, αυτή τη χρονική στιγμή οι
κατευθυντήριες οδηγίες αφήνουν ανοιχτό το πεδίο να δοθούν στο μέλλον κίνητρα προς
τους δότες γεννητικού υλικού (εξαιρουμένου του οικονομικού ανταλλάγματος), χωρίς
ωστόσο να ορίζουν σε τι θα συνίστανται τα κίνητρα αυτά, αλλά παραπέμποντας,
αορίστως, σε κίνητρα «ανάλογα» προς αυτά που προβλέπονται για τη δωρεά λοιπών
κυττάρων και ιστών, αλλά και οργάνων.
Στη Μ. Βρετανία, προβλέπεται για τους δωρητές και τις δωρήτριες τόσο χρηματική
αποζημίωση όσο και αποζημίωση σε είδος. Το ύψος και το είδος της αποζημίωσης
αποφασίζεται από την H.F.E.A., με πιο πρόσφατη απόφαση αυτή της 17ης Οκτωβρίου
2011447, της οποίας προηγήθηκε τετράμηνη δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με αυτήν,
οι δωρήτριες ωαρίων λαμβάνουν ως χρηματική αποζημίωση το ποσό των 750 λιρών
ανά κύκλο δωρεάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και οι δωρητές σπέρματος το
ποσό των 35 λιρών, συμπεριλαμβανομένων επίσης των εξόδων. Μπορούν ακόμα να
λάβουν αποζημίωση σε είδος, η οποία συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών γονιμότητας

444

http://www.sims.ie/treatments-and-services/prices.883.html

445

http://www.ionainstitute.ie/index.php?id=679

446

Π.χ. το άρθρο 8 του Ν. 219/2005 προβλέπει ότι ο δωρητής αίματος μπορεί, την ημέρα της
αιμοληψίας να απουσιάσει από την εργασία του, λαμβάνοντας κανονικά την αμοιβή του από την
εργασία για την ημέρα αυτή.
447

http://www.hfea.gov.uk/6700.html
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από τη Μονάδα Ι.Υ.Α. στην οποία δώρισαν το γεννητικό υλικό τους. Υπάρχει
δυνατότητα κάλυψης επιπλέον εξόδων (επί παραδείγματι, μετακίνησης και φύλαξης
τυχόν άλλων τέκνων), μετά από σχετική αίτηση στην H.F.E.A. Στην όλη διαδικασία της
δωρεάς συμμετέχει και το National Gamete Donation Trust448, ως συμβουλευτικό σώμα,
προκειμένου να ενισχυθεί και προωθηθεί η δωρεά γεννητικού υλικού.
Σε αντίθεση με την Μ. Βρετανία, στον σουηδικό νόμο δεν προβλέπεται κάποια
διαδικασία ορισμού της αποζημίωσης που μπορεί να λαμβάνει ένα άτομο για την
παραχώρηση του γεννητικού του υλικού. Στην πράξη όμως καλύπτονται τα έξοδα για
τις ιατρικές πράξεις, τις μετακινήσεις και τυχόν απώλεια μισθών ή ημερομισθίων κ.λπ.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ

ΓΑΛΛΙΑ

Ιατρικές,
νοσηλευ
τικές
δαπάνες

Δαπάνες
μετακίνησης

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Απώλεια
ημερομισθίων

Βιολογική κατα-

Φύλαξη
άλλων
τέκνων

Υπηρεσίες
γονιμότητας

πόνηση
Χ

ΕΛΛΑΔΑ

Χ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Χ

Χ

ΙΤΑΛΙΑ

-------

-------

-------

-------

-------

Μ.ΒΡΕΤΑΝ
ΙΑ

Χ

Χ

Χ

-------

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

Χ

Χ

448

Άδεια από
εργασία

www.ngdt.co.uk
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6. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
6.1. Το περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου
Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού φακέλου στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
ακολουθεί τη γενικότερη υποχρέωση τήρησης ιατρικού φακέλου, η οποία βαρύνει
όλους τους επαγγελματίες και τις μονάδες υγείας. Σε ορισμένες χώρες ισχύουν μόνο οι
γενικοί κανόνες, ενώ σε άλλες προστίθενται κανόνες ειδικά για τους φακέλους που
πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στη Γαλλία, ειδικότερα, ο προσωπικός ιατρικός φάκελος περιέχει έξι (6) ενότητες, που
αφορούν σε: (α) Στοιχεία ταυτότητας: οποιαδήποτε πληροφορία επιτρέπει την
ταυτοποίηση του κατόχου του φακέλου (ληξιαρχικά πιστοποιητικά, θεράπων ιατρός
κ.λπ.). (β) Πληροφορίες γενικής ιατρικής φύσης: ιατρικό και χειρουργικό ιστορικό του
ασθενούς, ιστορικό ιατρικών επισκέψεων ή χειρουργικών επεμβάσεων, εμβολιασμοί,
αλλεργίες κ.λπ. (γ) Πληροφορίες παροχής υπηρεσιών υγείας: αποτελέσματα βιολογικών
εξετάσεων, διαγνώσεις, χορηγηθείσες θεραπευτικές αγωγές κ.λπ. (δ) Πληροφορίες
προληπτικής

φύσης:

ατομικοί

παράγοντες υψηλού

κινδύνου,

διαγνώσεις ή

θεραπευτικές αγωγές με σκοπό την πρόληψη κ.λπ. (ε) Πληροφορίες με εικόνα:
ακτινογραφίες, αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες, υπερηχογραφήματα κ.λπ. (στ)
Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον ασθενή και τις προτιμήσεις του: θέσεις του
κατόχου για τη δωρεά οργάνων, προγενέστερες οδηγίες, στοιχεία επικοινωνίας με
πρόσωπα που πρέπει να ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κ.λπ.449. Πέραν
των γενικών νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση τήρησης ιατρικού
φακέλου για κάθε χρήστη του γαλλικού συστήματος υγείας, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα
για το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις τήρησης του ιατρικού φακέλου στο πλαίσιο
της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η Υπουργική απόφαση της 11ης Απριλίου
2008 σχετικά με τους κανόνες καλών κλινικών και βιολογικών πρακτικών στην ιατρικά

449

Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les
professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de
la
santé
publique,
διαθέσιμο
σε:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000000773559&dateTexte=&categorieLien=id.
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υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση της 3 ης
Αυγούστου 2010, περιέχει λεπτομερή αναφορά τόσο στις γενικές διατάξεις που
διέπουν τον ιατρικό φάκελο και το σύστημα πληροφόρησης στο πλαίσιο της ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όσο και στα στοιχεία που πρέπει να περιέχει
ειδικότερα ο κοινός ιατρικός φάκελος του υποβοηθούμενου ζευγαριού. Στο Παράρτημα
Ι.1.3 της Απόφασης, που τιτλοφορείται «Ιατρικός φάκελος», ορίζεται ότι ενόψει της
έναρξης από το ζευγάρι της διαδικασίας που συνεπάγεται μια σειρά βιολογικών και
κλινικών πράξεων, καταρτίζεται κοινός ιατρικός φάκελος. Ο φάκελος τηρείται για
διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία επίσκεψη ενός εκ των υποβοηθούμενων
προσώπων στο κέντρο. Πέραν του διαστήματος αυτού, είναι αναγκαία μόνον η
διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ονομαστικών πληροφοριών. Στο Παράρτημα ΙΙ.
5, εξάλλου, που τιτλοφορείται «Κοινός ιατρικός φάκελος του υποβοηθούμενου
ζευγαριού», ορίζεται ότι ο ιατρικός φάκελος περιλαμβάνει τουλάχιστον: (α) κλινικά και
βιολογικά στοιχεία που είναι κοινά σε κάθε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, (β)
αποτελέσματα

των

προηγούμενων

προσπαθειών

ιατρικά

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής, (γ) ειδικότερα κλινικά και βιολογικά στοιχεία κάθε ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, (δ) αντίγραφα των εκθέσεων που παραδόθηκαν
στους ασθενείς, (ε) κάθε στοιχείο σχετικά με οποιοδήποτε ανεπιθύμητο γεγονός (στο
πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής). Στο
Παράρτημα απαριθμούνται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται στον
φάκελο των υποβοηθούμενων προσώπων, μεταξύ των οποίων και (α) έγγραφη
συναίνεση του ζευγαριού, υπογεγραμμένη πριν από την εφαρμογή της ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία ανανεώνεται πριν από κάθε προσπάθεια
ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καθώς και (β) έγγραφη δέσμευση του
ζευγαριού να ενημερώνει τη διεπιστημονική ομάδα, σε καθένα από τα στάδια της
διαδικασίας, για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση και
τον τόπο διαμονής του.
Στη Γερμανία η υποχρέωση τήρησης ιατρικών φακέλων για τα υποβοηθούμενα
πρόσωπα προκύπτει από τον νόμο και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Ο φάκελος
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φυλάσσεται επί 30 έτη, μπορεί όμως να παραταθεί ο χρόνος αυτός, με
συμβολαιογραφική πράξη450.
Στην Ελλάδα, κάθε Μονάδα Ι.Υ.Α. οφείλει, σύμφωνα με τον νόμο να τηρεί ιατρικό
φάκελο όλων των υποβοηθούμενων προσώπων. Το ακριβές περιεχόμενο του φακέλου
καθορίζεται με απόφαση της Αρχής Ι.Υ.Α., ωστόσο, πέραν των ειδικότερων ρυθμίσεων
που θέτει η Αρχή, ισχύουν και οι γενικές διατάξεις για τους ιατρικούς φακέλους όλων
των ασθενών, όπως περιγράφονται στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 14 ΚΙΔ).
Στην Ιρλανδία, η υποχρέωση των γιατρών και των Μονάδων να τηρούν ιατρικούς
φακέλους προκύπτει από τον νόμο (Data Protection Act451) και εξειδικεύεται από τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Ιατρικού Συμβουλίου. Ο γιατρός οφείλει ειδικότερα: να
τηρεί και να διαφυλάσσει ηλεκτρονικό ή γραπτό αρχείο για κάθε ασθενή, να
διασφαλίζει ότι το αρχείο είναι ακριβές και απαραβίαστο, να παρέχει στον ασθενή
αντίγραφο του φακέλου αν το ζητήσει. Πέραν όμως των γενικών αυτών ρυθμίσεων που
δεν αναφέρονται μόνο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι κατευθυντήριες οδηγίες
προβλέπουν ακόμα ότι ειδικά οι τηρούμενοι στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α. φάκελοι πρέπει να
τηρούνται και για μελλοντική αναφορά452, μολονότι δεν εξειδικεύεται το περιεχόμενο
του συγκεκριμένου όρου. Για τους δότες ο νέος νόμος προβλέπει τη δημιουργία
εθνικού αρχείου (Νational Donor-Conceived Person Register) το οποίο όμως δεν έχει
ακόμα ξεκινήσει να λειτουργεί. Από τη διατύπωση ωστόσο του νόμου προκύπτει ότι το
αρχείο αυτό αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας και ταυτότητας του δότη και όχι ιατρικές
πληροφορίες γι’ αυτόν. Η πρόσβαση πάντως στα στοιχεία του ιατρικού φακέλου που
φυλλάσεται τόσο στη Μονάδα Ι.Υ.Α. όσο και στο εθνικό αρχείο, γίνεται μόνο κατόπιν
άδειας του Υπουργού Υγείας ύστερα από αίτηση που υποβάλλλεται προς αυτόν
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

450

Η υποχρέωση τήρησης ιατρικών αρχείων για τουλάχιστον 30 χρόνια προκύπτει από την § 10 MBO
(muster-berufsordnung für die deutschen ärztinnen und ärzte) και τις § 13A και 16A του TPG
(Transplantationsgesetz), βλ. και RATZEL R., ο.π., σ. 53-54.
451

Data Protection Act 1988 and 2003 www.dataprotection.ie .

452

M.C Guidelines, σ. 20.
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Στην Ιταλία, όπως και στις υπόλοιπες χώρες, η τήρηση των ιατρικών φακέλων στο
πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διέπεται από τους κανόνες που
ρυθμίζουν γενικά την τήρηση των αρχείων στον χώρο της υγείας. Επιπλέον, σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2015, στον ιατρικό φάκελο κάθε ζευγαριού πρέπει
να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το ιστορικό τους, οι εξετάσεις, η διάγνωση, η
θεραπεία και η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, οι τεχνικές
αναισθησίας / μέθης / αναλγησίας που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν, τα ονόματα του
προσωπικού, η κλινική πορεία, οι ενδεχόμενες επιπλοκές και η έκβαση της θεραπείας.
Ειδικοί κανόνες έχουν θεσπιστεί με το ν.δ. 191/2007 μόνο για τους δότες του
γεννητικού υλικού. Σύμφωνα με αυτούς, τα κέντρα ιστών οφείλουν να διατηρούν τα
απαραίτητα δεδομένα για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας σε όλες τις φάσεις. Τα
δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς της πλήρους ιχνηλασιμότητας,
διατηρούνται τουλάχιστον για χρονικό διάστημα τριάντα ετών μετά την κλινική τους
χρήση. Η αρχειοθέτηση των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ηλεκτρονική
μορφή. Προβλέπεται, επίσης, ότι όλα τα δεδομένα του δότη, περιλαμβανομένων και
των γενετικών πληροφοριών, στα οποία έχουν πρόσβαση τρίτοι, ανωνυμοποιούνται
έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. Επιπλέον, σύμφωνα με το
Παράρτημα V, κεφ. Ε.8. του ν.δ. 16/2010, όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα που
σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια των ιστών και κυττάρων διατηρούνται
για δέκα έτη μετά την ημερομηνία λήξης τους ή την κλινική τους χρήση ή τη διάθεσή
τους, εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται ειδικά στο Παράρτημα X του ίδιου
νομοθετικού διατάγματος, τα οποία διατηρούνται για τριάντα έτη, και περιλαμβάνουν
δεδομένα ταυτοποίησης του δότη και της δωρεάς (υποχρέωση που αφορά την τράπεζα
κρυοσυντήρησης) και, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του κέντρου που παρείχε το
γεννητικό υλικό, τον τύπο των ιστών και κυττάρων, την ταυτότητα του λήπτη, στοιχεία
σχετικά με την εφαρμογή (υποχρεώση που αφορά το κέντρο όπου λαμβάνει χώρα η
Ι.Υ.Α.).
Στη Μ. Βρετανία, η τήρηση του ιατρικού φακέλου όσων προσφεύγουν σε μεθόδους
Ι.Υ.Α. διέπεται από το άρθρο 30 του Code of Practice. Σύμφωνα με αυτό, η Μονάδα
οφείλει να διασφαλίζει το απόρρητο των φακέλων και να ενημερώνει την H.F.E.A. και
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τις Αστυνομικές Αρχές (αν είναι αναγκαίο) σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών. Η
Μονάδα οφείλει να εγκαθιδρύσει διαδικασία ελέγχου πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο
και να μεριμνά ιδιαίτερα για τη διασφάλιση του απορρήτου, κυρίως όταν ο φάκελος
τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, ούτως ώστε πρόσβαση σε αυτόν να έχουν μόνο τα
ενδιαφερόμενα άτομα.
Τέλος, στη Σουηδία, για την τήρηση των φακέλων ισχύουν κατ’ αρχήν οι γενικές
διατάξεις για τα ιατρικά αρχεία των ασθενών. Στους φακέλους πρέπει να
περιλαμβάνονται: (α) πληροφορίες για την ταυτότητα του ασθενούς, (β) ουσιώδεις
πληροφορίες για το ιστορικό φροντίδας, (γ) πληροφορίες σχετικές με τη διάγνωση και
την ανάγκη για πιο σημαντικές ενέργειες, (δ) ουσιώδεις πληροφορίες για τις ενέργειες
που έχουν γίνει και για εκείνες που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν, (ε) λεπτομερείς
πληροφορίες που παρέχονται στον ασθενή και τις θέσεις κατά την επιλογή των
θεραπευτικών λύσεων και τη δυνατότητα νέας ιατρικής αξιολόγησης. Τα αρχεία πρέπει
να διατηρούνται για τουλάχιστον δέκα έτη. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στη Σουηδία
υπάρχει ένα εθνικό αρχείο ειδικά για την ιατρική υποβοήθηση της αναπαραγωγής, στο
οποίο καταχωρούνται όλες οι εφαρμογές εξωσωματικής γονιμοποίησης - όχι οι
σπερματεγχύσεις - το λεγόμενο Q-IVF. Αυτό το μητρώο «τρέχει» από κοινού από όλες
τις κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης. Οι σπερματεγχύσεις καταγράφονται στο
μητρώο μόνο όταν χρησιμοποιείται σπέρμα δότη. Σκοπός του μητρώου είναι να
παράσχει στις συμμετέχουσες μονάδες ικανοποιητικά θεμέλια για την ανάπτυξή τους,
αλλά και να επιτρέψει τη συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων και των ιατρικών
κινδύνων για τα παιδιά και τα ζευγάρια. Το μητρώο μπορεί να αποτελέσει ένα έρεισμα
για έρευνα, και τα στοιχεία του δημοσιεύονται κάθε έτος453.
6.2. Πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο και διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου
Στη Γαλλία, πρόσβαση στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου έχουν, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου L. 1111-8, παρ. 7, Κώδικα Δημόσιας Υγείας, μόνο τα άμεσα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οι επαγγελματίες υγείας ή οι μονάδες υγείας στις οποίες
453

Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey and County Council
Services, November 2012 – Version 2, σ. 8.
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τα πρόσωπα αυτά απευθύνονται, έχοντας μάλιστα παράσχει τη συναίνεσή τους για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στον ιατρικό
τους φάκελο. Ειδικότερα, εκτός από τον ενδιαφερόμενο ενήλικο ασθενή, πρόσβαση
στον ιατρικό του φάκελο έχουν: (α) οι δικαιούχοι της γονικής μέριμνας ή όσοι ασκούν
την κηδεμονία του, εάν ο ασθενής είναι ανήλικος, (β) οι νόμιμοι συμπαραστάτες του
ασθενούς, εάν έχει τεθεί υπό κηδεμονία, (γ) ο γιατρός που έχει οριστεί ρητά από τον
ασθενή ως μεσάζων, (δ) κάθε πρόσωπο που έχει ρητά οριστεί για το σκοπό αυτό από
τον ασθενή ή τους νόμιμους εκπροσώπους του ή όσους έχουν έννομο συμφέρον (σε
περίπτωση θανάτου), υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό διαθέτει ρητή εντολή,
μπορεί να αποδείξει την ταυτότητά του και δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων ούτε
υπερασπίζεται άλλα συμφέροντα, (ε) οι γιατροί των οργανισμών ασφάλισης υγείας
(CPAM), (στ) οι γιατροί-μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Διαμεσολάβησης και
Αποζημίωσης σε περίπτωση Ιατρικών Ατυχημάτων, Ιατρογενών Ασθενειών και
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, (ζ) οι δικαστές στο πλαίσιο ερευνών και κατασχέσεων που
πραγματοποιούνται παρουσία ενός εκπροσώπου του Συμβουλίου του Ιατρικού
Συλλόγου και (η) οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες. Καθώς ο φάκελος είναι κοινός, ο
γιατρός δεσμεύεται να αποκαλύπτει σε κάθε σύντροφο μόνο τα στοιχεία που τον
αφορούν, όσο δεν έχει τη συναίνεση του άλλου συντρόφου για κοινοποίηση και των
δικών του στοιχείων.
Στη Γερμανία, για την προστασία του ιατρικού απορρήτου ισχύει η § 14 του T.P.G. αλλά
και ο νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Bundesdatenschutzgesetz).
Συγκεκριμένα στην § 14 του T.P.G. ορίζεται ότι τα στοιχεία που κρατούνται από τις
τράπεζες δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέρα από τα όρια αυτού του
νόμου. Ειδικότερα, επιτρέπεται η η πρόσβαση στις πληροφορίες για δικαστική χρήση
αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς. Επίσης αποκαλύπτονται τα στοιχεία του δότη στο
παιδί που θέλει να μάθει τα στοιχεία του βιολογικού του πατέρα, σύμφωνα με ρητή
πρόβλεψη στην § 14 εδ. 3 T.P.G., καθώς στη Γερμανία δεν ισχύει η ανωνυμία των δοτών
γεννητικού υλικού. Με εξαίρεση τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, τα στοιχεία του
ιατρικού φακέλου παραμένουν απόρρητα.
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Στην Ελλάδα, μόνο ο ασθενής έχει κατ’ αρχήν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του
ιατρικού του φακέλου, και μετά τον θάνατό του, οι κληρονόμοι του. Κανένας τρίτος δεν
μπορεί να πληροφορηθεί τα στοιχεία αυτά. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: (α)
στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και
σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και (β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας,
που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα. Σε αυτά ανήκει και
η Αρχή Ι.Υ.Α., η οποία, στο πλαίσιο της γενικότερης εποπτείας που ασκεί στις Μονάδες
Ι.Υ.Α., μπορεί να ελέγχει και τους ιατρικούς φακέλους που τηρούν. Τα μέλη ή οι
υπάλληλοι της Αρχής έχουν ασφαλώς υποχρέωση εχεμύθειας ως προς τα στοιχεία των
φακέλων. Αν παραβιάσουν την υποχρέωση αυτή έχουν πειθαρχική αλλά και ποινική
ευθύνη, απειλούμενα με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από
6.000 ως 30.000 ευρώ (άρθρο 24 Ν. 3305/2005). Αν έχουν τελέσει την πράξη με σκοπό
προσπορισμού κέρδους ή βλάβης άλλου, επιβάλλεται κάθειρξη και αν η πράξη έχει
τελεστεί από αμέλεια, φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή.
Στην Ιρλανδία, μόνο το υποβοηθούμενο πρόσωπο έχει κατ’ αρχήν πρόσβαση στον
ιατρικό του φάκελο. Το απόρρητο επιτρέπεται να αρθεί σε πολύ συγκεκριμένες
περιπτώσεις, και ειδικότερα όταν: (α) ο ασθενής συναινεί να αποκαλυφθεί στους
οικείους του, (β) έχει διαταχθεί άρση του απορρήτου από το Κοινοβούλιο, από κάποια
αρχή που έχει ιδρυθεί από το Κοινοβούλιο ή από κάποιο Δικαστήριο, ή (γ) πρόκειται να
προληφθεί σοβαρή μεταδοτική ασθένεια. Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση που ο
γιατρός μπορεί να κρίνει αν η αποκάλυψη κάποιων πληροφοριών θα είναι προς το
συμφέρον του ασθενούς ή κάποιου άλλου προσώπου ή προς το δημόσιο συμφέρον,
όμως η περίπτωση αυτή απαιτεί μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερο χειρισμό από τον γιατρό
καθώς θα πρέπει να στηρίζεται σε πολύ σοβαρό λόγο υγείας και να αποκαλύπτονται
μόνο οι κρίσιμες και απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, σταθμίζοντας και τις
επιπτώσεις που η αποκάλυψη αυτή μπορεί να έχει για τον ασθενή.
Στην Ιταλία, πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους που τηρούνται στις Μονάδες Ι.Υ.Α.
έχουν, σύμφωνα με το Παράρτημα V, κεφ. Ε.8. του ν.δ. 16/2010, τα εξουσιοδοτημένα
από τον υπεύθυνο της μονάδας πρόσωπα, καθώς και οι αρμόδιοι για την εποπτεία των
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Μονάδων υπάλληλοι των νομών και επαρχιών. Επίσης, κατά τα άρθρα 10 και 11 του
ίδιου νομοθετικού διατάγματος, οι Μονάδες πρέπει να αναφέρουν στις εποπτεύουσες
αρχές των νομών και επαρχιών και στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων ή στο
Ανώτατο Ινστιτούτο για την Υγεία τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και συμβάντα
που

προκύπτουν

κατά

την

εφαρμογή

των

διαδικασιών

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα και μέλη των οργάνων

αυτών

υποχρεούνται με τη σειρά τους να διατηρούν το απόρρητο των δεδομένων που
έρχονται σε γνώση τους, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση
και τη λειτουργία τους και σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσής τους αυτής
έχουν πειθαρχική και ποινική ευθύνη, με βάση τον νόμο για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Στη Μ. Βρετανία όπως και στη Σουηδία, πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου έχουν
κατ’ αρχήν μόνο τα υποβοηθούμενα πρόσωπα. Άλλα πρόσωπα μπορούν να έχουν
πρόσβαση μόνο αν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα συναινούν ή αν έχει αρθεί το
απόρρητο με βάση διάταξη νόμου.
6.3. Κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης πρόσβασης σε στοιχεία του φακέλου των
υποβοηθούμενων προσώπων
Στη Γαλλία, η μη τήρηση των προβλέψεων του νόμου σχετικά με τα πρόσωπα που
μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο των υποβοηθούμενων ατόμων
επισύρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός
Διευθυντής του Περιφερειακού Οργανισμού Υγείας (ARS) μπορεί να επιβάλει τη
διοικητική κύρωση της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της
Μονάδας Ι.Υ.Α. Επιπλέον, με βάση το άρθρο L. 1111-18, παρ. 4, Κώδικα Δημόσιας
Υγείας, σε περίπτωση παραβίασης του εμπιστευτικού χαρακτήρα του ιατρικού
φακέλου, εφαρμογή βρίσκει το άρθρο 226-13 Π.Κ., κατά το οποίο, η αποκάλυψη
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα από πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η
τήρησή της, είτε εν τοις πράγμασι ή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, είτε στο
πλαίσιο της άσκησης ενός λειτουργήματος ή προσωρινής αποστολής, τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης ενός έτους και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ. Εξάλλου, κάθε πράξη
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παραχώρησης, έμμεσης ή άμεσης, έναντι αμοιβής, δεδομένων υγείας που ταυτοποιούν
το πρόσωπο στο οποίο αφορούν, ακόμα κι αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει
συναινέσει στην εν λόγω πράξη, απαγορεύεται και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου
226-21 Π.Κ. [φυλάκιση πέντε ετών και χρηματική ποινή 300.000 ευρώ].
Στη Γερμανία η παραβίαση του απορρήτου επισύρει τόσο ποινικές όσο και διοικητικές
κυρώσεις. Συγκεκριμένα συνιστά αξιόποινη πράξη και τιμωρείται με φυλάκιση ως δύο
έτη ή χρηματική ποινή σύμφωνα με την § 19 εδ.3 αρ. 3 T.P.G. η αποκάλυψη των
προσωπικών δεδομένων από οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη λήψη, διατήρηση
και αποθήκευση του γεννητικού υλικού. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος
αποκαλύπτει τα στοιχεία, εκτός από τις εξαιρέσεις που επιτρέπεται η αποκάλυψη
σύμφωνα με την § 14 εδ. 2 T.P.G. Σε επίπεδο διοικητικών κυρώσεων ισχύουν οι γενικές
διατάξεις.
Στην Ελλάδα, σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων τήρησης των ιατρικών
φακέλων των υποβοηθούμενων προσώπων και των δοτών, και ειδικότερα όταν κάποιος
αποκρύπτει ή παραποιεί στοιχεία του ιατρικού φακέλου, µε σκοπό την πώληση
γεννητικού υλικού ή γονιµοποιηµένων ωαρίων, απειλείται ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον δύο ετών. Αν, όμως, ο υπαίτιος διαπράττει τις ως άνω πράξεις κατ’
επάγγελμα ή κατά συνήθεια, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης ως δέκα έτη. Προβλέπεται
επίσης ως διοικητική κύρωση, πρόστιμο από 30.000 ως 60.000 ευρώ και προσωρινή
ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ένα τουλάχιστον έτος. Αν τελεστεί εκ
νέου η πράξη, το πρόστιμο ανέρχεται σε 50.000 ως 100.000 ευρώ και προβλέπεται
οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Στην Ιρλανδία, σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπει η Data Protection Act454 και οι
οποίες ισχύουν και στο πεδίο της Ι.Υ.Α., η αποκάλυψη προσωπικών ιατρικών
δεδομένων τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000 λίρες. Στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που
ρυθμίζει τα ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με δωρεά γεννητικού
υλικού, προβλέπεται ότι σε περίπτωση αποκάλυψης των στοιχείων που τηρούνται στο
αρχείο από τη Μονάδα Ι.Υ.Α., χωρίς να υπάρχει η προβλεπόμενη άδεια από τον

454

http://www.irishstatutebook.ie/1988/en/act/pub/0025/index.html
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Υπουργό Υγείας, μπορεί να υπάρξει αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της κλινικής με
δικαστική απόφαση.
Στην Ιταλία, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για τα
προσωπικά δεδομένα (π.χ. παράνομη γνωστοποίηση ιατρικών δεδομένων των
υποβοηθούμενων προσώπων σε τρίτους), εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον
Κώδικα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κυρώσεις (άρθρα 161 επ.). Ο
Κώδικας προβλέπει ότι, ανάλογα με το είδος της παραβίασης που λαμβάνει χώρα,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου διαφέρει από περίπτωση σε
περίπτωση, ενώ μπορεί να επιβληθεί και η διοικητική κύρωση της δημοσίευσης της
απόφασης που δέχεται την παραβίαση. Περαιτέρω, η παράνομη επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τη φύση της παρανομίας, επισύρει, κατά το
άρθρο 167 του Κώδικα, ποινές φυλάκισης από έξι ως δεκαοκτώ ή εικοσιτέσσερις μήνες
ή από ένα ως τρία έτη, ενώ επιπλέον προβλέπεται ότι όποιος παραλείπει να υιοθετήσει
τα ελάχιστα μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης ως δύο έτη (άρθρο 169), ποινή την οποία μπορεί να αποφύγει ο δράστης
(εξάλειψη του αξιοποίνου), αν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής
μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά, με ταυτόχρονη καταβολή ποσού ίσου
με το ένα τέταρτο της μέγιστης ποινής που επιβάλλεται για τη διοικητική παραβίαση.
Σύμφωνα, εξάλλου με το ν.δ. 191/2007, οι αρμόδιες υπηρεσίες των νομών και
επαρχιών μπορούν να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την άδεια της Μονάδας Ι.Υ.Α.
ολικώς ή μερικώς, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι αυτή δεν
συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του νόμου. Τέλος, με την επιφύλαξη ότι το αδίκημα
δεν τιμωρείται με βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, ο υπεύθυνος της Μονάδας ή ο
νόμιμος εκπρόσωπός της ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 17 παρ. 2 του νομοθετικού διατάγματος, οι οποίες αφορούν
εν γένει την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τα κέντρα ιστών και κυττάρων,
τιμωρείται με κράτηση από δύο ως έξι μήνες και πρόστιμο από 5.000 ως 15.000 ευρώ,
ενώ με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος θέτει τον υπεύθυνο του κέντρου σε
κατάσταση τέτοια που να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
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Στη Μ. Βρετανία, η παραβίαση των διατάξεων του νόμου για τη δημιουργία και φύλαξη
των φακέλων των υποβοηθούμενων προσώπων μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή
διοικητικών κυρώσεων στην Μονάδα Ι.Υ.Α., και ειδικότερα σε επιβολή προστίμου ή/και
ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Το ιατρικό προσωπικό υπέχει πειθαρχική ευθύνη
κατά τον Good Medical Practice και ποινική ευθύνη κατά το section 41.5 της H.F.E. Act,
όπως εξάλλου και κάθε τρίτο πρόσωπο (ποινή φυλάκισης ως δυο έτη και/ή πρόστιμο
και φυλάκιση ως έξι μήνες ή πρόστιμο σε περίπτωση συνδιαλλαγής με τον εισαγγελέα).
Τέλος, στη Σουηδία ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την τήρηση αρχείων προσωπικών
δεδομένων.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι.Υ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

προσωρινή αναστολή λειτουργίας
της μονάδας, και σε περίπτωση
επανάληψης
ανάκληση
άδειας
λειτουργίας

Διάλυση νομικού προσώπου, απαγόρευση
άσκησης της δραστηριότητάς του, θέση του
υπό εποπτεία ως 5 έτη, οριστικό σφράγισμα
ή σφράγισμα για ορισμένο χρονικό διάστημα
που μπορεί να φτάσει τα 5 έτη, αποκλεισμός
από τη δημόσια αγορά, κατάσχεση,
δημοσιοποίηση
της
καταδικαστικής
απόφασης στον τύπο κ.ά.

Διοικητικές κυρώσεις με βάση τις
γενικά ισχύουσες διατάξεις

-------------------------

--------------------------

--------------------------

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πρόστιμο μέχρι 50.000 λίρες και
αφαίρεση άδειας λειτουργίας

------------------------

ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητικό πρόστιμο / δημοσίευση
της απόφασης που βεβαιώνει την
παράβαση / προσωρινή ή οριστική
αναστολή λειτουργίας της μονάδας

-------------------------

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Διοικητικό πρόστιμο / ανάκληση
άδειας λειτουργίας

----------------------

---------------------

---------------------

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ / ΤΡΙΤΟΥΣ

Διοικητικής φύσης

Ποινικής φύσης

Ποινικής φύσης

ΓΑΛΛΙΑ

Πρόστιμο + απαγόρευση
άσκησης επαγγέλματος

Φυλάκιση 1 έτους +
χρηματική ποινή 15.000
ευρώ για την αποκάλυψη
πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα
από πρόσωπο στο οποίο
έχει ανατεθεί η τήρησή της
/ Φυλάκιση 5 ετών +
χρηματική ποινή 300.000
ευρώ για την παραχώρηση
έναντι αμοιβής δεδομένων
υγείας που ταυτοποιούν το
πρόσωπο
στο
οποίο
αφορούν, ακόμα κι αν το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο
έχει συναινέσει

Φυλάκιση 5 ετών +
χρηματική ποινή 300.000
ευρώ
για
την
παραχώρηση
έναντι
αμοιβής
δεδομένων
υγείας που ταυτοποιούν
το πρόσωπο στο οποίο
αφορούν, ακόμα κι αν το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο
έχει συναινέσει

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διοικητικές κυρώσεις με
βάση τις γενικά
ισχύουσες διατάξεις

Φυλάκιση ως 2
χρηματική ποινή

ή

Φυλάκιση ως 2 έτη ή
χρηματική ποινή

ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο
30.000
60.000 ευρώ + ανάκληση
άδειας
άσκησης
επαγγέλματος για 1
τουλάχιστον
έτος
/
πρόστιμο
50.000
100.000 ευρώ + οριστική
ανάκληση
άδειας
άσκησης επαγγέλματος,
σε
περίπτωη
επανάληψης

Φυλάκιση 2 – 5 ετών σε
όποιον
αποκρύπτει
ή
παραποιεί στοιχεία του
ιατρικού
φακέλου,
µε
σκοπό
την
πώληση
γεννητικού
υλικού
/
κάθειρξη 5 – 10 ετών, αν ο
δράστης
ενεργεί
κατ’
επάγγελμα ή κατά συνήθεια

Φυλάκιση 2 – 5 ετών σε
όποιον αποκρύπτει ή
παραποιεί στοιχεία του
ιατρικού φακέλου, µε
σκοπό
την
πώληση
γεννητικού
υλικού
/
κάθειρξη 5 – 10 ετών, αν
ενεργεί κατ’ επάγγελμα ή
κατά συνήθεια

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Πρόστιμο μέχρι 50.000
λίρες

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Διοικητικό πρόστιμο /
δημοσίευση
της
απόφασης
που
βεβαιώνει
την
παράβαση

Φυλάκιση 6 – 18 ή 24
μηνών / φυλάκιση 1 – 3
ετών ανάλογα με τη
βαρύτητα της παραβίασης/
φυλάκιση ως 2 έτη για την
παράλειψη
υιοθέτησης

Φυλάκιση 6 – 18 ή 24
μηνών / φυλάκιση 1 – 3
ετών ανάλογα με τη
βαρύτητα της παραβίασης
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μέτρων
ασφαλείας
+
πρόστιμο 5.000 - 15.000
ευρώ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πειθαρχική ευθύνη κατά
τον
Good
Medical
Practice

Φυλάκιση ως 2 έτη και/ή
πρόστιμο / φυλάκιση ως 6
μήνες ή πρόστιμο σε
περίπτωση συνδιαλλαγής
με τον εισαγγελέα

Φυλάκιση ως 2 έτη και/ή
πρόστιμο / φυλάκιση ως 6
μήνες ή πρόστιμο σε
περίπτωση συνδιαλλαγής
με τον εισαγγελέα

ΣΟΥΗΔΙΑ

Ισχύουν
οι
γενικοί
κσνόνες για την τήρηση
αρχείων
προσωπικών
δεδομένων

Ισχύουν οι γενικοί κσνόνες
για την τήρηση αρχείων
προσωπικών δεδομένων

Ισχύουν οι γενικοί κσνόνες
για την τήρηση αρχείων
προσωπικών δεδομένων

6.4. Εποπτεύουσα Αρχή
Η εποπτεία για τη σύμφωνη με τον νόμο τήρηση των ιατρικών φακέλων των
υποβοηθούμενων προσώπων έχει ανατεθεί στις ίδιες αρχές που έχουν και τη γενική
εποπτεία επί των Μονάδων Ι.Υ.Α., μολονότι παράλληλη εποπτεία μπορεί να ασκεί και η
αρμόδια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αρχή.
Στη Γαλλία την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον έλεγχο σχετικά με την τήρηση των
αρχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στις Μονάδες Ι.Υ.Α. έχει
μόνο ο Οργανισμός Βιοϊατρικής, στον οποίο άλλωστε έχει ανατεθεί γενικότερα η
εποπτεία επί των Μονάδων αυτών. Αποκλειστική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των
αρχείων έχει επίσης στη Μ. Βρετανία η H.F.E.A., που μπορεί ανά πάσα στιγμή να
ζητήσει πρόσβαση στα αρχεία αυτά, στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας ελέγχου των
Μονάδων Ι.Υ.Α.
Στη

Γερμανία

την

εποπτεία

για

την

τήρηση

των

οριζόμενων

στον

Transplantationsgesetz, και συνεπώς και την εποπτεία της τήρησης των ιατρικών
φακέλων, έχει το εξειδικευμένο Ινστιτούτο Paul-Ehrlich-Institut, όπως προβλέπεται
ρητά στην § 21 του T.P.G.
Στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3305/2005, την εποπτεία της τήρησης των
ιατρικών φακέλων έχει η Αρχή για την Ι.Υ.Α., στην οποία έχει επίσης ανατεθεί η
αρμοδιότητα της δημιουργίας εθνικών μητρώων και αρχείων. Πιο συγκεκριμένα η Αρχή
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Θέματα Βιοηθικής στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
τηρεί τα ακόλουθα μητρώα και αρχεία: (α) Μητρώο αδειών λειτουργίας Μονάδων Ι.Υ.Α.
και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. (β) Αρχείο των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των
μεθόδων Ι.Υ.Α. (γ) Αρχείο απόρρητων ιατρικών στοιχείων των δοτών γεννητικού υλικού
και γονιμοποιημένων ωαρίων, όπου τα στοιχεία των δοτών καταχωρίζονται σε
κωδικοποιημένη μορφή. (δ) Άκρως απόρρητα αρχεία που περιέχουν τα στοιχεία
ταυτότητας δοτών γεννητικού υλικού και γονιμοποιημένων ωαρίων, καθώς και τον
αντίστοιχο κωδικό. Όλες οι Μονάδες Ι.Υ.Α. είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην
Αρχή τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τήρηση των εθνικών μητρώων και
αρχείων. Πάντως, παράλληλα με την Αρχή Ι.Υ.Α. αρμοδιότητα εποπτείας σχετικά με την
τήρηση του νόμου για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων έχει και η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Στην Ιρλανδία, κατ’ αρχήν τον έλεγχο για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την
εμπιστευτικότητα των ιατρικών αρχείων έχει η Health Service Executive. Στις
περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, δηλαδή στις
περιπτώσεις που η διαδικασία περιλαμβάνει γεννητικό υλικό δότη, αρμόδια αρχή είναι
η νέα αρχή που προβλέπεται, δηλαδή το National Donor- Conceived Person Register,
και κατ’ επέκταση ο Υπουργός Υγείας στον οποίο η παραπάνω αρχή υπάγεται. Σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις του νόμου, οι εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες παρέχονται στον
Υπουργό Υγείας ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτεί υπηρεσίες του υπουργείου ή άλλα
πρόσωπα για να προβαίνουν σε ελέγχους στις κλινικές που εφαρμόζουν Ι.Υ.Α. με χρήση
γεννητικού υλικού δότη.
Στην Ιταλία, η σύμφωνη με τον νόμο τήρηση των αρχείων στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α.
ελέγχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο
μπορούν να προσφεύγουν τα υποκείμενα των δεδομένων είτε μέσω καταγγελίας για
την παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων είτε μέσω αναφοράς, προκειμένου να γίνει έλεγχος από τον Εγγυητή είτε,
τέλος, μέσω προσφυγής για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του υποκειμένου, μεταξύ
των οποίων το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης, η προστασία των
οποίων, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να επιχειρηθεί και μέσω προσφυγής στην αρμόδια
δικαστική αρχή. Για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν στην τήρηση των ιατρικών
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Επέμβαση σε Στοιχεία Ιατρικού Φακέλου
φακέλων των προσφευγόντων στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
αρμόδιες, συμπληρωματικά με τον Εγγυητή, είναι και οι υπηρεσίες υγείας των νομών
και επαρχιών, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και το Ανώτατο
Ινστιτούτο για την Υγεία.
Τέλος, στη Σουηδία την εποπτεία για την τήρηση των ιατρικών φακέλων έχει η γενική
εποπτική άρχη όλων των Μονάδων Ι.Υ.Α., που είναι ο I.V.O.
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VΙΙ. «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο στην όλη διαδικασία εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. είναι το
οικονομικό κόστος της εφαρμογής αυτής. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια ιδιαιτέρως
δαπανηρή διαδικασία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν άτομα με
χαμηλά

εισοδήματα

να

αξιοποιήσουν

τις

δυνατότητες

που

προσφέρει

η

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Για τον λόγο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας η
κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία μέρους ή του συνόλου της όλης εφαρμογής.
2. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στη Γαλλία, ένας κύκλος ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με σπερματέγχυση
κυμαίνεται από 800 ως 1.400 ευρώ, ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης από
3.800 ως 4.200 ευρώ, ενώ ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης με
μικρογονιμοποίηση (FIV avec ICSI) από 3.900 ως 4.600 ευρώ. Το κόστος αυτό
διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης, καθώς οι
εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί κάθε ζευγάρι δεν είναι οι ίδιες.
Διαφοροποιήσεις στο κόστος υπάρχουν, επίσης, και μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και
ιδιωτικών ιατρικών κέντρων, καθώς επίσης και ανάλογα με τις διακυμάνσεις των
αμοιβών των γυναικολόγων ή των κέντρων ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές και ενδέχεται
να διαφοροποιούν σημαντικά το συνολικό κόστος. Έτσι, το μέσο κόστος μιας κλασικής
εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ιδιωτική κλινική κυμαίνεται από 4.000 ως 5.000 ευρώ,
ενώ μιας εξωσωματικής με μικρογονιμοποίηση, από 4.100 ως 5.200 ευρώ.
Στη Γερμανία, το κόστος για έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι περίπου
3.200 ευρώ, ενώ μαζί με τη σπερματέγχυση (ICSI) το κόστος της μεθόδου φτάνει τις
3.800 ευρώ. Το κόστος για την κρυοσυντήρηση σπέρματος ανέρχεται στα 350 ευρώ
κάθε έτος, ενώ για τα ωάρια το κόστος είναι περίπου 420 ευρώ για κάθε ωάριο. Το
κόστος για τη γονιμοποίηση (Insemination) είναι περίπου 250 ευρώ, ενώ μαζί με τη
διέγερση ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.
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Τα «Οικονομικά» της Ι.Υ.Α.
Στην Ελλάδα, το κόστος της Ι.Υ.Α. διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το αν αυτή
πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, ενώ σημαντικές
διαφορές υπάρχουν και μεταξύ των νοσοκομείων. Έτσι, σε ορισμένα νοσοκομεία το
κόστος ανέρχεται σε 500 ως 600 ευρώ, σε άλλα κυμαίνεται στα 200 ευρώ (με μια ημέρα
νοσηλείας) ή 350 ευρώ, ενώ σε άλλα είναι δωρεάν. Στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα το
κόστος της Ι.Υ.Α. ανέρχεται σε περίπου 3.000 ως 3.500 ευρώ, μη περιλαμβανομένης της
φαρμακευτικής δαπάνης. Αν περιληφθεί η φαρμακευτική δαπάνη τότε ανέρχεται σε
4.000 ως 5.000 ευρώ περίπου.
Στην Ιρλανδία, το μέσο κόστος για κάθε κύκλο Ι.Υ.Α. με δωρεά ωαρίου, το οποίο
συνήθως εισάγεται από κέντρα του εξωτερικού, ανέρχεται περίπου σε 5.000 ως 10.000
ευρώ. Ο μέσος όρος απαιτούμενων θεραπειών είναι τέσσερις. Για μια τυπική
εξωσωματική γονιμοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο τρεις κύκλοι θεραπείας με το
κόστος να ανέρχεται συνολικά πολύ πάνω από τα 5.500 ως 6.500 ευρώ. Η
σπερματέγχυση κοστίζει περίπου 200 ως 400 ευρώ455. Η Προεμφυτευτική Γενετική
Διάγνωση υπολογίζεται ότι κοστίζει από 3.000 ως 5.500 ευρώ, επιπλέον των 5.000 ευρώ
περίπου, που απαιτούνται για έναν κύκλο θεραπείας γονιμότητας με in vitro
γονιμοποίηση456. Από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και διαφημίζονται από τις ίδιες
τις κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής457, προκύπτει
ότι το κόστος προσδιορίζεται από τη μέθοδο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, αν θα
χρειαστεί γεννητικό υλικό δότη και μάλιστα αν θα γίνει τυχαία επιλογή υλικού ή αν θα
επιλεγεί συγκεκριμένο προφίλ δότη, αν θα ζητηθεί προεμφυτευτική γενετική διάγνωση
και συγκεκριμένα σε ποια έκταση και για ποιες ασθένειες και αν θα ζητηθεί
κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού (η χρέωση εδώ είναι σε ετήσια βάση).
Στην Ιταλία ένας τυπικός κύκλος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που διενεργείται σε
ιδιωτική μονάδα, κοστίζει από 2.500 ως 5.000 ευρώ. Οι Μονάδες καθορίζουν, με βάση
455

http://www.independent.ie/business/personal-finance/how-to-control-costs-when-going-down-the-ivfroute-30116444.html
456

http://www.bionews.org.uk/page_221362.asp, http://www.irishexaminer.com/ireland/clinic-to-screenembryos-for-cystic-fibrosis-234906.html .
457

Βλ. ενδεικτικά http://www.sims.ie/treatments-and-services/prices.883.html, http://hari.ie/ treatmentcost, http://www.carefertility.com/docs/locations/dublin/dublin-fees.pdf.
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Το Κόστος της Ι.Υ.Α.
την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, μόνες τους τον σχετικό «τιμοκατάλογο»,
καθώς δεν υπάρχει συμμετοχή του κράτους ή των ασφαλιστικών ταμείων στη δαπάνη
αυτή των ασθενών. Στο πιο πάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται τα φάρμακα, με το κόστος
να είναι σε κάποιες μονάδες λίγο αυξημένο σε περίπτωση χρήσης της τεχνικής ICSI. Στις
δημόσιες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (καθώς και τις ιδιωτικές
συμβεβλημένες), το κόστος προσδιοριζόταν μέχρι πρόσφατα με αποφάσεις των
υπηρεσιών κάθε νομού ή επαρχίας, καθώς οι θεραπείες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής δεν είχαν εισαχθεί στα Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), δηλαδή
στις καλυπτόμενες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ιατρικές παροχές και υπηρεσίες σε
εθνικό επίπεδο. Οι ίδιες καθόριζαν και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με
τους πόρους για την υγεία που διαθέτει κάθε νομός και επαρχία. Πολύ πρόσφατα,
ωστόσο, εκδόθηκε ο νέος κατάλογος των ιατρικών πράξεων των L.E.A., στον οποίο
περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά, και ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο πλαίσιο
της Ι.Υ.Α., οι οποίες, επομένως, καλύπτονται πλέον ασφαλιστικά.
Στη Μ. Βρετανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει το ίδιο το National Health
System (Ν.H.S.) στην ιστοσελίδα του458, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο
τομέα αντίστοιχα, ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη μέθοδο IVF κοστίζει
περί τις 5.000 λίρες, το δε κόστος της σπερματέγχυσης κυμαίνεται από 500 ως 1.000
λίρες ανά κύκλο. Μέσω της ιστοσελίδας της H.F.E.A., τα ενδιαφερόμενα άτομα ή
ζευγάρια μπορούν να αναζητήσουν Μονάδα Ι.Υ.Α. ανάλογα με τις ιατρικές υπηρεσίες
που προσφέρει459, αλλά και το κόστος των εφαρμογών. Για κάθε Μονάδα αναφέρονται
τα στοιχεία της και η ιστοσελίδα της, η τοποθεσία της, οι ώρες επικοινωνίας, το
υπεύθυνο άτομο, οι παροχές, το προσωπικό και τα ποσοστά επιτυχίας και πολλαπλών
κυήσεων.

458

http://www.nhs.uk/Conditions/IVF/Pages/Introduction.aspx

459

http://guide.hfea.gov.uk/guide/
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Τα «Οικονομικά» της Ι.Υ.Α.
Στη Σουηδία, κατά μέσο όρο, ένας τυπικός κύκλος Ι.Υ.Α. χωρίς κρυοσυντήρηση ή άλλες
πρόσθετες εργασίες κοστίζει περί τις 30.000 ως 33.000 SEK460, ήτοι περί τις 3.500 ως
4.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο πρώτος κύκλος συνήθως στοιχίζει περισσότερο, ενώ οι
υπόλοιποι έχουν πιο περιορισμένο κόστος, ειδικά όταν υπάρχει ήδη κρυοσυντηρημένο
γεννητικό υλικό.
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σπερματέγχυση

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

800-1.400 ευρώ

600 ευρώ περίπου

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Εξωσωματική με
μικρογονιμοποίηση

3.800-4.200 ευρώ σε
δημόσια νοσοκομεία, 4.000
– 5.000 σε ιδιωτικές κλινικές

3.900-4.600 ευρώ σε δημόσια
νοσοκομεία, 4.100 – 5.200 σε
ιδιωτικές κλινικές

3.200 ευρώ περίπου

Περίπου 3.500 ευρώ

0 – 600 ευρώ στα δημόσια
νοσοκομεία, 3.000 – 3.500
ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές
200 – 400 ευρώ

ΙΤΑΛΙΑ
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εξωσωματική γονιμοποίηση

5.500 - 6.500 ευρώ
2.500 - 5.000 ευρώ

500-1.000 λίρες

5.000 λίρες

Περισσότερες από 5.000 λίρες

3.500 - 4.000 ευρώ

460

Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Assisted Conception – Follow up Report
with Definitions, Recommendations and Areas For Development, May 2014, σ. 5 επ.
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Ασφαλιστική Κάλυψη των Προσπαθειών Ι.Υ.Α.
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ Ι.Υ.Α.
Σε ό,τι αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
η γαλλική νομοθεσία έχει εγκαθιδρύσει ένα από τα πιο «γενναιόδωρα» συστήματα
στον κόσμο. Αρκεί το υποψήφιο υποβοηθούμενο ζευγάρι να πληροί το σύνολο των
απαιτούμενων προϋποθέσεων, για να καλυφθεί ασφαλιστικά σχεδόν στο ακέραιο κάθε
διαγνωστική,

θεραπευτική

ή

άλλη

ιατρική

πράξη

ιατρικά

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να καλυφθεί έως και το 100% της δαπάνης
των προβλεπόμενων από τον νόμο μεθόδων και τεχνικών της ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής, εντός του ορίου των έξι προσπαθειών ιατρικά υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής με σπερματέγχυση και των τεσσάρων προσπαθειών εξωσωματικής (είτε
κλασικής είτε με μικρογονιμοποίηση), υπό την προϋπόθεση ότι η υποβοηθούμενη
γυναίκα δεν έχει ξεπεράσει το 43ο έτος της ηλικίας της461. Σε κάθε περίπτωση,
καλύπτονται ασφαλιστικά μόνο τα ετερόφυλα ζευγάρια, ενώ δεν καλύπτονται οι
μοναχικές γυναίκες και οι μοναχικοί άνδρες ή τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν καλύπτεται,
επίσης, ασφαλιστικά η εφαρμογή της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας.
Στη

Γερμανία,

καλύπτεται

μέρος

μόνο

του

κόστους

της

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής από τα ασφαλιστικά ταμεία εφόσον μάλιστα πληρούνται επιπλέον όροι
που προσδιορίζει ο νόμος και είναι οι εξής: Πρώτον, θα πρέπει να διαπιστωθεί από τον
θεράποντα γιατρό πρόβλημα υπογονιμότητας του ζευγαριού και η μέθοδος Ι.Υ.Α. που
θα εφαρμοστεί να είναι αναγκαία για τη θεραπεία του προβλήματος. Η θεραπεία θα
πρέπει να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Θεωρείται, μάλιστα, ότι δεν πληρούται αυτή η
προϋπόθεση εάν έχουν γίνει ήδη τρεις αποτυχημένες προσπάθειες. Πρόσθετη
προϋπόθεση είναι το ζευγάρι να είναι παντρεμένο, καθώς επίσης η υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή να διενεργείται με γεννητικό υλικό του ζευγαριού. Τέλος, τόσο ο άντρας
όσο και η γυναίκα που υποβάλλονται σε Ι.Υ.Α. να είναι τουλάχιστον 25 ετών. Για τις
υποβοηθούμενες γυναίκες το ανώτατο ηλικιακό όριο είναι τα σαράντα (40) έτη ενώ για
τους άντρες η ηλικία των πενήντα (50). Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά. Σε περίπτωση, λοιπόν, που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και αφού

461

Άρθρο L. 322-3 ΚΚΑ.
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προηγηθεί έγκριση από το ασφαλιστικό ταμείο, το ασφαλισμένο ζευγάρι πληρώνει
μόνο το μισό του κόστους της θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ το
άλλο μισό το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο462. Βεβαίως, η κάλυψη του 50% της
θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι το ελάχιστο κατώτατο όριο που θέτει
ο νόμος και είναι ο κανόνας για τα δημόσια ταμεία. Ωστόσο, ορισμένα ιδιωτικά ταμεία
υγείας συνήθως καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό ή δεν θέτουν τόσες πολλές
προϋποθέσεις. Η κάλυψη των εξόδων από τις ιδιωτικές ασφάλειες εξαρτάται από το
συμβόλαιο που έχει υπογράψει το υποβοηθούμενο πρόσωπο. Ο κανόνας εδώ είναι ότι
πληρώνει η ασφάλεια όταν η προσφυγή σε Ι.Υ.Α. οφείλεται σε υπογονιμότητα του
ασφαλισμένου προσώπου (Verursacherprinzip). Η ιδιωτική ασφάλεια καλύπτει
συνήθως μέχρι τρεις προσπάθειες ενώ δεν εξαρτά πάντα την κάλυψη από γάμο ή
ηλικιακά όρια463. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι με πάγια νομολογία του το Ανώτατο
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έχει δεχτεί ότι ένα ζευγάρι έχει αξίωση
κάλυψης των εξόδων της Ι.Υ.Α. όχι μόνο για το πρώτο, αλλά και για δεύτερο ή και για
τρίτο παιδί, εφόσον το πρόβλημα υπογονιμότητας εξακολουθεί να υφίσταται464.
Στην Ελλάδα, όταν ένα ετερόφυλο ζευγάρι προσφεύγει στις μεθόδους της Ι.Υ.Α. σε
δημόσιο νοσοκομείο, το ασφαλιστικό ταμείο καλύπτει όλες τις δαπάνες. Αντίθετα, σε
περίπτωση διενέργειας εξωσωματικής γονιμοποίησης σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο,
αποδίδεται στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσό 352,16 ευρώ ανά
κύκλο465 και, σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης προσπάθειας (ήτοι μόνο ωοληψία ή
μόνο εμβρυομεταφορά), αποδίδεται το ήμισυ του ανωτέρω ποσού. Αποδίδεται και η
φαρμακευτική δαπάνη466, εκτός από κάποιες γοναδοτροπίνες στις οποίες υπάρχει
συμμετοχή του ασφαλισμένου, ύψους 60 ευρώ περίπου. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι
ίδια τόσο στην ομόλογη όσο και στην ετερόλογη γονιμοποίηση. Τα ίδια ακριβώς

462

http://www.kinderwunsch-recht.de/schwerpunkte/index.html

463

http://www.kinderwunsch-recht.de/aktuelles/index.html, http://www.kinderwunschzentrum.org/fileadmin/
media/warentest_kassen_zahlen_KB_18.3.2014.pdf
464

BGH της 13.9.2006, AZ.: IV ZR 133/05, FamRZ 2006, 1750=NJW 2006, 3560

465

Βλ. σχετικά απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 518/51/1-8-2012.

466

Βλ. και άρθρο 13 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – ΦΕΚ 3054Β/2012.
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ισχύουν στην περίπτωση των μοναχικών γυναικών. Αντίθετα, για τον μοναχικό άνδρα
και τα ομόφυλα ζευγάρια δεν προβλέπεται οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη.
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 34265/24-10-2013 έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.467 «Κάθε γυναίκα
δικαιούται να υποβληθεί σε τέσσερις (4) συνολικά προσπάθειες διέγερσης ωοθηκών ή
και ενδομητρικής σπερματέγχυσης. Εάν δεν υπάρξει θετική έκβαση, το υπογόνιμο
ζευγάρι μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση μέχρι
τέσσερις (4) φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον. Για τη διενέργεια
εξωσωματικής μετά από πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας πρέπει να παρέλθουν τέσσερις
(4) μήνες. Μετά τη διενέργεια τεσσάρων (4)

προσπαθειών εξωσωματικής, δεν

εγκρίνονται προσπάθειες πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας /σπερματέγχυσης. Παρά τις
ρητές προβλέψεις του άρθρου 28 του Ν 3305/2005 για την έκδοση π.δ. που θα ρύθμιζε
την ασφαλιστική κάλυψη, μέχρι σήμερα -10 χρόνια από την ψήφιση του νόμου- δεν
έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα ρύθμιζε αυτά τα πολύ σημαντικά για τα
ενδιαφερόμενα πρόσωπα ζητήματα. Κάποιες από τις μεθόδους της Ι.Υ.Α. αποτελούν
ιδιαίτερα πολύπλοκες και πολυδάπανες διαδικασίες, οι οποίες είναι απαγορευτικές για
πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι με το Σχέδιο π.δ., με τίτλο «Ασφαλιστική κάλυψη των μεθόδων Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»468 καλύπτονταν οι δαπάνες για τις προκαταρτικές
εξετάσεις, τα φάρμακα, τις κλινικές και εργαστηριακές πράξεις, δινόταν επίδομα
τοκετού και κυοφορίας, καθοριζόταν ο αριθμός των προσπαθειών σπερματέγχυσης και
εξωσωματικής γονιμοποίησης που καλυπτόταν ασφαλιστικά, κοστολογούνταν οι
κλινικές και εργαστηριακές πράξεις. Επίσης προβλεπόταν η χορήγηση άδειας
μητρότητας και στις δυο γυναίκες (μητέρα και παρένθετη) καθώς και η χορήγηση
ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142
του Ν. 3655/2008. Τέλος, στο Διάταγμα προβλεπόταν ότι, για τους οικονομικά
αδυνάτους και ανασφάλιστους, η εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. θα γινόταν δωρεάν στα
κρατικά νοσοκομεία. Το συγκεκριμένο π.δ., ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί.
467

Για το έγγραφο αυτό βλ. αναλυτικά σε http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Νέα%20%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ-signed%2025-10-2013.pdf).
468

Για το σχέδιο αυτό βλ. αναλυτικά http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0cad6a-476a34d732bd/7124971.pdf

419

Τα «Οικονομικά» της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Αυτό έχει ως συνέπεια, η κάλυψη των δαπανών να προβλέπεται αποσπασματικά από
άλλα νομοθετήματα (π.χ. με το άρθρο 13 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
Ε.Ο.Π.Π.Υ.469) και αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Υ. (π.χ. με το με αρ. πρωτ. 34265/24-10-2013
έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.470, το με αρ. πρωτ. οικ37112/3082012 έγγραφο Ε.Ο.Π.Π.Υ. κ.λπ).
Στην Ιρλανδία η εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν καλύπτεται
ασφαλιστικά. Όπως σημειώνει η Επιτροπή που συστήθηκε από το Κοινοβούλιο για να
μελετήσει θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι συγκεκριμένες μέθοδοι δεν
χρηματοδοτούνται από τη Γενική Ιατρική Υπηρεσία471. Οι δαπάνες όμως για τα
φάρμακα εκπίπτουν από τις φορολογητέες δαπάνες των ασθενών, ενώ επίσης το
κόστος των φαρμάκων που απαιτούνται για τη θεραπεία επιστρέφεται κατά ένα
ποσοστό σύμφωνα με το καθεστώς για τα φάρμακα472. Συγκεκριμένα, υπάρχει
δυνατότητα φοροαπαλλαγής ή επιστροφής φόρου αφενός, και έκπτωσης του κόστους
των φαρμάκων που θα απαιτηθούν και θα χρησιμοποιηθούν κατά τη θεραπεία473. Το
ύψος της απαλλαγής από τον φόρο ποικίλει και προσδιορίζεται σύμφωνα με ένα
πολύπλοκο σύστημα που λαμβάνει υπόψη την ηλικία, το είδος της ασθένειας, το είδος
της θεραπείας, αν η θεραπεία έλαβε χώρα σε δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ή
στο σπίτι, το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί στον πολίτη τα
τελευταία τέσσερα χρόνια κ.λπ.474.
Στην Ιταλία, καλύπτονται ασφαλιστικά με τον ίδιο τρόπο τα πρόσωπα στα οποία είναι,
ούτως ή άλλως, επιτρεπτή η προσφυγή στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
και αυτά είναι τα ετερόφυλα έγγαμα ζευγάρια ή τα ετερόφυλα ζευγάρια σε ελεύθερη
συμβίωση. Αντίθετα, δεδομένου ότι η εφαρμογή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
είναι παράνομη για τη μοναχική γυναίκα, για τον μοναχικό άνδρα και για τα ομόφυλα

469

ΦΕΚ Β 3054/18.11.2012.

470

Για το έγγραφο αυτό βλ. αναλυτικά σε http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Νέα%20%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/ΒΛΛ3ΟΞ7Μ-ΒΞΥ-signed%2025-10-2013.pdf).
471

http://www.hse.ie/eng/staff/PCRS/About_PCRS/

472

CAHR σ. ΧΙ.

473

http://www.hse.ie/portal/eng/health/az/I/IVF/

474

Βλ.αναλυτικά http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax_credits
reliefs/taxation_and_medical_expenses.html

420

and_

Ασφαλιστική Κάλυψη των Προσπαθειών Ι.Υ.Α.
ζευγάρια, ενώ, παράλληλα, θεσμός αντίστοιχος του συμφώνου συμβίωσης δεν
προβλέπεται προς το παρόν στην Ιταλία, είναι προφανές ότι ασφαλιστική κάλυψη για
τις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει.
Στη Μ. Βρετανία, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τόσο σε ετερόφυλα όσο και σε
ομόφυλα ζευγάρια, ανεξαρτήτως αν είναι παντρεμένα, ανύπαντρα ή αν έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης. Αφορά επίσης σε άγαμες μοναχικές γυναίκες, αλλά όχι άγαμους
μοναχικούς άντρες, καθώς δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στο νόμο. Σύμφωνα με
τα guidelines του N.I.C.E.475, το N.H.S. καλύπτει ασφαλιστικά τις ακόλουθες
περιπτώσεις: (α) Μέχρι έξι κύκλους σπερματέγχυσης, εφόσον η γυναίκα αδυνατεί ή της
είναι πολύ δύσκολο να έχει σεξουαλική επαφή, αν για λόγους υγείας δεν μπορεί να
συλλάβει με φυσικό τρόπο ή αν έχει σχέση με άτομο του ιδίου φύλου. Ωστόσο, αξίζει
να σημειωθεί ότι ρητά αναφέρεται στη σχετική σελίδα του N.H.S.476 ότι δεν καλύπτεται
ασφαλιστικά η σπερματέγχυση σε περιπτώσεις ήπιων περιπτώσεων ανδρικής ή
γυναικείας υπογονιμότητας, καθώς και σε περιπτώσεις ήπιας ενδομητρίωσης.
Αντιθέτως, το ζευγάρι θα πρέπει να προσπαθήσει να αποκτήσει τέκνο με ελεύθερες
σεξουαλικές επαφές για χρονικό διάστημα δυο ετών. (β) Μέχρι τρεις κύκλους
εξωσωματικής γονιμοποίησης, αν η γυναίκα είναι κάτω των 40 ετών και δεν έχει
πετύχει εγκυμοσύνη για δυο χρόνια ή αν έχει 12 αποτυχημένες σπερματεγχύσεις. Εάν η
γυναίκα κλείσει τα 40 κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο κύκλος ολοκληρώνεται,
αποκλείεται όμως η παροχή περαιτέρω κύκλων. (γ) Μέχρι ένας κύκλος εξωσωματικής
γονιμοποίησης, αν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη των 40 ετών και δεν έχει πετύχει
εγκυμοσύνη με φυσικό τρόπο, μολονότι προσπαθεί επί δύο έτη ή έχει 12 αποτυχημένες
σπερματεγχύσεις, δεν έχει κάνει στο παρελθόν εξωσωματική, δεν φαίνεται να έχει
χαμηλά επίπεδα ωαρίων και έχει ενημερωθεί για τις δυσκολίες του εγχειρήματος σε
αυτή την ηλικία.

475

http://www.nice.org.uk/guidance/cg156.

476

http://www.nhs.uk/conditions/artificial-insemination/pages/introduction.aspx

421

Τα «Οικονομικά» της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Εξαιτίας των περιορισμών αυτών στην ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων της Ι.Υ.Α., έχει
υπολογιστεί477 ότι τα τρία τέταρτα των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικές Μονάδες Ι.Υ.Α., με το κόστος τους να καλύπτεται από
τους ασθενείς τους ίδιους. Οπότε το ερώτημα έχει μετατοπιστεί από το «ποιος μπορεί
να έχει πρόσβαση στην Ι.Υ.Α.» στο «ποιος δικαιούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη της
Ι.Υ.Α.», όπως σχολιάζει ο Richard Ashcroft478. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα μετά την
ψήφιση της Health and Social Care Act 2012, με την οποία, από την έναρξη της
εφαρμογής της την 1η Απριλίου 2013, ανατέθηκε η τελική απόφαση σχετικά με την
κατανομή των πόρων που διατίθενται για την υγεία σε 211 τοπικά Clinical
Commissioning Groups (C.C.Gs)479, τα οποία, αν αποφασίσουν να καλύψουν θεραπείες
υπογονιμότητας480, οφείλουν μεν να τηρούν κατ’ ελάχιστο τις προϋποθέσεις
ασφαλιστικής κάλυψης του N.H.S., είναι όμως απόλυτα ελεύθερα να θέσουν και
επιπλέον δικές τους προϋποθέσεις (όπως το βάρος και η υγεία της γυναίκας ή η ύπαρξη
άλλων

παιδιών),

προκειμένου

να

καλυφθούν

ασφαλιστικά

τα

έξοδα

της

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με τον τρόπο αυτό η δυνατότητα ασφαλιστικής
κάλυψης διαφέρει πλέον, ανάλογα με τον τόπο όπου κανείς συμβαίνει να διαμένει,
γεγονός που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις μεταξύ των πολιτών.
Στη Σουηδία, όπου η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας βρίσκεται στον πίνακα
προτεραιοτήτων του κράτους, οι εφαρμογές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις
δημόσιες κλινικές καλύπτονται πλήρως από το Εθνικό Σύστημα Υγείας481. Το Εθνικό
Σύστημα Υγείας της Σουηδίας, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει πλήρως τα έξοδα της in vitro
γονιμοποίησης στις κρατικές κλινικές/νοσοκομεία που χρηματοδοτούνται από το
477

S. Burns, The Law of Assisted Reproduction, Bloomsbury Professional, 2012, σ. 461.

478

Βλέπε τη συνέντευξη του Richard Ashcroft στον ιστότοπο: repro.law.auth.gr

479

Οι πληροφορίες αυτής της παραγράφου προέρχονται από το http://www.patient.co.uk/
doctor/clinical-commissioning-groups-ccgs.
480

Τα C.C.Gs έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν να μην καλύψουν καθόλου την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
Επί παραδείγματι, το C.C.G. της Κοιλάδας του Γιορκ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 δεν κάλυπτε καμία
απολύτως μέθοδο Ι.Υ.Α. σε κανένα υπογόνιμο άτομο ή ζευγάρι.
481

Μ. Granberg/Μ. Wikland/L. Hamberger, Financing of IVF/ET in the Nordic countries, Acta Obstetrica et
Gynecologica Scandinavica, 1998;77:63-7, Α. Svensson/Μ. Connolly/Μ. Gallο/L. Hagglund, Long-term fiscal
implications of subsidizing in-vitro fertilization in Sweden: A lifetime tax perspective, Scandinavian Journal
of Publc Health 2008;36(8):841-849.
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Κράτος για τους ασθενείς που πληρούν τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών. Ο
ασθενής υποχρεούται να πληρώσει μόνο ένα ποσό της τάξης των 100 με 150 SEK, το
οποίο χρεώνεται από όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα νοσοκομεία σε όλους τους
ασθενείς. Ταυτόχρονα, όμως, και δεδομένου ότι η χρηματοδότηση των υπηρεσιών
υγείας και κατά συνέπεια και η ασφαλιστική κάλυψη της εφαρμογής των μεθόδων
Ι.Υ.Α. σε δημόσια νοσοκομεία ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε Περιφέρειας, η
Περιφέρεια έχει την ευχέρεια να ορίσει συγκεκριμένους όρους για την κάλυψη των
προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να
εμφανίζονται φαινόμενα ανισότητας μεταξύ των πολιτών, κυρίως σε ό τι αφορά τον
αριθμό των προσπαθειών που καλύπτονται ασφαλιστικά. Για παράδειγμα482, στη Νότια
Υγειονομική Περιφέρεια της Σουηδίας (Southern Health Care Region of Sweden,) οι
γυναίκες που έχουν ξεπεράσει το 37ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε Ι.Υ.Α. που χρηματοδοτείται κρατικά, ενώ σε άλλες Περιφέρειες τα
ηλικιακά όρια είναι μεγαλύτερα. Είναι επίσης σημαντικό ότι τα ενδιαφερόμενα
πρόσωπα δεν μπορούν να μετακινούνται σε άλλη περιφέρεια από αυτή της μόνιμης
διαμονής τους. Σε κάθε περίπτωση, καμιά Περιφέρεια δεν προσφέρει περισσότερες
δημόσια χρηματοδοτούμενες μεταφορές γονιμοποιημένων ωαρίων, όταν έχει
επιτευχθεί ήδη μία εγκυμοσύνη που κατέληξε στη γέννηση ζωντανού παιδιού 483.
Ένα ζευγάρι που δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις του νόμου για την ασφαλιστική
κάλυψη της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί
ιδιωτική κλινική, καλύπτοντας μόνο του τα έξοδα, που σε αυτή την περίπτωση
κυμαίνονται από 25.000 ως 35.000 SEK ανά προσπάθεια. Αυτό το κόστος δεν
περιλαμβάνει τη θεραπευτική αγωγή, η οποία, όταν χρησιμοποιείται για ιδιωτικά
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D. Carter/A. Watt/A. Braunack-Mayer/A. Elshaug/J. Moss./J Hiller/The ASTUTE Health study group,
Should There Be a Female Age Limit on Public Funding for Assisted Reproductive Technology? Differing
Conceptions of Justice in Resource Allocation, Bioethical Inquiry 2013, σ. 89.
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Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Assisted Conception – Follow up Report
with Definitions, Recommendations and Areas For Development, May 2014, σ. 10.

423

Τα «Οικονομικά» της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
διενεργούμενη τεχνητή γονιμοποίηση, καλύπτεται ασφαλιστικά484. Είναι, όμως,
δυνατόν η μέθοδος της Ι.Υ.Α. να πραγματοποιείται σε δημόσια κλινική και το ζευγάρι
που επιθυμεί να τεκνοποιήσει να καταβάλει τα έξοδα. Αυτό συμβαίνει όταν π.χ. η
γυναίκα έχει ήδη ένα παιδί και τα γονιμοποιημένα ωάρια έχουν κρυοσυντηρηθεί ή όταν
η γυναίκα έχει εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες που καλύπτονται ασφαλιστικά 485.
Τέλος, είναι δυνατόν οι Σουηδοί πολίτες να αιτηθούν από το Social Insurance Office να
τους δοθεί άδεια για φροντίδα σε άλλη χώρα της ΕΕ (/ΕΟΧ) ή στην Ελβετία. Ύστερα από
διαβουλεύσεις με το Τοπικό Συμβούλιο, το Social Insurance Office του Gotland εκτιμά
αν θα πρέπει να δοθεί η άδεια στον συγκεκριμένο ασθενή. Το Social Insurance Office με
τον τρόπο αυτό αναλαμβάνει το κόστος της φροντίδας. Τα κριτήρια που αποτελούν τη
βάση για την εκτίμηση του Social Insurance Office είναι κατά πόσο η φροντίδα δεν
μπορεί να παρασχεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στη Σουηδία δεδομένης της
κατάστασης υγείας του ατόμου και της πιθανότητας εμφάνισης ασθένειας486. Είναι
δυνατόν, πάντως, το Τοπικό Συμβούλιο να παραπέμψει ασθενείς για φροντίδα στο
εξωτερικό. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το Τοπικό Συμβούλιο επωμίζεται τα έξοδα487.
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Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey and County Council Services,
November 2012 – Version 2, σ. 4, Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey
and County Council Services, November 2012 – Version 2, σ. 22.
485

Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey and County Council Services,
November 2012 – Version 2, σ. 23.
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Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey and County Council Services,
November 2012 – Version 2, σ. 23.
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Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR), Survey and County Council Services,
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4. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η Γαλλία διαθέτει χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο «γενναιόδωρα» συστήματα
ασφαλιστικής κάλυψης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον κόσμο.
Μπορεί να καλυφθεί ως και το 100% της δαπάνης των προβλεπόμενων από τον νόμο
μεθόδων και τεχνικών της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και κάθε
άλλη διαγνωστική, θεραπευτική ή σχετική με την Ι.Υ.Α. ιατρική πράξη, αρκεί το
υποψήφιο υποβοηθούμενο ζευγάρι να πληροί το σύνολο των απαιτούμενων
προϋποθέσεων. Μοναδικοί περιορισμοί που τίθενται είναι το υποβοηθούμενο
πρόσωπο να μην έχει υπερβεί το όριο των έξι (6) προσπαθειών ιατρικά
υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής με

σπερματέγχυση

και των τεσσάρων

(4)

προσπαθειών εξωσωματικής (είτε την κλασική, είτε με μικρογονιμοποίηση) και η
υποβοηθούμενη γυναίκα να μην έχει ξεπεράσει το 43ο έτος της ηλικίας της488.
Αντίθετα ισχύουν σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιών υγείας στο
πεδίο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όταν αυτές παρέχονται στο
εξωτερικό. Κι αυτό παρότι τα ποσοστά των γυναικών που αναγκάζονται να καταφύγουν
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Ισπανία ή το Βέλγιο, ιδίως λόγω της έλλειψης
ωαρίων στη Γαλλία, όχι μόνο είναι πολύ υψηλά, αλλά επιπλέον γνωρίζουν θεαματική
αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Επιθεώρηση Κοινωνικών Υποθέσεων (Inspection
générale des affaires sociales, IGAS), στην Έκθεσή της σχετικά με τη δωρεά ωαρίων στη
Γαλλία, διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι η προσφυγή των ζευγαριών Γάλλων στη
διασυνοριακή δωρεά ωαρίων δεκαπενταπλάσιαστηκε μεταξύ 2004 και 2009 489 και
αντιπροσωπεύει μεταξύ 80 και 85 % του συνόλου των υπηρεσιών υγείας δωρεάς
ωαρίων που προσφέρθηκαν σε ζευγάρια Γάλλων για το έτος 2009. Σύμφωνα με την
Έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών Υποθέσεων, οι τιμές στα κέντρα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του εξωτερικού ποικίλουν από 3.000 ως 12.000 ευρώ.
Παρόλα αυτά, η ασφαλιστική κάλυψη από τα γαλλικά ταμεία ανέρχεται, κατά μέσο
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Άρθρο L. 322-3 ΚΚΑ.
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(IGAS), État des lieux et perspectives du don d'ovocytes en
France,
Février
2011,
σ.
30,
διαθέσιμο
σε:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
var/storage/rapports-publics/114000113/0000.pdf.
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όρο, σε κάτι λιγότερο από 1.600 ευρώ490, γεγονός που σημαίνει ότι από το γαλλικό
Κράτος καλύπτεται τελικά μόνο το ένα τρίτο της συνολικής δαπάνης, στην οποία
φυσικά θα πρέπει να προστεθούν και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στο
εξωτερικό.
Το ερώτημα, συνεπώς, που εύλογα τίθεται πια είναι κατά πόσο θα μπορέσει η γαλλική
οικονομία να ανταπεξέλθει στις δαπάνες αυτές, στον βαθμό που η πρόσβαση στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή διευρύνεται διαρκώς και τα όρια που θέτει ο
νομοθέτης χαλαρώνουν ολοένα και περισσότερο, αναγνωρίζοντας μεγαλύτερη
αυτονομία στα υποβοηθούμενα ζευγάρια και εγκαταλείποντας σταδιακά το
«θεραπευτικό πλαίσιο». Αρχίζει να διαφαίνεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν είναι αυτονόητη. Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια,
ότι η πρόσβαση σε ορισμένες μεθόδους ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θα
αναγνωρίζεται νομοθετικά, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την υποχρέωση κάλυψης των
δαπανών τους από την πολιτεία. Ο νόμιμος χαρακτήρας τους, επομένως, θα πρέπει να
αποσυνδεθεί από την ασφαλιστική τους κάλυψη.
Στη Γερμανία το πρόβλημα είναι ότι καλύπτεται μόνο το 50% του κόστους της
διαδικασίας και μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις για τα έγγαμα ζευγάρια και μέχρι 3
προσπάθειες. Περισσότερα προβλήματα ανακύπτουν όταν πολίτες μετακινούνται σε
άλλες χώρες και χρησιμοποιούν μάλιστα μεθόδους Ι.Υ.Α. που απαγορεύονται στη
Γερμανία. Η κάλυψη του 50 % των εξόδων υπόκειται σε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις,
όπως αναπτύχθηκαν ανωτέρω, οι οποίες λόγω της διαφορετικής ερμηνείας που δίνεται
κάθε φορά οδηγούν σε περίπλοκες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται
πλήθος από δικαστικές διαμάχες μεταξύ πολιτών και ασφαλιστικών ταμείων, που
απορρίπτουν καταρχήν τα αιτήματα κάλυψης.
Στην Ελλάδα το μείζον πρόβλημα είναι αφενός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το π.δ. του
άρθρου 28 του Ν. 3305/2005 που θα προσδιορίζει την ασφαλιστική κάλυψη, με
αποτέλεσμα αυτή να καλύπτεται από άλλα νομοθετήματα αποσπασματικά και
αφετέρου ότι τα ποσά που καλύπτονται ασφαλιστικά είναι ελάχιστα σε σύγκριση με τα

490

Ibidem.
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ποσά που καλούνται να καταβάλουν εξ ιδίων τα υποβοηθούμενα πρόσωπα. Η δε
διαδικασία για την είσπραξη των εν λόγω χρημάτων εμπεριέχει μια τεράστια
γραφειοκρατία και απαιτεί πολύ χρόνο.
Στην Ιρλανδία το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι ότι δεν καλύπτεται ασφαλιστικά
καμία δαπάνη για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ στη Γερμανία, το πρόβλημα
είναι ότι καλύπτεται μόνο το 50% του κόστους και μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις
για τα έγγαμα ζευγάρια.
Στην Ιταλία το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα (δηλαδή μέχρι την
πολύ πρόσφατη εισαγωγή των θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις
καλυπτόμενες από το κράτος θεραπείες) οι πολίτες είναι ότι η υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή δεν είχε ενταχθεί στο κρατικό σύστημα ασφάλισης, με αποτέλεσμα να
αποφασίζουν κάθε φορά οι υπηρεσίες υγείας των νομών και των επαρχιών και να
παρατηρούνται έτσι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν να
αναγκάζονται πολλά ζευγάρια να μετακινηθούν σε άλλο νομό προκειμένου να
καλυφθεί ασφαλιστικά η θεραπευτική αγωγή τους. Το ποσοστό ήταν μάλιστα πολύ
υψηλό491. Για το έτος 2011 λ.χ. ανήλθε σε 25% του συνόλου των ζευγαριών που
υποβλήθηκαν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση νωπού γεννητικού υλικού.
Στη Μ. Βρετανία, τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος ασφαλιστικής
κάλυψης των μεθόδων Ι.Υ.Α. είναι ότι: (α) Μετά το 2013, οπότε η απόφαση για τους
όρους ασφαλιστικής κάλυψης της Ι.Υ.Α. ανήκει στα κατά τόπους Clinical Commissioning
Groups (C.C.Gs)492, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις προϋποθέσεις που θέτει κάθε
C.C.G., με αποτέλεσμα να παρατηρούνται και σημαντικές ανισότητες μεταξύ των
πολιτών. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και ασκείται πίεση για
αλλαγή του νόμου. (β) Για όλους τους πολίτες οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης
της εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. είναι πολύ αυστηρές, με αποτέλεσμα τα τρία τέταρτα
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Βλ. M. P. Costantini, La procreazione medicalmente assistita, Osservatorio sul federalismo in sanità ed.
Rapporto 2013, Rubbettino 2014.
492

Οι
πληροφορίες
αυτής
της
παραγράφου
patient.co.uk/doctor/clinical-commissioning-groups-ccgs.

427

προέρχονται

από

το

http://www.

Τα «Οικονομικά» της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικές
Μονάδες Ι.Υ.Α., με το κόστος τους να καλύπτεται από τους ίδιους τους ασθενείς.
Στη Σουηδία, τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης
των μεθόδων Ι.Υ.Α. είναι ότι: (α) Καλύπτονται μόνο οι ενέργειες που γίνονται σε
δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες λίστες αναμονής και
πολλοί να αναγκάζονται να καλύψουν τελικά με δικά τους χρήματα τις προσπάθειες.
Τούτο απεικονίζεται με σαφήνεια σε έρευνα, από την οποία προκύπτει ότι το 68% των
δαπανών για Ι.Υ.Α. στη Σουηδία χρηματοδοτείται από το Κράτος, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό ιδιωτικά από τους ενδιαφερόμενους493. (β) Κάθε Περιφέρεια θέτει δικές της
προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την κάλυψη της Ι.Υ.Α., με αποτέλεσμα να υπάρχουν
ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Τέλος, (γ) δεν καλύπτονται ασφαλιστικά όλες οι
προσπάθειες Ι.Υ.Α., αλλά κατά κανόνα – ανάλογα με την Περιφέρεια – μέχρι τρεις.
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Α. Svensson, Μ. Connolly, Μ. Gallο, L. Hagglund, Long-term fiscal implications of subsidizing in-vitro
fertilization in Sweden: A lifetime tax perspective, Scandinavian Journal of Publc Health 2008;36(8):841849,
White & Case LLP, European Laws governing in in vitro fertilization, 25/2/2009,
http://www.federa.org.pl/dokumenty_pdf/invitro/jbf_European_laws_governing_in_vitro_fertilization%5
B2%5D.pdf.
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5. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Στη Γαλλία, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά όλα τα ετερόφυλα ζευγάρια, ακόμα κι αν
βρίσκονται σε ελεύθερη ένωση. Δεν αφορά όμως μοναχικά άτομα και ομόφυλα
ζευγάρια.
Στη Γερμανία, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τα έγγαμα ζευγάρια. Τα ζευγάρια σε
ελεύθερη ένωση μπορούν να προσφύγουν σε Ι.Υ.Α. αλλά δύσκολα θα μπορούσαν να
καλύψουν το κόστος από την ασφάλειά τους (μόνο μέσω ιδιωτικής ασφάλειας θα ήταν
εφικτό). Το ίδιο ισχύει για τα ομόφυλα ζευγάρια καθώς και για τις μοναχικές γυναίκες.
Δεν καλύπτεται επίσης ασφαλιστικά η εφαρμογή της μεθόδου της παρένθετης
μητρότητας στο εξωτερικό, εφόσον και με βάση την σχετική Οδηγία της ΕΕ, δεν υπάρχει
υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης θεραπειών που δεν επιτρέπονται σε μία χώρα.
Στην Ελλάδα καλύπτονται ασφαλιστικά μόνο τα ετερόφυλα ζευγάρια (έγγαμα/με
σύμφωνο συμβίωσης/ σε ελεύθερη ένωση) και οι μοναχικές γυναίκες. Δεν καλύπτονται
αντίθετα τα ομόφυλα ζευγάρια και οι μοναχικοί άνδρες.
Στην Ιρλανδία δεν καλύπτονται γενικά τα έξοδα της υποβοηθούμενης παραγωγής.
Υπάρχουν, μάλιστα, αναφορές ότι και πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ιατρικής
ασφάλισης εξαιρούν ρητά την κάλυψη της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή
καλύπτουν ένα μέρος της μόνο494.
Στην Ιταλία, ασφαλιστικά καλύπτονται μόνο ετερόφυλα ζευγάρια (έγγαμα ή σε
ελεύθερη συμβίωση). Δεν καλύπτονται αντίθετα από τον ασφαλιστικό φορέα τα
ομόφυλα ζευγάρια ή τα μοναχικά άτομα.
Στη Μ. Βρετανία, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τόσο σε ετερόφυλα όσο και σε
ομόφυλα ζευγάρια, ανεξαρτήτως αν είναι παντρεμένα, ανύπαντρα ή αν έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης. Αφορά επίσης σε άγαμες μοναχικές γυναίκες, αλλά όχι άγαμους
μοναχικούς άντρες, καθώς δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στο νόμο.
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http://www.independent.ie/business/personal-finance/how-to-control-costs-when-going-down-theivf-route-30116444.html
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Στη Σουηδία, ασφαλιστικά καλύπτονται όλα τα άτομα τα οποία δικαιούνται σύμφωνα
με τον νόμο να προσφύγουν σε μεθόδους Ι.Υ.Α., και επομένως καλύπτονται ετερόφυλα
ζευγάρια και ζευγάρια ομόφυλων γυναικών (έγγαμα, με σύμφωνο συμβίωσης ή και σε
ελεύθερη ένωση). Αντίθετα, οι μοναχικές γυναίκες, οι μοναχικοί άντρες και τα ομόφυλα
ζευγάρια ανδρών θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια ιδιωτική κλινική, αν θέλουν να
προχωρήσουν στην εφαρμογή κάποιας από τις μεθόδους Ι.Υ.Α. και να καλύψουν με
δικά τους χρήματα το σύνολο της δαπάνης.
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΦΟΡΑ:
Ετερόφυλα ζευγάρια

ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Μοναχικές
γυναίκες

Μοναχικούς
άνδρες

Ομόφυλα
ζευγάρια

Χ
Χ (αν είναι έγγαμα)
Χ

Χ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

Χ

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Χ

ΣΟΥΗΔΙΑ

Χ

Χ

Χ
Χ(μόνο γυναικών)

430

VIIΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τις εφαρμογές
της Ι.Υ.Α. είναι οι σχέσεις συγγένειας που δημιουργούνται, ειδικά στις περιπτώσεις της
ετερόλογης γονιμοποίησης και της παρένθετης μητρότητας.
1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.1. Η θεμελίωση της συγγένειας
Στη Γαλλία, η απάντηση σχετικά με το αν ιδρύονται δεσμοί συγγένειας μεταξύ του δότη
ή της δότριας γεννητικού υλικού και του παιδιού που γεννιέται από ετερόλογη
γονιμοποίηση είναι αρνητική και τη δίνει ο ίδιος ο νομοθέτης, ο οποίος ορίζει στο
άρθρο 311-19 ΑΚ ότι «σε περίπτωση ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με τρίτο
δότη, δεν ιδρύεται κανένας δεσμός συγγένειας μεταξύ του τέκνου που γεννιέται και
του δότη. Καμία αγωγή για αποζημίωση δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον του δότη».
Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία μητέρα του παιδιού θεωρείται κατά αμάχητο
τεκμήριο η γυναίκα που το γέννησε, ενώ πατέρας είναι ο σύζυγός της ή ο άνδρας που
αναγνώρισε το παιδί σε περίπτωση που είναι γεννημένο εκτός γάμου. Ωστόσο, το παιδί
μπορεί να προσβάλει την πατρότητα αυτή και να ζητήσει να συνδεθεί με τον βιολογικό
του πατέρα, δηλαδή τον δότη του σπέρματος, ο οποίος στη Γερμανία δεν μπορεί να
τηρήσει την ανωνυμία του.
Στην Ελλάδα, μητέρα του παιδιού που έχει γεννηθεί με ετερόλογη γονιμοποίηση
θεωρείται μόνο εκείνη που το έχει γεννήσει. Πατέρας του παιδιού είναι ο σύζυγος, σε
περίπτωση γάμου, ή σύντροφός της σε περίπτωση που υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης.
Αν το ζευγάρι ζει σε ελεύθερη ένωση, πατέρας γίνεται ο σύντροφος της γυναίκας,
εφόσον έχει συναινέσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο πριν από την πραγματοποίηση
της ετερόλογης γονιμοποίησης. Στην περίπτωση αυτή το συμβολαιογραφικό έγγραφο
επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης. Ρητά στον νόμο απαγορεύεται η δικαστική
αναγνώριση της πατρότητας του τρίτου δότη, έστω κι αν η ταυτότητά του είναι ή γίνει
εκ των υστέρων γνωστή.
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Στην Ιρλανδία, όσον αφορά τη μητέρα, ισχύει σε κάθε περίπτωση και χωρίς καμία
εξαίρεση ο κανόνας ότι νόμιμη μητέρα του τέκνου, είναι η γυναίκα που το γεννά. Είναι
εντελώς αδιάφορο αν το γεννητικό υλικό είναι δικό της ή όχι.

Το ζήτημα της

πατρότητας είναι περισσότερο πολύπλοκο. Πατέρας του παιδιού αναγνωρίζεται ο
σύζυγος ή ο σύντροφος της μητέρας του παιδιού, εφόσον όμως συντρέχουν σωρευτικά
δύο προϋποθέσεις: πρώτον, η μητέρα κατά την έγγραφη συναίνεσή της για την
διεξαγωγή της διαδικασίας είχε ρητώς δηλώσει τη συναίνεσή της ώστε να αναγνωριστεί
ως πατέρας του παιδιού ο σύζυγος ή συντρόφος της και δεύτερον ότι ο σύζυγος ή
σύντροφος έχει ρητώς συναινέσει στο να αναγνωριστεί ο ίδιος ως πατέρας του παιδιού
που θα γεννηθεί από τη συγκεκριμένη γυναίκα. Η βιολογική αλήθεια ή με άλλα λόγια η
γενετική σύνδεση με τον πατέρα είναι παντελώς αδιάφορη και είναι αδύνατον εκ του
νόμου σε περιπτώσεις ετερόλογης γονιμοποίησης, να ιδρυθεί συγγένεια με βάση αυτό
το δεδομένο. Αν ωστόσο δεν υπάρξει συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου της
γυναίκας για την εφαρμογή της Ι.Υ.Α., είναι δυνατό, σε μεταγενέστερο στάδιο, να
αναγνωριστεί ως πατέρας του παιδιού, το πρόσωπο που θα προσφύγει στα δικαστήρια
και θα αποδείξει με τεστ DNA ότι είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.
Στην Ιταλία μητέρα του παιδιού θεωρείται πάντα αυτή που το γεννά. Ο σύζυγός /
σύντροφός της, εφόσον έχει συναινέσει σε ετερόλογη γονιμοποίηση, θεωρείται
νόμιμος πατέρας από τη γέννηση του παιδιού και δεν μπορεί μάλιστα να αμφισβητήσει
την πατρότητα. Ο δότης των γαμετών δεν αποκτά καμία γονεϊκή σχέση με το παιδί και
δεν μπορεί να απαιτήσει την αναγνώριση κανενός δικαιώματος ούτε είναι φορέας
υποχρεώσεων.
Στη Μ. Βρετανία, μητέρα του παιδιού θεωρείται πάντα αυτή που το γεννά και νόμιμος
πατέρας ο σύζυγος ή σύντροφός της που έχει συναινέσει σε ετερόλογη γονιμοποίηση,
είτε γίνεται με δικό του σπέρμα και ξένο ωάριο ή με ωάριο της γυναίκας και ξένο
σπέρμα. Σε περίπτωση που το ζευγάρι αποτελείται από δυο γυναίκες, η συναινέσασα
σύντροφος ή σύζυγος της μητέρας είναι η έτερη γονέας του παιδιού. Καμία νομική
συγγένεια δεν υπάρχει ανάμεσα στον δότη σπέρματος ή στη δωρήτρια ωαρίου ή στους
δωρητές γονιμοποιημένων ωαρίων και στο παιδί που γεννιέται από το γεννητικό τους
υλικό.
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Στη Σουηδία μητέρα του παιδιού θεωρείται πάντα αυτή που το γεννά και πατέρας ο
σύζυγός της κατά τον χρόνο της γέννησης495. Ο σύζυγος μπορεί να προσβάλει την
πατρότητα, αν αποδείξει ότι δεν έδωσε τη συναίνεσή του για την όλη διαδικασία. Σε
περίπτωση ελεύθερης ένωσης, ο σύντροφος λογίζεται επίσης πατέρας του παιδιού, αν
συναίνεσε στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι θα
«επιβεβαιώσει» την πατρότητα μετά τη γέννηση496. Αν η πατρότητα δεν εικάζεται ή δεν
μπορεί να επιβεβαιωθεί, μπορεί να αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση. Ο δότης του
σπέρματος μπορεί να ζητήσει να αναγνωριστεί η πατρότητά του, αν δεν υπάρχει
σύζυγος/σύντροφος που να έχει συναινέσει στη διαδικασία. Ακόμα κι αν η μητέρα του
παιδιού είναι παντρεμένη ή συζεί με κάποιον, ο δότης μπορεί να ζητήσει να
αναγνωριστεί η πατρότητά του με βάση τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 1 – Άρθρο 4 του
Κώδικα Τέκνων και Γονέων497. Τέλος, το Δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει την
πατρότητα του δότη του σπέρματος, αν αυτή δεν προκύπτει ή δεν μπορεί να
επιβεβαιωθεί με άλλο τρόπο.
1.2. Η πλήρωση των όρων του εγκλήματος της αιμομιξίας
Στη Γαλλία, η αιμομιξία δεν αποτελεί έγκλημα και επομένως δεν τίθεται θέμα πιθανής
τέλεσής του σε περίπτωση που ο δότης ή η δότρια τελέσουν ασελγείς πράξεις με το
παιδί που έχει γεννηθεί στο πλαίσιο ετερόλογης γονιμοποίησης ή σε περίπτωση που
τελέσουν μεταξύ τους ασελγείς πράξεις παιδιά που έχουν γεννηθεί από τον ίδιο δότη ή
την ίδια δότρια.
Στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα το έγκλημα της αιμομιξίας τελείται μεταξύ
συγγενών που συνδέονται με δεσμούς αίματος, έστω κι αν νομικά δεν υπάρχουν
συγγενικοί δεσμοί μεταξύ τους. Επομένως, είναι πιθανή η πραγμάτωση της
αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, αν συναφθεί ερωτικός δεσμός μεταξύ του
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δότη (ή της δότριας στην Ελλάδα) και του παιδιού που γεννιέται με ετερόλογη
γονιμοποίηση, όπως επίσης και μεταξύ παιδιών που έχουν γεννηθεί από τον ίδιο δότη.
Αντίθετα, δεν θεωρείται αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ του νόμιμου
συζύγου ή συντρόφου της μητέρας, του οποίου το σπέρμα δεν χρησιμοποιήθηκε για τη
γονιμοποίηση. Αμφιβολίες μπορεί να δημιουργηθούν στην Ελλάδα, αν τελείται
αιμομιξία στην περίπτωση που συνάπτεται ερωτική σχέση μεταξύ της γυναίκας που
έχει γεννήσει το παιδί με ωάριο άλλης γυναίκας, στο πλαίσιο είτε ετερόλογης
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είτε παρένθετης μητρότητας. Στην περίπτωση αυτή
δεν έχει βέβαια αξιοποιηθεί το δικό της γεννητικό υλικό, αλλά το παιδί έχει τραφεί
πάντως και από το σώμα της γυναίκας αυτής, ώστε να δημιουργείται δεσμός αίματος
και μαζί της. Εφόσον η άποψη αυτή υιοθετηθεί, τότε τελείται αιμομιξία και όταν
δημιουργείται ερωτικός δεσμός με άλλα παιδιά που έχουν γεννηθεί από τη
συγκεκριμένη γυναίκα.
Στην Ιρλανδία, σύμφωνα με την Punishment of Incest Act, είναι παράνομο για έναν
άνδρα να έχει σεξουαλικές σχέσεις με την εγγονή του, την κόρη του, την αδελφή του
(συμπεριλαμβανομένων των ετεροθαλών αδελφών) ή τη μητέρα του . Αντιστοίχως, για
μια γυναίκα (άνω των δεκαέξι ετών) είναι παράνομο να έχει σαρκική επαφή με τον
παππού της, τον πατέρα της, τον αδελφό της (συμπεριλαμβανομένων των ετεροθαλών
αδελφών) ή το γιό της. Στο νόμο επισημαίνεται ότι είναι αδιάφορο αν η συγγένεια
προέκυψε από νόμιμο γάμο ή όχι498. Από το γεγονός αυτό μπορεί να υποστηριχθεί
βάσιμα η θέση ότι η συγγένεια ως βάση του εγκλήματος της αιμομιξίας στο ιρλανδικό
δίκαιο δεν προσλαμβάνεται μόνο ως σχέση αίματος που αναγνωρίζεται από το νόμο,
αλλά και ως συγγένεια de facto, ως πραγματική συγγενική σχέση. Έχει δηλαδή μια
ευρεία έννοια που περιλαμβάνει ακόμα και τις σχέσεις που δεν ιδρύονται από το
δίκαιο.
Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να τελεστεί αιμομιξία αν υπάρξει σεξουαλική σχέση
μεταξύ του δότη και του παιδιού που γεννιέται με ετερόλογη γονιμοποίηση, όπως
επίσης και μεταξύ παιδιών που έχουν γεννηθεί από τον ίδιο δότη. Αντίθετα δεν τελείται
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το έγκλημα όταν υπάρχει σεξουαλική σχέση μεταξύ του παιδιού και του γονέα, του
οποίου το γεννητικό υλικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την γέννηση του παιδιού.
Στην Ιταλία, το άρθρο 564 Π.Κ., δυνάμει του οποίου τιμωρείται ποινικά η αιμομιξία,
προβλέπει τα εξής: «Όποιος, με τρόπο που προκαλείται δημόσιο σκάνδαλο, τελεί
αιμομιξία με κατιόντα ή ανιόντα ή με συγγενή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή με
αδελφό ή αδελφή του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ενός έως πέντε ετών. Η ποινή
αυξάνεται σε δύο έως οκτώ έτη σε περίπτωση αιμομικτικής σχέσης. Στις περιπτώσεις
που προαναφέρονται, συνιστά επιβαρυντική περίσταστη για το ενήλικο πρόσωπο εάν η
αιμομιξία τελείται από ενήλικο με πρόσωπο μικρότερο των 18 ετών. Σε περίπτωση
επιβολής ποινής κατά γονέα παιδιού, επιβάλλεται σε αυτόν και αφαίρεση της γονικής
μέριμνας (ή της επιμέλειας)». Εφόσον λοιπόν η διάταξη αυτή δεν διακρίνει σχετικά,
αλλά κάνει αναφορά σε κατιόντες ή ανιόντες, ερμηνευτικά μπορεί να θεωρηθεί ότι
υπάγεται στην έννοια της αιμομιξίας και η περιπτώση τέλεσης ασελγών πράξεων
μεταξύ του δότη γεννητικού υλικού και του παιδιού που γεννιέται από ετερολόγη Ι.Υ.Α.,
υπό τον όρο φυσικά ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του συγκεκριμένου
άρθρου. Αιμομιξία θα συνιστά και η περίπτωση της τέλεσης ασελγών πράξεων μεταξύ
του νόμιμου συζύγου ή συντρόφου της μητέρας (που ζήτησε μαζί της την
πραγματοποίηση ετερόλογης γονιμοποίησης με ξένο σπέρμα) και του παιδιού που
γεννιέται από αυτήν, καθώς, στην περίπτωση αυτή, το παιδί είναι, από νομική σκοπιά,
«κατιόν» του συζύγου/συντρόφου της γυναίκας. Τέλος αξιόποινη είναι η τέλεση
ασελγών πράξεων και μεταξύ παιδιών που έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο ετερόλογης
γονιμοποίησης με το γεννητικό υλικό του ίδιου δότη.
Στη Μ. Βρετανία, έχει υιοθετηθεί τόσο το βιολογικό όσο και το νομικό κριτήριο για τη
συγγένεια, όπως και στην Ιταλία. Σύμφωνα με το section 58.2 της H.F.E. Act,
απαγορεύονται οι σχέσεις τόσο μεταξύ συγγενών εξ αίματος και αγχιστείας όσο και εξ
υιοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαγορευμένες οι σχέσεις ενός ατόμου με τον
βιολογικό γονέα, παππού ή γιαγιά, αδερφό ή αδερφή, θείο ή θεία, ακόμα και μετά
τυχόν υιοθεσία του από άλλους. Ομοίως απαγορεύονται οι σχέσεις ενός ατόμου με
τους θετούς γονείς του. Συνεπώς η τέλεση των ασελγών πράξεων που αναφέρονται στο
64.1 και 65.1 της Sexual Offences Act 2003 ανάμεσα στον δωρητή γεννητικού υλικού και
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στο παιδί που γεννήθηκε από αυτό το υλικό αποτελεί αξιόποινη πράξη. Ομοίως, η
τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ του νόμιμου συζύγου ή συντρόφου της μητέρας (που
ζήτησε μαζί της την πραγματοποίηση ετερόλογης γονιμοποίησης με ξένο σπέρμα) και
του παιδιού αποτελεί ποινικό αδίκημα, καθώς αυτός θεωρείται ο εκ του νόμου πατέρας
του.
Στη Σουηδία, στα άρθρα 4 και 6 του Κεφαλαίου 6 (αναφορικά με τα σεξουαλικά
εγκλήματα) του σουηδικού Ποινικού Κώδικα προβλέπονται ως ποινικά αδικήματα η
σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκου και η σεξουαλική συνεύρεση με τέκνο. Δε γίνεται,
δηλαδή, ρητά λόγος για αιμομιξία. Άδικη πράξη υπάρχει όταν τελούνται ασελγείς
πράξεις μεταξύ ανιόντα και κατιόντα, που συνδέονται με δεσμούς αίματος. Είναι
επομένως πιθανή η τέλεση του εγκλήματος από τον δότη του σπέρματος ή την δότρια
ωαρίου, όταν τελούν ασελγείς πράξεις με τα παιδιά που προέρχονται από το γεννητικό
τους υλικό, ενώ αντίθετα δεν τελείται το έγκλημα όταν οι ασελγείς πράξεις τελούνται
από τον κοινωνικό γονέα του οποίου το γεννητικό υλικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τη
γέννηση του παιδιού. Αμφιβολίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μόνο σχετικά με
την πιθανότητα τέλεσης του εγκλήματος από την γυναίκα η οποία έχει κυοφορήσει το
παιδί, αλλά με το ωάριο μιας άλλης, ενόψει του ότι, πάντως το παιδί επί 9 μήνες
τρεφόταν από το σώμα και το αίμα της πρώτης.
1.3. Το κληρονομικό δικαίωμα του παιδιού έναντι του δότη/δότριας του γεννητικού
υλικού
Στη Γερμανία, το παιδί έχει δικαίωμα να προσβάλει την πατρότητα που προκύπτει από
τον νόμο, ζητώντας να συνδεθεί συγγενικά με τον δότη του σπέρματος. Αν η διαδικασία
ολοκληρωθεί, το παιδί αποκτά κληρονομικό δικαίωμα έναντι του δότη του γεννητικού
υλικού.
Στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία, το παιδί που γεννιέται με
ετερόλογη γονιμοποίηση δεν έχει και δεν μπορεί να αποκτήσει οποιοδήποτε
κληρονομικό δικαίωμα έναντι του δότη σπέρματος ή της δότριας ωαρίων, στο μέτρο
που δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική σύνδεση μεταξύ τους και το κληρονομικό
δικαίωμα είναι ένα δικαίωμα που αναγνωρίζεται στο χώρο του Αστικού Δικαίου. Τόσο,
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άλλωστε, στο ελληνικό όσο και στο ιταλικό δίκαιο ορίζεται και ρητά ότι ο δότης του
γεννητικού υλικού δεν έχει ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις έναντι του παιδιού που
γεννιέται με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Στη Μ. Βρετανία ρητά ορίζεται ότι ουδεμία νομική σχέση υπάρχει ανάμεσα στο δότη
και στο παιδί που γεννιέται από το σπέρμα ή το ωάριο αυτού ή αυτής. Αποκλείεται
λοιπόν η θεμελίωση κληρονομικού δικαιώματος.
Στη Σουηδία, το παιδί που γεννιέται με ετερόλογη γονιμοποίηση δε συνδέεται
συγγενικά με το δότη ή τη δότρια του γεννητικού υλικού και επομένως δεν έχει
κληρονομικό δικαίωμα έναντι αυτών. Κληρονομικό δικαίωμα μπορεί να αποκτηθεί
μόνο αν το παιδί πληροφορηθεί την καταγωγή του – κάτι που είναι πιθανό, εφόσον
στην Σουηδία γίνεται, όπως έχει ειπωθεί, δεκτό ότι το παιδί δικαιούται να
πληροφορηθεί την καταγωγή του - και ο δότης το αναγνωρίσει ως βιολογικό του τέκνο,
αφού προηγουμένως ο κοινωνικός πατέρας προσβάλει την πατρότητα. Τέτοια
δυνατότητα δεν υπάρχει σε ό,τι αφορά τη μητέρα. Κληρονομικό δικαίωμα μπορεί
επίσης να θεμελιωθεί στην περίπτωση που η δωρεά γεννητικού υλικού γίνει εκτός του
πλαισίου εφαρμογής της GIA (2006:351). Για παράδειγμα, αν κάποιος γνωστός δότης
προσφέρει το γεννητικό του υλικό σε γνωστή του λήπτρια, δεν αποκλείεται να
επακολουθήσει

διαδικασία

αναγνώρισης

της

πατρότητας

και

θεμελίωσης

κληρονομικού δικαιώματος του παιδιού απέναντι στο δότη.
2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
2.1. Η θεμελίωση της συγγένειας
Στην Ελλάδα, μητέρα του παιδιού θεωρείται κατά τον Αστικό Κώδικα η γυναίκα που
επιθυμεί να αποκτήσει το παιδί και είναι εφοδιασμένη με σχετική δικαστική άδεια. Αν
αντίθετα δεν υπάρχει η απαιτούμενη δικαστική άδεια, τότε μητέρα είναι η κυοφόρος, η
οποία γεννά το παιδί. Αντίθετα, αν χορηγηθεί η δικαστική άδεια χωρίς να συντρέχουν
οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, τότε, εφόσον η απόφαση καταστεί
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αμετάκλητη, δεν ασκείται καμία επιρροή στην ίδρυση της συγγένειας499. Έτσι, μητέρα
του παιδιού και στην περίπτωση αυτή θεωρείται η γυναίκα που το επιθυμεί και όχι η
φέρουσα. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό η ίδια η κυοφόρος να
αναγνωριστεί ως μητέρα του παιδιού, αν για τη γονιμοποίηση χρησιμοποιήθηκαν,
αντίθετα με τις επιταγές του νόμου, τα δικά της ωάρια500, εφόσον βέβαια προσβάλλει
την μητρότητα της κοινωνικής μητέρας ενώπιον του δικαστηρίου. Με την αμετάκλητη
δικαστική απόφαση της προσβολής επέρχεται παράλληλα θεμελίωση της μητρότητας
της κυοφόρου και βιολογικής μητέρας.
Στη Μ. Βρετανία, νόμιμη μητέρα του παιδιού είναι η παρένθετη. Προκειμένου οι
κοινωνικοί γονείς να καταστούν νόμιμοι γονείς του, είναι αναγκαία η χορήγηση του
parental order κατά τη διαδικασία του section 54 H.F.E. Act. Συνεπώς, από τη χορήγηση
του parental order και μετά, όλοι οι συγγενικοί και νομικοί δεσμοί μεταξύ της
παρένθετης μητέρας και του παιδιού αποκόπτονται.
Στη Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Σουηδία, δεν υπάρχει νομοθεσία που να
επιτρέπει την παρένθετη μητρότητα. Αν πραγματοποιηθεί, μητέρα του παιδιού
θεωρείται εκείνη που το κυοφόρησε. Η κοινωνική μητέρα, που επιθυμεί το παιδί, θα
πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της υιοθεσίας, σε όσες χώρες είναι αυτό δυνατό,
ακόμα κι αν το γεννητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ανήκει σε αυτήν501. Για τη
θεμελίωση της συγγένειας δεν έχει καμία σημασία αν το παιδί έχει γεννηθεί στις χώρες
αυτές ή στο εξωτερικό. Έτσι, ακόμα κι αν η γυναίκα που επιθυμούσε να αποκτήσει
παιδί αναγνωρίζεται ως νόμιμη μητέρα του στον τόπο γέννησης, στη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία ή τη Σουηδία δεν θεωρείται μητέρα του, εφόσον δεν
το έχει γεννήσει. Σε σχέση με τη θεμελίωση της πατρότητας, αν η παρένθετη μητέρα
είναι παντρεμένη, τότε ο σύζυγός της θεωρείται πατέρας του παιδιού. Η πατρότητά του
μπορεί, πάντως, να προσβληθεί από τον ίδιο, αν αποδείξει ότι δεν είχε συναινέσει στην
499

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, Τόμ. ΙΙ, σ. 97.
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Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας, ΕφΑΔ 2013, σ. 704 η οποία
επισημαίνει ότι πρόκειται για εντελώς περιθωριακή περίπτωση καθώς είναι λίγες οι πιθανότητες να
ανακύψει κάτι τέτοιο.
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J. Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, Swedish Law in a Comparative Context,
Uppsala 2013, σ. 119.

438

Σχέσεις Συγγένειας στο Πλαίσιο της Παρένθετης Μητρότητας
όλη διαδικασία. Αν η παρένθετη μητέρα δεν είναι παντρεμένη, αλλά διαμένει σε
μόνιμη συμβίωση, ο σύντροφός της θα θεωρείται πατέρας του παιδιού, αν συναίνεσε
στη διαδικασία. Στη Σουηδία, ο άνδρας που θέλει να γίνει πατέρας (commissioning
father) και έχει δώσει το σπέρμα του, θα αποκτήσει νόμιμα γονεϊκά δικαιώματα μέσω
της διαδικασίας «επιβεβαίωσης» της πατρότητας (σε αντίθεση, δηλαδή, με τη γενετική
σύνδεση της commissioning mother που δεν έχει καμία επίδραση στην αναγνώριση του
δικαιώματός της ως νόμιμης μητέρας, η γενετική σύνδεση του commissioning father
έχει επίδραση στην αναγνώρισή του ως πατέρα). Μάλιστα, αυτό το τελευταίο ισχύει
ανεξάρτητα από το αν ο commissioning father βρίσκεται σε ετερο– ή ομοφυλόφιλη
ένωση ή είναι μόνος. Ο δότης του σπέρματος που δεν επιθυμούσε να γίνει πατέρας
(commissioning father) και ο οποίος δίνει το σπέρμα του για εφαρμογή της μεθόδου
της παρένθετης μητρότητας, μπορεί να διεκδικήσει αναγνώριση της πατρότητας, αφού
ο νόμος δεν διακρίνει ανάμεσα σε δωρεά σπέρματος για εξωσωματική γονιμοποίηση
και δωρεά σπέρματος για παρένθετη μητρότητα502.

502

J. Stoll, ό.π., σ. 124 επ.
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3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ
3.1. Η θεμελίωση της συγγένειας σε ομόφυλα ζευγάρια γυναικών
Το

δικαίωμα

πρόσβασης

στην

ιατρικά

υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή

δεν

αναγνωρίζεται σε ομόφυλα ζευγάρια στη Γαλλία, και για τον λόγο αυτό δεν
αντιμετωπίζεται νομοθετικά και το ενδεχόμενο

ίδρυσης συγγένειας μεταξύ

ομοφυλόφιλων γυναικών και των τέκνων τους, όταν αυτά προκύπτουν κατόπιν
εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και αυτό, παρότι έχει ήδη
αναγνωριστεί νομοθετικά το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον θεσμό του
γάμου, με τον Ν. 2013-404 της 17ης Μαΐου 2013. Έτσι, το παιδί θεωρείται νόμιμο τέκνο
της γυναίκας που το γεννά, ενώ η σύζυγος ή σύντροφός της μπορεί να αποκτήσει
συγγενικό δεσμό μαζί του μόνο με τη διαδικασία της υιοθεσίας.
Στη Γερμανία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιατρικού συλλόγου, η Ι.Υ.Α.
επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση ετερόφυλων παντρεμένων ζευγαριών ή ζευγαριών
σε μόνιμη σταθερή συμβίωση. Δεν υπάρχει, ωστόσο, νομοθετική απαγόρευση για την
προσφυγή και ομόφυλων ζευγαριών στη σχετική διαδικασία, και για τον λόγο αυτό,
στην πράξη, τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών προσφεύγουν κανονικά σε μεθόδους Ι.Υ.Α.
Βέβαια στην περίπτωση αυτή, μητέρα του παιδιού θεωρείται μόνο αυτή που το έχει
γεννήσει, ενώ η σύντροφός της μπορεί μόνο να το υιοθετήσει.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση ζητημάτων συγγένειας
όταν ένα ομόφυλο ζευγάρι επιλέγει κάποια μέθοδο Ι.Υ.Α. Έτσι, αν πρόκειται για ζευγάρι
γυναικών, μητέρα είναι μόνο εκείνη που το γέννησε ή, αν έχει επιλεγεί η μέθοδος της
παρένθετης μητρότητας, μόνο εκείνη που αναγράφεται στην δικαστική απόφαση ως
κοινωνική μητέρα.
Στην Ιρλανδία από το 2010 ισχύει ο νόμος CIVIL PARTNERSHIP AND CERTAIN RIGHTS
AND OBLIGATIONS OF COHABITANTS ACT 2010503 με τον οποίο επιτρέπεται σε άτομα
του ίδιου φύλου να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης. Ωστόσο ο νόμος αυτός αν και
αναγνώριζε πολλά δικαιώματα στα ομόφυλα άτομα, εντούτοις δεν παρείχε την

503

Επίσημο κείμενο του νόμου http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/24/enacted/en/html
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δυνατότητα σε τέτοια ζευγάρια να αποκτήσουν τέκνα από κοινού, είτε με την
αναγνώριση των τέκνων του ενός από τον άλλο σύντροφο είτε με υιοθεσία. Στις 22
Μαΐου 2015 διεξήχθη δημοψήφισμα, στο οποίο, με ποσοστό 62% υπέρ, οι Ιρλανδοί
αποφάσισαν την τροποποίηση του Συντάγματός τους με την εισαγωγή διάταξης που
επιτρέπει το γάμο μεταξύ ομόφυλων ατόμων504. Μετά και από αυτή τη μεταβολή,
θεωρείται ότι τα ομόφυλα άτομα που έχουν συνάψει γάμο, έχουν ακριβώς τα ίδια
δικαιώματα με τα υπόλοιπα ζευγάρια. Άρα και οι διατάξεις του Children and Family
Relationships Act 2015 πρέπει να ερμηνεύονται σε αυτό το πλαίσιο. Επομένως τα
ομόφυλα ζευγάρια μπορούν αφενός μεν να προσφεύγουν στην υιοθεσία, αφετέρου δε,
να προσφεύγουν σε Ι.Υ.Α. με τους ίδιους όρους όπως και τα ετερόφυλα ζευγάρια, με
την επισήμανση ότι νόμιμη μητέρα του παιδιού που γεννιέται είναι πάντα η γυναίκα
που το γεννά. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι θα μπορούσε να αναγνωριστεί
γονέας του παιδιού η σύντροφος ή σύζυγος της γυναίκας που γεννάει, με αποτέλεσμα
στα ζευγάρια ομόφυλων γυναικών να είναι εφικτή η ίδρυση συγγένειας και με τα δύο
μέλη της ένωσης, ενώ κάτι αντίστοιχο δε θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση
ομόφυλων ανδρών, από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται η χρήση παρένθετης μητέρας.
Στην Ιταλία δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμα τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών και ούτε
μπορούν να αποκτήσουν παιδί μέσω Ι.Υ.Α. Επομένως, το παιδί που γεννιέται με
ετερόλογη γονιμοποίηση συνδέεται συγγενικά μόνο με τη γυναίκα που το έχει
γεννήσει.
Στη Μ. Βρετανία, τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών μπορούν να τεκνοποιήσουν είτε με
εξωσωματική γονιμοποίηση είτε και με σπερματέγχυση στη μία από τις δυο γυναίκες
είτε με χρήση παρένθετης μητέρας. Στην πρώτη περίπτωση, μητέρα του παιδιού θα
είναι αυτή που το γέννησε, η δε σύντροφος/σύζυγός της θα είναι η γονέας του παιδιού,
σύμφωνα με τα ορισθέντα στα sections 42-47 της H.F.E. Act. Στη δεύτερη περίπτωση,
και οι δυο γυναίκες θα καταστούν νόμιμοι γονείς του παιδιού με τη χορήγηση του
parental order, σύμφωνα με το section 54 της H.F.E. Act.

504

https://en.wikipedia.org/wiki/Thirty-fourth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland
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Στη Σουηδία ομόφυλα ζευγάρια γυναικών μπορούν να προσφύγουν στις τεχνικές της
Ι.Υ.Α. Στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα που γεννά θεωρείται μητέρα του παιδιού. Η
σύντροφός της θεωρείται γονιός του παιδιού εφόσον έχει δώσει τη σχετική
συναίνεση505 και στη συνέχεια ακολουθήσει τη διαδικασία επιβεβαίωσης της
γονεϊκότητας ή έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης506. Στη ληξιαρχική πράξη
γέννησης του παιδιού αναγράφεται με ενιαίο τρόπο η ταυτότητα των προσώπων ως
γονέων. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αναγραφή της ιδιότητας του πατέρα ή της μητέρας
χωριστά.
3.2. Η θεμελίωση της συγγένειας σε ομόφυλα ζευγάρια ανδρών
Στη Γαλλία, δεν έχει αναγνωριστεί στα ομόφυλα ζευγάρια δικαίωμα πρόσβασης στην
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και για τον λόγο αυτό δεν αντιμετωπίζεται
νομοθετικά και το ενδεχόμενο ίδρυσης συγγένειας μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών και
των

τέκνων

τους,

όταν

αυτά

προκύπτουν

κατόπιν

εφαρμογής

μεθόδων

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη συγκεκριμένη, άλλωστε, περίπτωση δεν θα
μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, αφού το ζευγάρι των ανδρών μόνο με παρένθετη
μητέρα μπορεί να αποκτήσει παιδί και η μέθοδος αυτή είναι απαγορευμένη στη
Γαλλία. Έτσι, μολονότι έχει αναγνωριστεί νομοθετικά το δικαίωμα των ομόφυλων
ζευγαριών στο θεσμό του γάμου, με τον Ν. 2013-404 της 17ης Μαΐου 2013, ένα ζευγάρι
ομοφυλόφιλων ανδρών μόνο μέσω υιοθεσίας μπορεί να αποκτήσει συγγενικό δεσμό με
το παιδί, ακόμα κι όταν αυτό έχει δημιουργηθεί από το γεννητικό υλικό του ενός από
τους δύο συντρόφους ή συζύγους.
Στη Γερμανία, τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, δεν μπορούν πρακτικά να προσφύγουν σε
μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη Γερμανία, αφού απαγορεύεται η
παρένθετη μητρότητα. Τα γερμανικά δικαστήρια ωστόσο τους έχουν αναγνωρίσει το
δικαίωμα να υιοθετήσουν από κοινού ένα παιδί. Σε πρόσφατη, άλλωστε, απόφαση του
505

T. Tolstoy, In the best interest of the child – Contemporary Parenthood, σε: Fifteen Years with the
Norma Research Programme, Anniversary Volume, LUP, 2010, A. Numhauser-Henning– M. Rönnmar (eds),
σ. 113.
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J. Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, Swedish Law in a Comparative Context, Uppsala
2013, σ. 128.
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γερμανικού ακυρωτικού αναγνωρίστηκαν ως γονείς οι δύο άνδρες ενός ομόφυλου
ζευγαριού που απέκτησε παιδί με παρένθετη μητέρα στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α507.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση ζητημάτων συγγένειας
όταν ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών επιλέγει να προσφύγει σε παρένθετη μητέρα για να
αποκτήσει παιδί. Άλλωστε, με τη νομολογία που διαμορφώθηκε δεν επιτρέπεται ούτε
στον ένα από τους δύο άνδρες του ζευγαριού να ζητήσει δικαστική άδεια για
παρένθετη μητρότητα. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, μητέρα του παιδιού είναι αυτή που το
γεννά, ενώ οι δύο άνδρες δεν έχουν καμία συγγενική σχέση με το παιδί, έστω κι αν έχει
χρησιμοποιηθεί το σπέρμα ενός από αυτούς.
Στην Ιρλανδία, εφόσον δεν επιτρέπεται η μέθοδος της παρένθετης μητέρας και από τη
στιγμή που νόμιμη μητέρα είναι πάντα η μητέρα που γεννά το παιδί, δεν μπορούν
ζευγάρια ομόφυλων ανδρών να αποκτήσουν παιδί μέσω Ι.Υ.Α.
Στην Ιταλία δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμα τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών και ούτε
μπορούν να αποκτήσουν παιδί μέσω Ι.Υ.Α. εφόσον άλλωστε ο μόνος τρόπος για να το
πετύχουν, δηλαδή η παρένθετη μητρότητα είναι απαγορευμένη μέθοδος. Επομένως, αν
αποκτηθεί με τον τρόπο αυτό παιδί με γεννητικό υλικό του ενός μέλους του ζευγαριού,
νόμιμη μητέρα του παιδιού θεωρείται η παρένθετη και νόμιμος πατέρας ο άνδρας του
οποίου το γεννητικό υλικό χρησιμοποιήθηκε.
Στη Μ. Βρετανία, τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών έχουν ως μονόδρομο την απόκτηση
τέκνου με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας και καθίστανται νόμιμοι γονείς του
τέκνου με τη χορήγηση του parental order, όπως ακριβώς και τα ομόφυλα ζευγάρια
γυναικών.
Στη Σουηδία δεν προβλέπεται στον νόμο ή στις κατευθυντήριες οδηγίες κάποια
διαδικασία απόκτησης παιδιού από ομόφυλο ζευγάρι ανδρών, διότι ο μόνος τρόπος για
να αποκτήσει παιδί το ζευγάρι αυτό είναι μέσω της παρένθετης μητρότητας, οπότε ο
άνδρας που δίνει το γεννητικό του υλικό μπορεί να είναι ο γενετικός και νόμιμος
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πατέρας του παιδιού κατά τον χρόνο της γέννησής του508 - εφόσον βέβαια η παρένθετη
δεν είναι ήδη έγγαμη. Ο σύντροφός του δεν έχει κανένα γονεϊκό δικαίωμα στο παιδί και
για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία της υιοθεσίας,
προκειμένου να γίνει νόμιμος γονέας του.

508

J. Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, Swedish Law in a Comparative Context, Uppsala
2013, σ. 129-130.
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ΙΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
1. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α.
1.1. Μετακίνηση πολιτών σε άλλη χώρα για την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
Οι λόγοι για τους οποίους ένα υπογόνιμο ζευγάρι, ένα μεμονωμένο άτομο ή ένα
ζευγάρι ομοφυλόφιλων προσώπων μπορεί να αναζητήσει υπηρεσίες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής εκτός των συνόρων της Γαλλίας ποικίλουν και μπορούν να
συνοψισθούν στους εξής: (α) Οι λόγοι μπορεί να είναι αρχικά νομικοί, καθώς η ιατρικά
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται στη γαλλική έννομη τάξη μόνο στο πλαίσιο
πολύ συγκεκριμένων οικογενειακών σχημάτων, ενώ παράλληλα υπάρχουν και τεχνικές
ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή των οποίων η χρήση είτε απαγορεύεται
ρητά, όπως αυτή της παρένθετης μητρότητας, είτε περιορίζεται δραστικά από τον
νομοθέτη. (β) Οι λόγοι μπορεί, επίσης, να σχετίζονται με την έλλειψη αποθεμάτων
γεννητικού υλικού, καθώς, σύμφωνα με Έκθεση της Γενικής Επιθεώρησης Κοινωνικών
Υποθέσεων509, η δωρεά ωαρίων στη Γαλλία είναι ανεπαρκής έναντι των διαρκώς
αυξανόμενων αναγκών των ζευγαριών. (γ) Μπορεί ακόμα να συναρτώνται με την
προσδοκία ότι, στη χώρα υποδοχής, το ζευγάρι ή το μεμονωμένο άτομο θα τύχει
ανώτερης ποιότητας φροντίδας ή θα έχει πρόσβαση σε πρωτοποριακή μέθοδο, όχι
ακόμα διαθέσιμη ή εγκεκριμένη στη Γαλλία. (δ) Τέλος, οι λόγοι μπορεί να είναι και
οικονομικοί, δεδομένου ότι πολύ συχνά οι ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρονται
σε άλλη χώρα, σε τιμές πολύ μικρότερες απ’ ό,τι στη Γαλλία. Με τα δεδομένα αυτά,
υπολογίζεται ότι 80% περίπου των ζευγαριών, ένα μεγάλο μέρος των οποίων μάλιστα
πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που
θέτει ο γάλλος νομοθέτης, στρέφονται σε δομές του εξωτερικού, ιδίως της Ισπανίας και
του Βελγίου.

509

(IGAS), État des lieux et perspectives du don d'ovocytes en
France, Février 2011, σ. 4, διαθέσιμο σε: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/ storage/rapportspublics/114000113/0000.pdf.
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Είναι σημαντικό, πάντως, να τονιστεί ότι ένα ζευγάρι ή ένα μεμονωμένο άτομο που θα
θελήσει να έχει πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α. οι οποίες είναι απαγορευμένες στη
Γαλλία, θα πρέπει να αναζητήσει μόνο του τις αναγκαίες προς τούτο πληροφορίες. Με
βάση Εγκύκλιο που έχει εκδώσει στις 21 Δεκεμβρίου 2012 το Υπουργείο Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας, ο γιατρός δικαιούται κατ’ αρχήν να παίρνει πληροφορίες
σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο
εξωτερικό. Ωστόσο, εάν τις προωθήσει σε ασθενείς του, ακόμα και χωρίς να
προσποριστεί ο ίδιος οικονομικό ή άλλο όφελος από την κλινική ή το κέντρο στο
εξωτερικό, μπορεί να διωχθεί ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 511-9 Π.Κ. Η συμπεριφορά
του είναι μάλιστα ποινικά κολάσιμη, ακόμα κι αν οι ασθενείς τελικά δεν δεχθούν να
καταφύγουν στην προσφορά του κέντρου στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η απόπειρα
του αδικήματος της μεσολάβησης τιμωρείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 511-26 Π.Κ. Η
απειλούμενη για τον γιατρό ποινή είναι φυλάκιση πέντε (5) ετών και χρηματική ποινή
75.000 ευρώ, αν οι πρακτικές που εφαρμόζονται απαγορεύονται στη Γαλλία510.
Μπορεί, επίσης, να του επιβληθεί η παρεπόμενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης
επαγγέλματος, ενώ ποινικές κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν και στη Μονάδα στην
οποία εργάζεται, οι οποίες περιλαμβάνουν διάλυση του νομικού προσώπου,
απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητάς του, θέση του υπό εποπτεία για ορισμένο
χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τα πέντε (5) έτη, οριστικό σφράγισμα ή
σφράγισμα για ορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τα πέντε (5) έτη,
αποκλεισμό του από τη δημόσια αγορά, κατάσχεση κ.ά. Επιπλέον προβλέπονται και
διοικητικής φύσης συνέπειες, που περιλαμβάνουν προσωρινή ή οριστική ανάκληση των
αδειών λειτουργίας των Μονάδων που διαπιστώνεται ότι έχουν παραβιάσει τις
σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γερμανία, καθώς και η γερμανική νομοθεσία, στο
σύνολό της, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απαγορευτική, αφού απαγορεύει
πολλές μεθόδους Ι.Υ.Α., όπως η δωρεά ωαρίων ή η παρένθετη μητρότητα. Πρόκειται,

510

Βλ. σχετικά Fl. Taboulet, Don d’ovocytes et tourisme procréatif: comment sortir de l’impasse?,
o
Médecine et Droit, 1.3.2014, n 125, σ. 42, C. Garré, Un rappel à la loi adressé aux gynécologues, Le
Quotidien du Médecin, 7.2.2013, σ. 14.
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συνεπώς, για μια χώρα στην οποία παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της μετακίνησης
σε άλλες χώρες, προκειμένου να βρουν οι γερμανοί πολίτες ευνοϊκότερο νομικό
πλαίσιο που να τους επιτρέπει μεθόδους, οι οποίες απαγορεύονται στη Γερμανία.
Η Ελλάδα έχει ένα ιδιαίτερα επιτρεπτικό δίκαιο σε ό,τι αφορά την Ι.Υ.Α. και επομένως
όσοι διαμένουν σε αυτήν δεν έχουν κατά κανόνα κάποιο λόγο να μεταβούν σε άλλη
χώρα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Εξαίρεση υπάρχει μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τους μοναχικούς άνδρες, για τους
οποίους δεν υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι οποίοι θα μπορούσαν σε άλλη
χώρα, όπως λ.χ. στη Μ. Βρετανία να αναγνωριστούν ως νόμιμοι γονείς του παιδιού που
θα γεννηθεί.
Στην Ιρλανδία έχει επισημανθεί ο μεγάλος αριθμός αυτών που ταξιδεύουν στο
εξωτερικό για να προσφύγουν σε μεθόδους Ι.Υ.Α. Στην μετακίνηση αυτή προς το
εξωτερικό συνηγορούν κατά βάση δύο παράγοντες: Ο κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη
νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια στους πολίτες. Αυτό είναι
άλλωστε και ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα που προβάλλεται από τη μερίδα
όσων υποστηρίζουν την ανάγκη για την θέσπιση ενός λεπτομερούς νομοθετικού
πλαισίου για την Ι.Υ.Α., τονίζοντας ότι ο νόμος του Απριλίου 2015 που ρυθμίζει θέματα
ετερόλογης γονιμοποίησης δεν είναι επαρκής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Ιρλανδία
δεν υπάρχει περιθώριο εφαρμογής της μεθόδου της παρένθετης μητέρας, αφού όπως
έχει ήδη σημειωθεί, νόμιμη μητέρα είναι πάντα η μητέρα που γεννά το παιδί.
Επομένως, πολλά ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας και η μόνη
περίπτωση να αποκτήσουν παιδί που να συνδέεται βιολογικά μαζί τους είναι η μέθοδος
της παρένθετης μητέρας, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
Αν ένας γιατρός ή Μονάδα Ι.Υ.Α. δώσουν πληροφορίες για κλινικές του εξωτερικού που
εφαρμόζουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή αν υποδεικνύουν κλινικές ή
χώρες στις οποίες θα μπορούσε να προσφύγει ο ενδιαφερόμενος, η πράξη τους δεν
αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Στην Ιταλία μόλις την άνοιξη του 2014 επιτράπηκε η ετερόλογη γονιμοποίηση, ενώ
απαγορευόταν ως την άνοιξη του 2015 η προεμφυτευτική διάγνωση σε γονιμα
447

Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
ζευγάρια φορείς κληρονομικών νόσων και είναι ακόμα απαγορευμένη η παρένθετη
μητρότητα. Απαγορεύεται επίσης η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στα ομόφυλα
ζευγάρια και τα μοναχικά άτομα. Έτσι πολλοί είναι οι Ιταλοί που μετακινούνται σε
άλλες χώρες για να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.. Ειδική νομοθεσία
που να προβλέπει κυρώσεις για τον ιατρό που συστήνει σε ένα πρόσωπο τη μετάβασή
του σε κέντρο του εξωτερικού για την υποβολή του στη διαδικασία δεν υφίσταται.
Στη Μ. Βρετανία, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία της προσφέρει δυνατότητες ευρείας
προσφυγής σε μεθόδους Ι.Υ.Α., υπολογίζεται εντούτοις ότι πολλοί Άγγλοι ταξιδεύουν σε
άλλες χώρες για να προβούν σε εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής κυρίως για λόγους κόστους και για ευκολία στη εύρεση δοτών. Η
H.F.E.A. έχει εκφράσει πολλές φορές την ανησυχία της για την πιθανότητα δημιουργίας
προβλημάτων από την πρακτική αυτή511. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της έχει αφιερώσει
ένα αρκετά μεγάλο τμήμα512 προκειμένου να ενημερώσει τους επισκέπτες για τυχόν
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν από την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. στο
εξωτερικό και να τους αποτρέψει από ένα τέτοιο εγχείρημα. Σε κάθε περίπτωση, τονίζει
και προτείνει στους ενδιαφερόμενους να ζητήσουν νομική συμβουλή πριν το ταξίδι
τους.
Στη Σουηδία ο γιατρός ή η Μονάδα Ι.Υ.Α. μπορεί να αρνηθεί να εφαρμόσει μια μέθοδο
Ι.Υ.Α., στο μέτρο που η εφαρμογή της δεν επιτρέπεται στη χώρα, μπορεί όμως επίσης
να υποδείξει συγκεκριμένα κέντρα άλλων χωρών, όπου η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται.
Ρητή διάταξη σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία ενημέρωσης δεν υπάρχει και
έτσι φαίνεται να επικρατεί μια ανασφάλεια ως προς τις σχέσεις που μπορεί να
αναπτύσσονται μεταξύ των Μονάδων Ι.Υ.Α. στις διάφορες χώρες.

511

Το γραφείο τύπου της H.F.E.A. εκδίδει συχνά δελτία τύπου τα οποία ενημερώνουν το κοινό για τα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει αν προβεί σε μεθόδους ΙΥΑ στο εξωτερικό και το παρακαλούν
ης
να σκεφτούν πολύ καλά πριν πάρουν τέτοια απόφαση. Μάλιστα, το δελτίο τύπου της 27 Απριλίου του
2006 (http://www.hfea.gov.uk/632.html) ξεκινά με την φράση «Καθώς μπαίνουμε στην περίοδο
οργάνωσης των καλοκαιρινών διακοπών, η H.F.E.A. παρακαλεί θερμά το κοινό να το σκεφτεί δυο φορές
πριν κάνει «ΙΥΑ διακοπές και υποβληθεί σε θεραπεία γονιμότητας στο εξωτερικό»!
512

http://www.hfea.gov.uk/fertility-clinics-treatment-abroad.html.
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1.2. Βάσεις δημιουργίας προβλημάτων κατά την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. σε άλλες
χώρες
1.2.1. Ανωνυμία δοτών γεννητικού υλικού
Στην Ιρλανδία ο νέος νόμος CHILDREN AND FAMILY RELATIONSHIPS ACT 2015
απαγορεύει την ανωνυμία και δημιουργεί ένα πλαίσιο νομικό που θα διασφαλίζει ότι
το παιδί που θα γεννηθεί θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του δότη του
γεννητικού υλικού. Η ρύθμιση αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και θεωρήθηκε ότι
μπορεί να σημάνει και το τέλος της εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α. με υλικό δότη στην
Ιρλανδία. Ο νόμος ψηφίστηκε στις 6 Απριλίου 2015 και δεν έχουν προλάβει ακόμα να
καταγραφούν τα αποτελέσματά του. Θα πρέπει να επισημανθεί πάντως ότι η
επικρατούσα πρακτική στην Ιρλανδία ήταν η χρήση γεννητικού υλικού που προερχόταν
από τράπεζες γεννητικού υλικού από το εξωτερικό και συνήθως συνοδευόταν από
πληροφορίες σχετικά με το φαινότυπο του δότη, ιατρικά δεδομένα, αλλά όχι στοιχεία
ταυτότητας. Επομένως, δε θα ήταν δυνατό να ζητηθεί με απόφαση δικαστηρίου που θα
εκδοθεί στην Ιρλανδία, να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του δότη σε άλλη χώρα. Ο νέος
νόμος προβλέπει ρητά ότι οι Μονάδες Ι.Υ.Α. θα πρέπει να χρησιμοποιούν γαμέτες ή
έμβρυα, ανεξαρτήτως από πού προέρχονται, μόνο εφόσον περιέρχονται στην κατοχή
τους συνοδευόμενα από τα στοιχεία ταυτότητας των δοτών, ώστε να μπορούν να
καταχωρηθούν στο αρχείο που προβλέπεται να δημιουργηθεί, για να μπορεί στο
μέλλον το παιδί που θα γεννηθεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.
Στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία ισχύει η ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού.
Ωστόσο, αν ένα ζευγάρι Γάλλων, Ελλήνων ή Ιταλών προμηθευτεί γεννητικό υλικό από ή υποβληθεί σε ετερόλογη γονιμοποίηση σε – χώρα όπου δεν ισχύει η αρχή αυτή, το
παιδί, εφόσον ασφαλώς ανακαλύψει τον τρόπο της σύλληψής του, θα μπορεί να
πληροφορηθεί την ταυτότητα του δότη ή της δότριας του γεννητικού υλικού στη χώρα
όπου έγινε η ετερόλογη γονιμοποίηση ή από την οποία προήλθε το γεννητικό υλικό,
εφόσον προσφύγει στις αρχές της χώρας αυτής. Αντίθετα, αν ζητήσει να εκδοθεί
σχετική δικαστική απόφαση στη Γαλλία, την Ελλάδα ή την Ιταλία, το παιδί δεν πρόκειται
κατ’ αρχήν να δικαιωθεί, εφόσον κατά το εθνικό δίκαιο απαγορεύεται η γνωστοποίηση
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της ταυτότητας του δότη – υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει σοβαρός λόγος
υγείας. Βεβαίως υπάρχει πάντα η πιθανότητα, να κρίνει το εθνικό δικαστήριο ότι η
τήρηση της ανωνυμίας προσβάλλει θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού, και με βάση
την κρίση αυτή, να θεωρήσει αντίθετη στη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα
δικαιώματα η υποχρέωση τήρησης της ανωνυμίας.
Στη Γερμανία, όπως και στη Μ. Βρετανία, όπου δεν ισχύει η ανωνυμία των δοτών
γεννητικού υλικού, είναι συχνό το φαινόμενο να καταφεύγει ένα ζευγάρι σε χώρες
όπου ισχύει η ανωνυμία. Στην περίπτωση αυτή, το παιδί που θα γεννηθεί είτε στην
άλλη χώρα είτε στη Γερμανία ή Μ. Βρετανία, δεν θα μπορεί να μάθει την ταυτότητα του
βιολογικού γονέα του, παρά μόνο ιατρικές πληροφορίες για λόγους σχετικούς με την
υγεία του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους όπου έλαβε χώρα η Ι.Υ.Α. Και τούτο
γιατί, ακόμα και αν προσέφευγε στα γερμανικά ή βρετανικά δικαστήρια και έβγαινε
απόφαση που να υποχρεώνει σε αποκάλυψη της ταυτότητας του δότη, αυτή δεν θα
μπορούσε να εκτελεστεί στη χώρα από όπου έγινε η λήψη του σπέρματος, καθώς θα
προσέκρουε στη δημόσια τάξη της. Επιπλέον, στις χώρες όπου τηρείται η ανωνυμία των
δοτών όπως π.χ. είναι η Ελλάδα , θα πρέπει να υπάρχει και σχετικό αρχείο των δοτών,
πράγμα που εξαρτάται από τον βαθμό οργάνωσης και τον συντονισμό των διαδικασιών
αυτών σε κάθε χώρα.
Το ίδιο ισχύει και στη Σουηδία, όπου η ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού έχει
καταργηθεί ήδη από τη δεκαετία του ’80. Εκεί είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο,
ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί μέσω Ι.Υ.Α. να καταφεύγουν στη
γειτονική Δανία ή σε άλλες χώρες, όπου ισχύει η αρχή της ανωνυμίας των δοτών513,
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα μπορέσει το παιδί να αναζητήσει -και να
συνδεθεί με - τον γενετικό του πατέρα. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα κι αν το παιδί,
μεγαλώνοντας, πληροφορηθεί τον τρόπο της σύλληψής του και προσφύγει στα
σουηδικά δικαστήρια ζητώντας να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του γενετικού του
πατέρα, η πρόσβαση στα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν θα είναι εφικτή, εφόσον στη

513

C. H. Kroløkkee, S. Pant, I only need her uterus: Neo-liberal Discourses on Transnational Surrogacy,
NORA—Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2012, Vol. 20, No. 4, σ. 234.
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χώρα προέλευσης του γεννητικού υλικού απαγορεύεται η αποκάλυψη των στοιχείων
αυτών. Η γυναίκα που γεννά το παιδί θεωρείται σε κάθε περίπτωση η νόμιμη μητέρα
του, ανεξάρτητα αν το γεννά στη Σουηδία ή στο εξωτερικό, ενώ ο σύζυγός της
τεκμαίρεται ως ο νόμιμος πατέρας του τέκνου.
1.2.2. Παρένθετη μητρότητα
Στη Γαλλία απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα και για τον λόγο αυτό πολλοί Γάλλοι
μετακινούνται σε άλλες χώρες, προκειμένου να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη μέθοδο,
και ειδικότερα σε χώρες όπου η ιθαγένεια ή η μόνιμη διαμονή δεν αποτελούν
αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα κι αν
κατά το δίκαιο της χώρας όπου λαμβάνει χώρα η ιατρική πράξη γονείς του παιδιού ήδη
κατά τη γέννησή του αναγνωρίζονται αυτοί που θέλουν να το μεγαλώσουν, κατά το
γαλλικό δίκαιο μητέρα του παιδιού είναι μόνο αυτή που το γέννησε και πατέρας ο
σύζυγός της αν είναι έγγαμη. Άλλωστε, κατά τον γαλλικό Αστικό Κώδικα, οι νόμοι που
ρυθμίζουν την κατάσταση και την ικανότητα των προσώπων επιβάλλονται στους
Γάλλους πολίτες, ακόμα κι όταν αυτοί διαμένουν σε αλλοδαπή χώρα, ενώ οι σχέσεις
γονέων και τέκνων διέπονται από τον νόμο της ιθαγένειας της μητέρας κατά την ημέρα
γέννησης του τέκνου. Με βάση τις διατάξεις αυτές, ακόμα κι όταν οι Γάλλοι πολίτες
είναι νόμιμοι γονείς του παιδιού στην αλλοδαπή, οι γαλλικές αρχές αρνούνται τη
εγγραφή των παιδιών στα εθνικά ληξιαρχικά αρχεία. Η θέση του ανώτατου πολιτικού
Δικαστηρίου της Γαλλίας απέναντι στην κατάσταση αυτή, ήδη από τις πρώτες σχετικές
αποφάσεις της 6ης Απριλίου 2011514 ως και τις πιο πρόσφατες της 13ης Σεπτεμβρίου
2013515 και της 19ης Μαρτίου 2014516, ήταν αμετακίνητη: πρέπει με κάθε τρόπο να

514

e

CCass, 1 Civile, 6 Απριλίου 2011 [αριθ. αίτησης αναίρεσης: 09-66486], διαθέσιμη σε Legifrance –
Δημόσια Υπηρεσία Διάδοσης Δικαίου: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=
e
rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832074&fastReqId=1771797373&fastPos=4 και CCass, 1 Civile, 6
Απριλίου 2011 [αριθ. αίτησης αναίρεσης: 09-17130] διαθέσιμη σε Legifrance – Δημόσια Υπηρεσία
Διάδοσης Δικαίου: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=
JURITEXT000023832079&fastReqId=251385611&fastPos=6.
515

e

CCass, 1 Civile, 13 Σεπτεμβρίου 2013 [αριθ. αίτησης αναίρεσης: 12-30138] διαθέσιμη σε Legifrance –
Δημόσια
Υπηρεσία
Διάδοσης
Δικαίου:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?
e
oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027949258&fastReqId=329119488&fastPos=2 και CCass, 1
Civile, 13 Σεπτεμβρίου 2013 [αριθ. αίτησης αναίρεσης: 12-18.315], διαθέσιμη σε:
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αποτραπεί η έμμεση αυτή παράκαμψη της αναγκαστικού δικαίου απαγόρευσης του
άρθρου 16-7 Α.Κ. Η υποκατάστατη μητρότητα είναι παράνομη στη Γαλλία και, ως εκ
τούτου, οι μεταγραφές πιστοποιητικών γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί με τη
μέθοδο αυτή συνιστούν καταστρατήγηση του γαλλικού νόμου. Μετά τις καταδίκες της
Γαλλίας από το Ε.Δ.Δ.Α. στις υποθέσεις Menesson και Labasee κατά Γαλλίας, εκδόθηκε
βέβαια η από 25 Ιανουαρίου 2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ή αλλιώς
Εγκύκλιος Taubira (από το όνομα της Υπουργού που την εξέδωσε), από την οποία
προέκυπτε ότι, εφόσον υπάρχει δεσμός συγγένειας του τέκνου με έναν από τους
Γάλλους υπηκόους γονείς του και αυτό αποδεικνύεται με εξετάσεις D.N.A., το τέκνο
μπορεί να αποκτήσει τη γαλλική ιθαγένεια, δυνάμει του άρθρου 18 Α.Κ. που ορίζει ότι
«Γάλλος υπήκοος είναι το παιδί του οποίου ο ένας τουλάχιστον εκ των γονέων είναι
Γάλλος υπήκοος». Η Εγκύκλιος ήρθε εμφανώς να καλύψει την ανάγκη προστασίας του
τέκνου που κινδύνευε να μείνει χωρίς ιθαγένεια, επιτρέποντάς του να εισέλθει και να
παραμείνει στη γαλλική επικράτεια. Προκάλεσε όμως θύελλα αντιδράσεων και
οδήγησε αρκετές οργανώσεις στο να υποβάλουν προσφυγή ενώπιον της διοικητικής
δικαιοσύνης, ζητώντας την ακύρωσή της. Τελικώς, ωστόσο, το γαλλικό Συμβούλιο της
Επικρατείας «επικύρωσε», με την από 12 Δεκεμβρίου 2014 απόφασή του, την Εγκύκλιο
Taubira517, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν παρεμβαίνει στο έργο των δικαστικών Αρχών.
Το Δικαστήριο τόνισε βέβαια ότι η «κυοφορία για λογαριασμό τρίτου» δεν
αναγνωρίζεται νομοθετικά στη γαλλική έννομη τάξη518, έκρινε όμως ότι η Εγκύκλιος
περιορίζεται στην παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των
ζητημάτων που ανακύπτουν στην περίπτωση των τέκνων που γεννιούνται στο
εξωτερικό κατόπιν προσφυγής στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας και συνδέονται

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027949267
&fastReqId=565560755&fastPos=2.
516

e

CCass, 1 Civile, 19 Μαρτίου 2014 [αριθ. αίτησης αναίρεσης : 13-50.005], διαθέσιμη σε:
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/281_19_28731.html.
517

CE, 12 Δεκεμβρίου 2014, Σωματείο Συνήγορος των Παιδιών και άλλοι [αριθ. προσφυγών: 367324,
366989, 366710, 365779, 367317, 368861], διαθέσιμη σε: http://www.conseil-etat.fr/Decisions-AvisPublications/Selection-contentieuse/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communicationparticuliere/CE-12-decembre-2014-Association-Juristes-pour-l-enfance-et-autres.
518

Ό.π., σκέψη 4.
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βιολογικά με τουλάχιστον ένα Γάλλο υπήκοο, τα οποία δεν μπορεί παρά να
αναγνωρίζονται ως Γάλλοι πολίτες, με βάση το γαλλικό αστικό δίκαιο. Για την ενίσχυση
της θέσης αυτής, το Δικαστήριο επικαλέστηκε επιπλέον το άρθρο 8 της Ε.Σ.Δ.Α., όπως
και το συμφέρον του παιδιού, το οποίο κινδυνεύει σε διαφορετική περίπτωση να μείνει
χωρίς ιθαγένεια.
Στη Γερμανία, όπως και στη Γαλλία, απαγορεύεται επίσης η παρένθετη μητρότητα και
για τον λόγο αυτό πολλοί Γερμανοί πολίτες μετακινούνται σε άλλες χώρες, προκειμένου
να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη μέθοδο, και ειδικότερα σε χώρες όπου η ιθαγένεια ή
η μόνιμη διαμονή δεν αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της.
Ακόμα όμως και στην περίπτωση αυτή, το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί είναι αν –
εφόσον για την προσφυγή στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας απαιτείται σε μια
χώρα δικαστική απόφαση που να δίνει τη σχετική άδεια (όπως λ.χ. συμβαίνει στην
Ελλάδα) – η απόφαση αυτή θα μπορούσε να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί σε μια
χώρα όπου η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται, όπως είναι η Γερμανία. Σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 44/2001 και συνεπώς η απάντηση
εξαρτάται από τη νομοθεσία κάθε χώρας σχετικά με την αναγνώριση και εκτέλεση
αλλοδαπών αποφάσεων. Στη Γερμανία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, βασική
προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι να μην υπάρχει αντίθεση στη γερμανική
δημόσια τάξη και η αναγνώριση της απόφασης να μην είναι αντίθετη στις βασικές
αρχές του γερμανικού δικαίου. Μια τέτοια, λοιπόν, απόφαση θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι προσκρούει στη γερμανική δημόσια τάξη, μολονότι το γερμανικό
Ακυρωτικό σε περίπτωση που είχε ήδη γεννηθεί το παιδί σε άλλη χώρα δέχθηκε να
αναγνωρίσει ως γονείς τα υποβοηθούμενα πρόσωπα που χρησιμοποίησαν παρένθετη
μητέρα, τονίζοντας ότι αυτό ήταν σύμφωνο με το συμφέρον του παιδιού,
αναγνωρίζοντας έτσι την απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου519.
Στην Ελλάδα επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα και επομένως κατ’ αρχήν δεν
φαίνεται να υπάρχει λόγος να μετακινείται ένα ζευγάρι σε άλλη χώρα για να εφαρμόσει
την συγκεκριμένη μέθοδο. Μπορεί ωστόσο η μετακίνηση να σχετίζεται με την ανεύρεση

519

Βλ. BGH 10.12.2014- Az. XII ZB 463/13, openJur 2014, 27194.
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παρένθετης μητέρας από ομόφυλα ζευγάρια ή από μοναχικούς άνδρες. Τα προβλήματα
που θα ανακύψουν στην περίπτωση αυτή οφείλονται στο γεγονός ότι στις
περισσότερες χώρες ως νόμιμη μητέρα αναγνωρίζεται εκείνη που γεννά το παιδί.
Επομένως, η κοινωνική μητέρα θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία της υιοθεσίας
προκειμένου να μπορέσει να πάρει το παιδί που θα γεννηθεί μαζί της. Στην Ελλάδα,
εξάλλου, θα θεωρείται επίσης εξ’ υιοθεσίας μητέρα, εφόσον δεν θα έχει εκδοθεί
σχετική δικαστική απόφαση από ελληνικό δικαστήριο.
Στην Ιρλανδία, όπως ήδη έχει αναφερθεί, η παρένθετη μητρότητα είναι μία μέθοδος η
οποία δεν επιτρέπεται, καθώς, παρότι δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση, νόμιμη μητέρα
είναι πάντα η γυναίκα που γεννά και μόνο αυτή. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
να αναγνωριστεί δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο άλλου κράτους στο οποίο
κάποιο ζευγάρι μπορεί να κατέφυγε για να αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.
Δεδομένου ότι πολλά ζευγάρια Ιρλανδών καταφεύγουν στο εξωτερικό ειδικά για να
προβούν στην απόκτηση τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας, το ζήτημα είναι μεγάλης
σημασίας και η απουσία νομοθετικού πλαισίου δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το
θέμα αντιμετωπίζεται μόνο όσον αφορά την υπηκοότητα του παιδιού που γεννιέται στο
εξωτερικό και την αναγνώριση δικαιωμάτων επιμέλειας. Έτσι, το παιδί αποκτά την
υπηκοότητα αν ένας από τους δύο γονείς του είναι Ιρλανδός, δηλαδή είτε η μητέρα που
το γέννησε είτε ο πατέρας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης, και αν δεν
αναγράφεται, τότε ο βιολογικός του πατέρας. Επιπλέον, ως κηδεμόνας του παιδιού
αναγνωρίζεται το πρόσωπο που το δικαστήριο κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του
παιδιού να αναγνωριστεί ως τέτοιο. Φυσικά, το πρόβλημα παραμένει άλυτο σε
περίπτωση που λάβει χώρα η μέθοδος της παρένθετης μητέρας με σπέρμα ή
γονιμοποιημένο ωάριο τρίτων και δεν μπορεί να συνδεθεί με κανένα τρόπο βιολογικά
το παιδί με τους Ιρλανδούς κοινωνικούς του γονείς. Το ίδιο ισχύει και όταν για
διάφορους λόγους στο πιστοποιητικό γέννησης αναγραφεί κάποιο άλλο πρόσωπο ως
πατέρας. Δυστυχώς, παρόλο που υπήρχαν αρκετές δεσμεύσεις και προσδοκίες, τα
ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται από τη νέα νομοθεσία.
Στην Ιταλία, όπου η μέθοδος της παρένθετης μητρότητας είναι απαγορευμένη, πολλά
ζευγάρια μετακινούνται σε άλλη χώρα για να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Καθώς για τον
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Ιταλό νομοθέτη μητέρα του παιδιού είναι πάντα αυτή που το γεννά, το πρόβλημα που
δημιουργείται στην περίπτωση αυτή είναι ότι το παιδί φθάνει στην Ιταλία με δύο
πρόσωπα που κατά το ιταλικό δίκαιο δεν συνδέονται μαζί του με οποιαδήποτε σχέση
συγγένειας.

Το θέμα έχει απασχολήσει σειρά δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες

ωστόσο δεν έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα (των ζευγαριών που προσέφυγαν στη
μέθοδο στο εξωτερικό) με ενιαίο τρόπο. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός των
δημοσιευμένων αποφάσεων αφορά σε κρίσεις ποινικών δικαστηρίων, επί της ποινικής
ευθύνης των εκάστοτε υποβοηθούμενων στο εξωτερικό ζευγαριών για το αδίκημα της
«alterazione dello stato civile» («παραποίησης της οικογενειακής κατάστασης») του
άρθρου 567 παρ. 2 Π.Κ., κατά το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση από πέντε ως δέκα
πέντε έτη όποιος με ψευδή στοιχεία, δηλώσεις και δεδομένα, τροποποιεί την
οικογενειακή κατάσταση ενός νεογνού κατά τη διαμόρφωση της πράξης γέννησής του.
Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ποινική απόφαση που δέχθηκε την τέλεση του αδικήματος 520,
απόφαση που καταδίκασε το ζευγάρι για ψευδή δήλωση ενώπιον αρχής521 και
αποφάσεις που αθώωσαν το ζευγάρι, κρίνοντας ότι το πιστοποιητικό γέννησης είχε
συνταχθεί νόμιμα στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία522 ή, ακόμα,
υιοθετώντας τις αρχές της ευρωπαϊκής νομολογίας (Ε.Δ.Δ.Α.) που είχε εκδοθεί στο
μεταξύ523. Πρόσφατα, με την απόφαση της 27.1.2015 του Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση

520

Tribunale
di
Brescia,
Sez.
II
pen.,
απόφαση
της
26.11.2013,
σε
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3/24-/-/2906-ancora_in_tema_di_alterazione_di_stato_e
_procreazione_medicalmente_assistita_all___estero__una_sentenza_di_condanna_del_tribunale_di_bre
scia, με σχόλια του T. Trinchera, περίπτωση όμως στην οποία η διαδικασία κρίθηκε ότι ήταν παράνομη
και στην Ουκρανία, όπου πραγματοποιήθηκε, για το λόγο ότι είχε χρησιμοποιηθεί, ταυτόχρονα,
γεννητικό υλικό τρίτου δότη και παρένθετη μητέρα.
521

Tribunale Civile e Penale di Milano, απόφαση της 8.4.2014, σε: http://www.
penalecontemporaneo.it/area/3-/24-/-/2989-una_nuova_pronuncia_su_surrogazione_di_maternit
all_estero_e_falsa_dichiarazione_in_atti_dello_stato_civile_in_una_sentenza_del_tribunale_di_milano/
522

Tribunale di Milano, Sez. V pen., απόφαση της 15.10.2013 σε http://www.
penalecontemporaneo.it/area/3-/24-/-/2856-alterazione_di_stato_e_maternit_surrogata_all_estero_una_
pronuncia_assolutoria_del_tribunale_di_milano/, η οποία δέχτηκε ότι ο ίδιος ο ιταλικός νόμος
υποχρεώνει τους Ιταλούς πολίτες να πραγματοποιούν τις σχετικές δηλώσεις γέννησεις σύμφωνα με τη
νομοθεσία του τόπου όπου λαμβάνει χώρα ο τοκετός.
523

Tribunale di Varese, GUP, απόφαση της 8.10.2014, σε http://www.biodiritto.org/index
.php/item/579-surrogata_varese14, η οποία έκρινε ότι οι πράξεις του ζευγαριού δε συνιστούσαν αδίκημα
κατά τις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. στις υποθέσεις Mennesson v. France και Labassee v. France. Σε
διαφορετική ερμηνεία των παραπάνω αποφάσεων προέβη η υπ’ αριθμ. 24001/2014 απόφαση του Corte
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Paradiso and Campanelli c. Italy, η Ιταλία καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 8
της Ε.Σ.Δ.Α., για τον λόγο ότι απομάκρυνε ένα παιδί που είχε γεννηθεί μέσω
παρένθετης μητέρας στη Ρωσία, από το υποβοηθούμενο ζευγάρι Ιταλών, αναθέτοντάς
το σε άλλη οικογένεια. Το κύριο επιχείρημα το οποίο υιοθέτησε η απόφαση, συνίσταται
στο ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου κατά την
απομάκρυνση από το ζευγάρι, η οποία ήταν ένα ακραίο μέτρο, που θα μπορούσε να
δικαιολογηθεί μόνο σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για το παιδί.
Στη Μ. Βρετανία επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα και επομένως κατ’ αρχήν δεν θα
υπήρχε λόγος να μετακινείται ένα ζευγάρι σε άλλη χώρα για να εφαρμόσει την
συγκεκριμένη μέθοδο. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρχει λόγος, που σχετίζεται με την
ανεύρεση παρένθετης μητέρας, την αυστηρότητα του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με
τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της πράξης, αλλά και τον τρόπο σύνδεσης των
κοινωνικών γονέων με το παιδί. Τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετίζονται: (α) με το
γεγονός ότι κατά το αγγλικό δίκαιο, μητέρα του παιδιού είναι πάντα αυτή που το γεννά
και επομένως, ακόμα κι αν στο κράτος όπου έγινε η πράξη, αναγνωρίζεται ως μητέρα η
κοινωνική, αυτή δεν λογίζεται ως μητέρα του στη Μ. Βρετανία και (β) με το γεγονός ότι
το parental order δίδεται μόνο σε ζευγάρια και για να δοθεί απαιτούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Το πρόβλημα το αντιμετώπισε εν μέρει ήδη η νομολογία με την
απόφαση X & Y (Foreign Surrogacy) του 2008524, σύμφωνα με την οποία, αν πληρούνται

di Cassazione, Sez. I civ., το οποίο έκρινε ότι το υποβοηθούμενο ζευγάρι δεν είχε νομική σύνδεση με το
παιδί που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας στην Ουκρανία, με γεννητικό υλικό τρίτων δοτών, κατά
παράβαση
των
όρων
του
ιταλικού
αλλά
και
του
ουκρανικού
δικαίου,
Βλ.
http://www.biodiritto.org/index.php/item/571-cassazione-surrogata.
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Στην υπόθεση αυτή, οι αιτούντες τη χορήγηση parental order, έγγαμοι Άγγλοι υπήκοοι, απέκτησαν
δυο τέκνα τα οποία γεννήθηκαν στην Ουκρανία από παρένθετη μητέρα, με γεννητικό υλικό του συζύγου.
Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, γονείς των παιδιών ήταν η παρένθετη και ο σύζυγός της, ο οποίος είχε
συναινέσει στην κυοφορία των παιδιών από τη σύζυγό του. Σύμφωνα όμως με το ουκρανικό δίκαιο, από
τη στιγμή της παράδοσης των παιδιών, γονείς τους ήταν οι κοινωνικοί και αυτοί μάλιστα είχαν
αναγραφεί ως γονείς στα ουκρανικά πιστοποιητικά γέννησης! Μία εξέταση D.N.A. απέδειξε τη βιολογική
σχέση του κοινωνικού πατέρα με τα παιδιά και επέτρεψε στους κοινωνικούς γονείς να φέρουν τα παιδιά
μαζί τους στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγηση του parental order. Το
δικαστήριo αρκέστηκε στο να διαπιστώσει ότι το ζεύγος έδρασε καλή τη πίστει χωρίς να προσπαθήσει να
παραπλανήσει τις αρχές και χορήγησε το parental order προκειμένου να διασφαλίσει το συμφέρον των
παιδιών, θεωρώντας ότι πληρούνταν όλες οι απαιτούμενες από τη H.F.E. Act προϋποθέσεις. Ακριβώς τα
ίδια πραγματικά περιστατικά έλαβαν χώρα και η ίδια ακριβώς απόφαση εξεδόθη στην υπόθεση Re: IJ (A
Child) του 2011.
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όλοι οι άλλοι απαιτούμενοι όροι του αγγλικού νόμου για τη χορήγηση του parental
order, το δικαστήριο το χορηγεί και οι κοινωνικοί γονείς καθίστανται νόμιμοι,
προκειμένου να διασφαλιστεί το συμφέρον του παιδιού.

Ωστόσο το πρόβλημα

παραμένει στις περιπτώσεις μοναχικών ατόμων ή ζευγαριών που δεν έχουν τις
προϋποθέσεις χορήγησης parental order, οπότε μόνο η διαδικασία της υιοθεσίας θα
μπορούσε να εφαρμοστεί.
Στη Σουηδία, όταν ένα ζευγάρι επιλέγει να προσφύγει στη μέθοδο της παρένθετης
μητρότητας σε χώρες όπου αυτή ρυθμίζεται δικαιϊκά και όπου αναγνωρίζονται άμεσα
γονεϊκά δικαιώματα στα υποβοηθούμενα πρόσωπα (όπως λ.χ. στην Ελλάδα), τα
πρόσωπα αυτά δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμοι γονείς του παιδιού τους. Η κοινωνική
μητέρα, ακόμα και αν έχει δώσει το δικό της γεννητικό υλικό, δεν θεωρείται ότι έχει
οποιαδήποτε νομική σχέση με το παιδί που θα γεννηθεί και θα πρέπει να το
υιοθετήσει. Ο κοινωνικός πατέρας που έχει δώσει το σπέρμα του μπορεί –σε αντίθεση
με τη γυναίκα - να αναγνωριστεί ως πατέρας του παιδιού μέσω της απλής διαδικασίας
της «επιβεβαίωσης». Αν αντίθετα το παιδί προέρχεται από σπέρμα τρίτου, τότε ο μόνος
δρόμος που απομένει στον άνδρα είναι η διαδικασία της υιοθεσίας. Στην περίπτωση
αυτή, το όνομα της παρένθετης μητέρας δεν καταχωρείται στο Γενικό Αρχείο
πληθυσμού, αλλά διατηρείται στο Αρχείο των Κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να μπορεί
το παιδί, ανά πάσα στιγμή, να αναζητήσει την καταγωγή του.
1.2.3. Μοναχική γυναίκα
Ο Γάλλος νομοθέτης δεν αναγνωρίζει τη de facto οικογένεια κι αυτό επιβεβαιώνεται
κυρίως από το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει δικαίωμα προσφυγής σε μεθόδους ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικά άτομα, και επομένως ούτε σε μοναχικές
γυναίκες. Επομένως μια μοναχική γυναίκα είναι πολύ πιθανό να επιδιώξει να έχει
πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε άλλη χώρα. Στην περίπτωση πάντως
αυτή, εφόσον το παιδί το κυοφορεί και το γεννά η ίδια, είτε στη Γαλλία είτε στο
εξωτερικό, αυτή θεωρείται και μητέρα του παιδιού κατά το γαλλικό δίκαιο. Στο
συμπέρασμα αυτό κατέληξε, με την από 22 Σεπτεμβρίου 2014 γνωμοδότησή του, το
Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, το οποίο απέρριψε την κατηγορία της
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«καταστρατήγησης του νόμου», με την αιτιολογία ότι, στη Γαλλία, η εν λόγω ιατρική
μέθοδος επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις525. Το γεγονός ότι υπάρχουν γυναίκες που
καταφεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην τεχνική αυτή δεν
καταστρατηγεί καμία θεμελιώδη αρχή του γαλλικού δικαίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας, η περίπτωση κατά την
οποία η υποβοηθούμενη γυναίκα κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης τεχνικής ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πέραν της παρένθετης μητρότητας, διαφοροποιείται
από αυτήν την τελευταία υπόθεση σε δύο βασικά σημεία: Κατά πρώτο λόγο, η πρώτη
θεμελιώδης διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση η υποβοηθούμενη
γυναίκα είναι που θα κυοφορήσει και θα φέρει στον κόσμο το παιδί. Συνεπώς, από
μόνο το γεγονός αυτό, η υποβοηθούμενη μοναχική γυναίκα είναι αυτή η οποία
τεκμαίρεται, σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, ως η νόμιμη μητέρα του. Άλλωστε, δεν
έχει και καμία υποχρέωση να δηλώσει ότι το τέκνο που θα φέρει στον κόσμο
συνελήφθη με ιατρική υποβοήθηση. Κατά δεύτερο λόγο, δεν συντρέχει λόγος να
τιμωρηθεί η μοναχική γυναίκα, μέσω της άρνησης αναγνώρισης του τέκνου της, όπως
συμβαίνει στην περίπτωση της χρήσης της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, καθώς
η χρήση της μεθόδου της τεχνητής γονιμοποίησης με τρίτο δότη δεν συνιστά
καταστρατήγηση του γαλλικού νόμου. Αντίθετα, αν η μοναχική γυναίκα επιλέξει τη
μέθοδο της παρένθετης μητέρας, νόμιμη μητέρα του παιδιού θεωρείται μόνο αυτή που
το γέννησε. Το παιδί μπορεί, επομένως, να μείνει στη Γαλλία μόνο αν υιοθετηθεί από
τη μοναχική γυναίκα.
Στη Γερμανία η Ι.Υ.Α. επιτρέπεται ρητά μόνο σε ζευγάρια. Καθώς, όμως, δεν υπάρχει
ρητή διάταξη που να την απαγορεύει στις μοναχικές γυναίκες, γίνεται δεκτό ότι και
αυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις μεθόδους Ι.Υ.Α.

Επομένως μια μοναχική

γυναίκα δεν έχει κατ’ αρχήν λόγο να μετακινηθεί σε άλλη χώρα, παρά μόνο για να
εξασφαλίσει την ανωνυμία του δότη σπέρματος. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κατά το
γερμανικό δίκαιο μητέρα του παιδιού είναι αυτή που το γεννά, η μοναχική γυναίκα

525

CCass, Avis n° 15010 et 15011 du 22 septembre 2014 [αριθ. αιτήσεων: 1470006 και 1470007],
διαθέσιμο σε: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes
_annees_239/2014_6164/22_septembre_2014_1470007_6867/15010_22_30157.html.
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αναγνωρίζεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα νόμιμη μητέρα του παιδιού είτε γεννά στην
αλλοδαπή είτε στη Γερμανία.
Στην Ελλάδα μια μοναχική γυναίκα μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α. και
επομένως δεν υπάρχει λόγος μετακίνησής της σε άλλη χώρα, με δεδομένο μάλιστα ότι
εξασφαλίζεται και η ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού. Εάν πάντως μεταβεί σε
άλλη χώρα για να υποβληθεί σε ετερόλογη γονιμοποίηση και εν συνεχεία γίνει γνωστή
η ταυτότητα του δότη, αποκλείεται η δικαστική του αναγνώριση. Αυτό συμβαίνει διότι
εφαρμόζεται το άρθρο 1479 παρ. 2 Α.Κ., καθώς πρόκειται για ζήτημα το οποίο
σύμφωνα με το άρθρο 20 Α.Κ. διέπεται από το ελληνικό δίκαιο526. Ακόμα, όμως, κι αν
θεωρούνταν ως εφαρμοστέο το ξένο δίκαιο που προέβλεπε τη δυνατότητα δικαστικής
αναγνώρισης της πατρότητας του δότη του γεννητικού υλικού, δεν θα μπορούσε να
εφαρμοστεί λόγω του άρθρου 33 Α.Κ., καθώς το άρθρο 1479 παρ. 2 Α.Κ. συνιστά
έκφραση της ελληνικής δημόσιας τάξης «ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της
κοινωνικοσυναισθηματικής συγγένειας»527.
Στην Ιρλανδία είναι αδιάφορο αν η γυναίκα που γεννά το παιδί συνδέεται βιολογικά
μαζί του. Η συγγένεια αναγνωρίζεται από το γεγονός της γέννησης. Έτσι, και δεδομένου
ότι στην Ιρλανδία δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός και μπορεί μια μοναχική γυναίκα
να προσφύγει σε Ι.Υ.Α., δεν καταγράφεται κάποια τάση μετακίνησης στο εξωτερικό από
μοναχικές γυναίκες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για το ιρλανδικό δίκαιο, νόμιμη
μητέρα είναι η γυναίκα που γέννησε το παιδί ανεξαρτήτως βιολογικής σύνδεσής τους.
Επομένως, ο μόνος περιορισμός για τις μοναχικές γυναίκες είναι ότι δεν θα μπορούσαν
να αποκτήσουν παιδί στο εξωτερικό μέσω παρένθετης μητέρας, γιατί στην περίπτωση
αυτή δεν θα ήταν δυνατό να αναγνωριστούν ως μητέρες.
Στην Ιταλία αν μια Ιταλίδα μοναχική γυναίκα υποβληθεί σε υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται σε μοναχικές γυναίκες, π.χ. στην
Ελλάδα, η μόνη νομικά δυνατή λύση, κατά το ιταλικό δίκαιο, είναι κατά την επιστροφή

526

Κ. Φουντεδάκη, Ζητήματα από την ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε άγαμη γυναίκα (γνωμ.),
ΕφΑΔ 2011, σ. 1013.
527

Κ. Φουντεδάκη, ό.π., σ. 1013 υποσ. 12.

459

Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
της στην Ιταλία να θεωρείται νόμιμη μητέρα του παιδιού, εφόσον υπήρξε αυτή που το
έφερε στον κόσμο. Το ζήτημα ωστόσο δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί νομολογιακά,
καθώς οι περισσότερες από τις περιπτώσεις που απασχόλησαν τα ιταλικά δικαστήρια
αφορούσαν σε περιπτώσεις ζευγαριών που προσέφυγαν στη μέθοδο της παρένθετης
μητρότητας σε χώρα του εξωτερικού όπου η μέθοδος ήταν επιτρεπτή.
Στη Μ. Βρετανία μπορεί μια μοναχική γυναίκα να ζητήσει την εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α.
και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει λόγος μετακίνησης σε άλλη χώρα, παρά μόνο ίσως
αν επιθυμεί να εξασφαλίσει την ανωνυμία του δότη. Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα
αυτή, εφόσον γεννάει το παιδί, θεωρείται νόμιμη μητέρα του οπουδήποτε κι αν το έχει
γεννήσει και θεωρείται επίσης μητέρα του παιδιού στη Μ. Βρετανία, ακόμα κι αν το
παιδί έχει προέλθει από ωάριο άλλης γυναίκας.
Στη Σουηδία μόνο τα ζευγάρια έχουν πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α. Έτσι, πολλές
μοναχικές γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καταφεύγουν σε άλλες χώρες προκειμένου
να αποκτήσουν παιδί (Ελλάδα, Μ. Βρετανία). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά γενική
εκτίμηση, οι μοναχικές γυναίκες είναι κυρίως αυτές που μετακινούνται σε άλλη χώρα
προκειμένου να αποκτήσουν παιδί με Ι.Υ.Α. Στην περίπτωση που μια μοναχική γυναίκα
κάνει αυτή την επιλογή, και ανεξάρτητα αν το παιδί προέρχεται από δικό της γεννητικό
υλικό ή από γεννητικό υλικό τρίτης δότριας, αυτή θεωρείται νόμιμη μητέρα του
παιδιού, είτε το έχει γεννήσει στο εξωτερικό είτε στη Σουηδία. Εάν ωστόσο προσφύγει
στην μέθοδο της παρένθετης μητρότητας, μητέρα γίνεται η παρένθετη και η μοναχική
γυναίκα μπορεί να συνδεθεί με το παιδί μόνο μέσω υιοθεσίας, με δεδομένο ότι στη
Σουηδία επιτρέπεται η υιοθεσία και στα μοναχικά άτομα528. Η λύση αυτή δεν μπορεί να
θεωρηθεί ικανοποιητική, εφόσον έτσι η μοναχική γυναίκα εμφανίζεται να υιοθετεί ένα
παιδί, του οποίου η ίδια είναι πάντως γενετική μητέρα.

528

J. Stoll, Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood, Swedish Law in a Comparative Context, σ. 121
επ.

460

Μετάβαση Πολιτών μιας Χώρας σε άλλο Κράτος για την Εφαρμογή Μεθόδων Ι.Υ.Α.
1.2.4. Μοναχικός άνδρας
Στη Γαλλία, όπως και στη Γερμανία απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα, πράγμα που
κατ’ ουσία σημαίνει ότι ο άγαμος μοναχικός άνδρας στερείται του δικαιώματος
απόκτησης ενός βιολογικά δικού του παιδιού. Εάν μετακινηθεί σε χώρα όπου
επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα και καταφέρει να αποκτήσει δικό του παιδί, τότε,
σύμφωνα με το γαλλικό και το γερμανικό δίκαιο, μητέρα του παιδιού είναι αυτή που το
γέννησε και πατέρας του είναι ο Γάλλος ή Γερμανός πολίτης αντίστοιχα, εφόσον το
παιδί έχει γεννηθεί με δικό του γεννητικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή, το παιδί
εγγράφεται στα δημόσια βιβλία της Γαλλίας ή της Γερμανίας ως τέκνο του πατέρα του
(χωρίς αναφορά στο όνομα της μητέρας), σύμφωνα με τη νομολογία που έχει
διαμορφωθεί στις δύο αυτές χώρες529/530. Σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί
ωστόσο δικό του γεννητικό υλικό, μόνο μέσω της διαδικασίας της υιοθεσίας μπορεί να
αποκτήσει συγγενική σχέση με το παιδί.
Ανάλογη προσέγγιση υιοθέτησε και η γαλλική Διοίκηση. Προκειμένου να ξεδιαλύνει την
κατάσταση και να διευκολύνει το έργο των δημοσίων λειτουργών, η Υπουργός
Δικαιοσύνης Christiane Taubira εξέδωσε, στις 25 Ιανουαρίου 2013, Εγκύκλιο με θέμα
την έκδοση πιστοποιητικών γαλλικής ιθαγένειας σε τέκνα που γεννιούνται από
παρένθετη μητέρα531. Η Εγκύκλιος Taubira, ερμηνεύοντας το άρθρο 47 Α.Κ.,

529

CE, 4 Μαΐου 2011, Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, Υπουργός του Κράτους, Υπουργός Εξωτερικών
και ευρωπαϊκών υποθέσεων κατά Morin [αριθ. αίτησης: 348778], διαθέσιμη σε Legifrance – Δημόσια
Υπηρεσία Διάδοσης Δικαίου: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuri
Admin&idTexte=CETATEXT000023958677&fastReqId=367073291&fastPos=25; CE, 8 Ιουλίου 2011,
Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, Υπουργός του Κράτους, Υπουργός Εξωτερικών και ευρωπαϊκών
υποθέσεων κατά Simonet [αριθ. αίτησης: 350486] διαθέσιμη σε Legifrance – Δημόσια Υπηρεσία
Διάδοσης
Δικαίου:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&id
Texte=CETATEXT000024329335&fastReqId=115621931&fastPos=27;
530

Βλ. απόφαση BGH 10.12.2014- Az. XII ZB 463/13, openJur 2014, 27194, με βάση την οποία
καταχωρήθηκαν ως γονείς του παιδιού ζευγάρι ανδρών χωρίς αναφορά σε μητέρα.
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Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Circulaire du 25 janvier 2013 relative à la délivrance des
certificats de nationalité française – convention de mère porteuse - Etat civil étranger [NOR:
JUSC1301528C], διαθέσιμη σε: http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1301528C.pdf. Για
περισσότερες πληροφορίες βλ. I. Corpart, La controversée délivrance de certificats de nationalité aux
enfants nés à l’étranger après une gestation pour autrui, Revue Juridique Personnes et Famille, 1.3.2013,
n° 3, σ. 31-34; I. Corpart, «Entrée en vigueur de la circulaire Taubira relative à la délivrance des certificats
de nationalité française», Revue Générale du Droit, 13.2.2013, n° 2, διαθέσιμο σε:
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υπενθυμίζει ότι, σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, τα αλλοδαπά πιστοποιητικά
γέννησης μπορούν να παρουσιαστούν ενώπιον των γαλλικών δικαστικών Αρχών ως
απόδειξη ότι μεταξύ των υποβοηθούμενων προσώπων και του τέκνου έχουν ιδρυθεί
δεσμοί συγγένειας. Οι γαλλικές Αρχές οφείλουν να δεχτούν τα αλλοδαπά πιστοποιητικά
ως αληθή και έγκυρα και να εκδώσουν το πιστοποιητικό γαλλικής ιθαγένειας. Δικαίωμα
άρνησης έχουν μόνο εάν συντρέχει μία εκ των τριών εξαιρέσεων του άρθρου 47 Α.Κ..
Αντιθέτως, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, μόνη η υποψία της γέννησης του τέκνου από
παρένθετη μητέρα δεν αρκεί για να θεμελιώσει την άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού
γαλλικής ιθαγένειας από τις γαλλικές Αρχές. Με άλλα λόγια, γίνεται δεκτό ότι εφόσον
υπάρχει δεσμός συγγένειας του τέκνου με έναν εκ των γάλλων υπηκόων γονέων του (εν
προκειμένω το βιολογικό του πατέρα) και αυτό αποδεικνύεται με εξετάσεις DNA, τότε
το τέκνο μπορεί να αποκτήσει τη γαλλική ιθαγένεια, δυνάμει του άρθρου 18 Α.Κ. που
ορίζει ότι «γάλλος υπήκοος είναι το παιδί του οποίου ο ένας τουλάχιστον εκ των
γονέων είναι γάλλος υπήκοος». Η θύελλα, όμως, των αντιδράσεων που προκλήθηκαν
με αφορμή την έκδοσή της είχε ως αποτέλεσμα την προσφυγή ενώπιον της διοικητικής
δικαιοσύνης όχι μόνο οργανώσεων, όπως το σωματείο Συνήγορος των παιδιών (Juriste
pour l’enfance) ή το συνδικάτο των δικαστών, αλλά και αρκετών βουλευτών του UMP
(Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα). Στο πλαίσιο αυτό, το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας
«επικύρωσε», με την από 12 Δεκεμβρίου 2014 απόφασή του, την Εγκύκλιο Taubira532.
Στην Ελλάδα απαγορεύεται στους μοναχικούς άνδρες να αποκτούν παιδιά με
παρένθετη μητέρα. Είναι επομένως πιθανό να μετακινηθούν σε άλλη χώρα (Μ.
Βρετανία), όπου αυτή επιτρέπεται, για να τα αποκτήσουν. Στην περίπτωση αυτή, αν
στην άλλη χώρα, ο μοναχικός άνδρας θα αναγνωριστεί ως πατέρας του παιδιού μόνο με
τη διαδικασία της υιοθεσίας, πρόβλημα δεν θα υπάρξει, καθώς η υιοθεσία
αναγνωρίζεται αντίστοιχα και στο ελληνικό δίκαιο. Αν αντίθετα στην άλλη χώρα ο

http://www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5060; J.-R. Binet, Circulaire Taubira. Ne pas se plaindre des
conséquences dont on chérit les causes, JCP G Semaine Juridique, 11.2.2013, n° 7, σ. 289-291; N. Mathey,
«Entre illusions et contradictions», JCP G Semaine Juridique, 11.2.2013, n° 7, σ. 292-293.
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CE, 12 Δεκεμβρίου 2014, Σωματείο Συνήγορος των Παιδιών και άλλοι [αριθ. προσφυγών: 367324,
366989, 366710, 365779, 367317, 368861], διαθέσιμη σε: http://www.conseil-etat.fr/Decisions-AvisPublications/Selection-contentieuse/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communicationparticuliere/CE-12-decembre-2014-Association-Juristes-pour-l-enfance-et-autres.
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μοναχικός άνδρας ήδη από τη γέννηση αναγνωρίζεται ως νόμιμος πατέρας του παιδιού,
αυτός, βάσει του άρθρου 20 Α.Κ., δεν μπορεί να αναγνωριστεί αυτόματα ως νόμιμος
πατέρας και στην Ελλάδα533. Μόνο μέσω της υιοθεσίας και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που απαιτούνται μπορεί ο μοναχικός άνδρας να αναγνωριστεί ως
πατέρας του παιδιού, ακόμα κι αν αυτό προέρχεται από το δικό του γεννητικό υλικό.
Στην Ιρλανδία η κατάσταση είναι αντίστοιχη με τα όσα αναφέρονται αμέσως παραπάνω
για την Γαλλία και τη Γερμανία. Ως μητέρα του παιδιού, μπορεί να αναγνωριστεί μόνο η
γυναίκα που το γέννησε, ενώ ως πατέρας αναγνωρίζεται ο Ιρλανδός εφόσον συνδέεται
γενετικά με το παιδί.
Στην Ιταλία, το ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί νομολογιακά. Κατά την επιστροφή ενός
άνδρα που έχει προσφύγει σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με παρένθετη μητρότητα
σε χώρα όπου αυτό επιτρέπεται, η αναγνώριση του πιστοποιητικού γέννησης του
παιδιού (με νόμιμο πατέρα μόνο τον άνδρα αυτό), θα μπορούσε να κριθεί ότι έρχεται
σε αντίθεση με την ιταλική δημόσια τάξη. Λόγοι προστασίας του συμφέροντος του
παιδιού ωστόσο θα επέβαλαν, πιθανότατα, στην περίπτωση αυτή, την αναγνώριση του
νομικού δεσμού μεταξύ του άνδρα και του παιδιού, ιδίως όταν το τελευταίο έχει
δημιουργηθεί με χρήση γεννητικού υλικού του ίδιου του άνδρα.
Στη Μ. Βρετανία, οι μοναχικοί άνδρες μπορούν να προσφύγουν σε παρένθετη μητέρα
προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Επομένως η πιθανή αναζήτηση λύσης σε άλλη χώρα
μπορεί να σχετίζεται είτε με το κόστος της εφαρμογής είτε – το συνηθέστερο- με την
αδυναμία ανεύρεσης παρένθετης μητέρας στη Μ. Βρετανία. Στην περίπτωση όμως
αυτή θα συναντήσουν πρόβλημα επιστρέφοντας στη χώρα τους, καθώς, ακόμα κι αν
έχει χρησιμοποιηθεί δικό τους γεννητικό υλικό, δεν μπορεί να χορηγηθεί parental order
παρά μόνο σε ζευγάρια, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο. Έτσι ουσιαστικά, το μόνο που
απομένει είναι να ξεκινήσουν τη διαδικασία υιοθεσίας του τέκνου, προκειμένου να
καταστούν νόμιμοι γονείς του.
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Βλ. αναλυτικά Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ Παπασιώπη-Πασιά, Ε. Βασιλακάκης, Ιδιωτικό διεθνές
δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2012, σ. 231 επ., Σ. Βρέλλης, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σ. 331
επ.
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Στη Σουηδία ο μοναχικός άνδρας δεν έχει κατ’ αρχήν δικαίωμα να προσφύγει σε
μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έτσι είναι πιθανή η αναζήτηση μιας άλλης
χώρας για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Στην περίπτωση αυτή,
εφόσον ο άνδρας έχει δώσει δικό του γεννητικό υλικό, μπορεί να αναγνωριστεί στη
Σουηδία ως νόμιμος πατέρας του παιδιού, μέσω της διαδικασίας της «επιβεβαίωσης».
Αν το σπέρμα είναι τρίτου δότη, θα χρειαστεί να προσφύγει στη διαδικασία της
υιοθεσίας.
1.2.5. Ομόφυλα ζευγάρια
Στη Γαλλία, μπορεί να έχει αναγνωριστεί θεσμικά ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών,
ωστόσο δεν έχει ακόμα γίνει το άνοιγμα στη διεύρυνση των προϋποθέσεων της ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Συνεπώς, ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων γυναικών ή
ανδρών δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και αναγκάζεται συχνά να
μετακινείται για τον σκοπό αυτό σε άλλες χώρες. Στην περίπτωση των γυναικών, εκείνη
που το γεννά με τη μέθοδο της ετερόλογης γονιμοποίησης θεωρείται ασφαλώς και
νόμιμη μητέρα του. Για τη σύντροφό της, όμως, δεν αρκεί η συναίνεσή της στην ιατρική
υποβοήθηση, ούτε μια δικαστική αναγνώριση από μέρους της. Θα πρέπει να το
υιοθετήσει. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από την ψήφιση του νόμου για το «γάμο
για όλους», την άνοιξη του 2013, έχουν κατατεθεί από ζευγάρια του ίδιου φύλου 295
αιτήσεις υιοθεσίας τέκνων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό μετά από προσφυγή σε
ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με τρίτο δότη. Από αυτές μόνο οι 9
απορρίφθηκαν. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της υιοθεσίας, μετά την
αναγνώριση του δικαιώματος γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια, έχει σε μεγάλο βαθμό
λυθεί από τους Γάλλους δικαστές. Η από 22 Σεπτεμβρίου 2014 γνωμοδότηση του
Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας534, άλλωστε, επικύρωσε την πρακτική αυτή,
κρίνοντας ότι η τεχνητή γονιμοποίηση με τρίτο δότη, όταν τελείται στο εξωτερικό από
ομόφυλο ζευγάρι, δε συνιστά καταστρατήγηση του γαλλικού νόμου, αφού είναι μια
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CCass, Avis n° 15010 et 15011 du 22 septembre 2014 [αριθ. αιτήσεων: 1470006 και 1470007],
διαθέσιμο σε: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/integralite_avis_classes
_annees_239/2014_6164/22_septembre_2014_1470007_6867/15010_22_30157.html.
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μέθοδος που επιτρέπεται πάντως υπό προϋποθέσεις στη Γαλλία. Εντελώς διαφορετικά
είναι τα πράγματα όταν ζευγάρι γυναικών ή ανδρών υιοθετεί τη μέθοδο της
παρένθετης μητρότητας, οπότε και έχουν εφαρμογή όσα ειπώθηκαν στην παρ. 1.2.2.
Στη Γερμανία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα ομόφυλα ζευγάρια δεν
μπορούν να προσφύγουν σε Ι.Υ.Α., χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική ρητή
απαγόρευση. Καθώς όμως επιπλέον δεν επιτρέπεται και η παρένθετη μητρότητα, ένα
ζευγάρι ανδρών δεν έχει ουσιαστικά άλλη δυνατότητα από το να αναζητήσει σε άλλη
χώρα τη δυνατότητα απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Σε πρόσφατη
περίπτωση που απασχόλησε τα γερμανικά δικαστήρια, ένα ζευγάρι ανδρών απόκτησε
παιδί στις Η.Π.Α., με σπέρμα του ενός και ωάριο δότριας, ενώ δικαστήριο των Η.Π.Α.
αναγνώρισε και τους δύο άνδρες ως νόμιμους γονείς του παιδιού. Το γερμανικό
Ακυρωτικό σε μια πρωτοποριακή απόφασή του της 10.12.2014535, δέχτηκε ότι η
αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης δεν προσκρούει στη γερμανική δημόσια τάξη
και με αναφορά στις αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. Mennesson v. France και Labassée v.
France, δέχτηκε να αναγνωρίσει τους δύο άνδρες ως νόμιμους γονείς του παιδιού,
χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν στη διαδικασία της υιοθεσίας. Βεβαίως η απόφαση
αυτή γεννά πλέον νέα ζητήματα, για τη δυνατότητα αναγνώρισης δύο γυναικών ως
γονέων του παιδιού, στην περίπτωση που στο πλαίσιο ενός ομόφυλου ζευγαριού η μία
το γεννά με σπέρμα δότη. Μέχρι σήμερα, η σύντροφος της γυναίκας που γεννά το παιδί
μπορεί απλώς να το υιοθετήσει.
Στην Ελλάδα απαγορεύεται στα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν πρόσβαση σε μεθόδους
Ι.Υ.Α. Επομένως είναι πιθανό ένα τέτοιο ζευγάρι να μετακινηθεί σε χώρες όπου του
αναγνωρίζεται η δυνατότητα αυτή, όπως λ.χ. στη Μ. Βρετανία. Στην περίπτωση αυτή
μπορούν οι δύο γυναίκες ή οι δύο άνδρες να αναγνωριστούν ως νόμιμοι γονείς του
παιδιού με την έκδοση parental order. Ωστόσο, η επιστροφή στην Ελλάδα θα
συνοδεύεται με προβλήματα, αφού οι δύο γυναίκες ή οι δύο άνδρες δεν θεωρούνται
γονείς του παιδιού κατά το ελληνικό δίκαιο. Μόνο η γυναίκα που το γέννησε μπορεί να
θεωρείται νόμιμη μητέρα του.
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BGH 10.12.2014- Az. XII ZB 463/13, openJur 2014, 27194.
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Στην Ιρλανδία, όπως ήδη αναφέρθηκε, με τις πρόσφατες εξελίξεις τα ομόφυλα ζευγάρια
έχουν αποκτήσει τα ίδια δικαιώματα με τα ζευγάρια ετεροφύλων. Η πρόσβαση αυτών
των ζευγαριών στην Ι.Υ.Α. γίνεται με τους ίδιους όρους όπως και για τα υπόλοιπα
ζευγάρια. Επομένως, δεν προκύπτει ανάγκη μετακίνησης στο εξωτερικό για την
προσφυγή σε Ι.Υ.Α. Θα πρέπει ωστόσο να γίνει η εξής διάκριση: στα ζευγάρια λεσβιών,
δεν ανακύπτει κάποιο πρόβλημα, καθώς νόμιμη μητέρα είναι αυτή που γεννά και η
σύντροφος ή σύζυγός της, αναγνωρίζεται ως έτερος γονέας του τέκνου. Στα ζευγάρια
των ανδρών, ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά
μπορούν να αποκτήσουν παιδί μόνο μέσω παρένθετης μητέρας και στην περίπτωση
αυτή, νόμιμη μητέρα θα αναγνωριστεί η μητέρα που γέννησε το παιδί. Έτσι, δεν
υπάρχει η δυνατότητα στα ζευγάρια ομόφυλων ανδρών για προσφυγή σε μεθόδους
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ιρλανδία, ούτε μπορεί να αναγνωριστούν ως
γονείς και οι δύο σύντροφοι αν το παιδί έχει γεννηθεί στο εξωτερικό. Στην περίπτωση
αυτή θα μπορεί να συνδεθεί νομικά με το παιδί μόνο ο ένας από τους δύο, εφόσον
συνδέεται βιολογικά με αυτό.
Εάν ομόφυλο ζευγάρι από την Ιταλία αποκτήσει παιδί σε χώρα στην οποία η εφαρμογή
της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι νόμιμη και για ζευγάρι ομόφυλων
προσώπων, π.χ. στην Ισπανία, θα συναντήσει σίγουρα προβλήματα αναγνώρισης του
νομικού του δεσμού με το παιδί κατά την επιστροφή του στην Ιταλία, λόγω αντίθεσης
της πράξης στην ιταλική δημόσια τάξη. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί η από 29.10.2014
απόφαση του Εφετείου του Τορίνο536, η οποία αναγνώρισε τη δυνατότητα μεταγραφής
στην Ιταλία του πιστοποιητικού γέννησης ενός ανηλίκου που γεννήθηκε στην Ισπανία
μέσω ετερόλογης υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ζευγάρι γυναικών, μια εκ των
οποίων ήταν Ιταλίδα και η δεύτερη Ισπανίδα. Ειδικότερα, το παιδί είχε δημιουργηθεί
με χρήση του γεννητικού υλικού της μιας από τις δύο γυναίκες και με κυοφορία από
την άλλη. Μετά τη σχετική άρνηση της αρμόδιας αρχής για μεταγραφή του
πιστοποιητικού γέννησης, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει την αίτηση του
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ζευγαριού, επισημαίνοντας την αντίθεσή της με τη δημόσια τάξη. Το ζευγάρι
προσέφυγε στο δεύτερο βαθμό, ζητώντας να αναγνωριστεί ο νομικός δεσμός του
παιδιού με τη γυναίκα που δεν είχε κυοφορήσει και να δοθεί στο παιδί και η ιταλική
υπηκοότητα. Το Εφετείο του Τορίνο έκρινε ότι η έννοια της δημόσιας τάξης θα πρέπει
να περιορίζεται με αναφορά στο συμφέρον του παιδιού. Έτσι, απεφάνθη ότι η
παράλειψη μεταγραφής του πιστοποιητικού γέννησης περιορίζει το δικαίωμα στην
προσωπική ταυτότητα του ανηλίκου και για τον λόγο αυτό επέτρεψε την μεταγραφή
του παιδιού και αποφάσισε ότι έπρεπε να αναγνωριστεί ο δεσμός του με τη γυναίκα
που δεν το γέννησε και να αποκτήσει την ιταλική ιθαγένεια.
Στη Μ. Βρετανία, τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε μεθόδους
Ι.Υ.Α. και επομένως κατ’ αρχήν δεν θα είχαν λόγο να μετακινηθούν σε άλλο κράτος
προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Εάν το κάνουν, μπορεί να οφείλεται μόνο στο
μειωμένο κόστος, στην εξασφάλιση της ανωνυμίας του δότη ή στην ευκολότερη
ανεύρεση παρένθετης μητέρας. Στις περιπτώσεις αυτές, αν μεν πρόκειται για ομόφυλο
ζευγάρι γυναικών, η γυναίκα που γεννά το παιδί θεωρείται νόμιμη μητέρα του, ενώ η
σύζυγος / σύντροφός της νόμιμη γονέας. Στην περίπτωση ζεύγους ανδρών, χορηγείται
parental order, εφόσον όμως το παιδί προέρχεται από το γεννητικό υλικό του ενός από
αυτούς537. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της
υιοθεσίας.
Στη Σουηδία, τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών έχουν πρόσβαση στις μεθόδους Ι.Υ.Α.,
οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για μετάβασή τους στο εξωτερικό προς εφαρμογή των
μεθόδων αυτών. Αντίθετα, τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, στο μέτρο που δεν μπορούν
να αποκτήσουν παιδί στη Σουηδία, επιλέγουν συχνά μια άλλη χώρα (λ.χ. Μ. Βρετανία)
για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον έχει
χρησιμοποιηθεί σπέρμα του ενός, αυτός κατά την επιστροφή στη Σουηδία
αναγνωρίζεται ως νόμιμος πατέρας του παιδιού με τη διαδικασία της «επιβεβαίωσης»,
ενώ ο σύντροφός του μπορεί να υιοθετήσει το παιδί. Αν έχει χρησιμοποιηθεί σπέρμα
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποφάσεις: A & B v SA του 2013, D, L (Minors) (Surrogacy) and In the
Matter of Human Fertilisation and Embryology Act 2008 του 2012, In the matter of: Re: B-G (A Child) του
2014, J v G του 2013, Re P-M του 2013 και Z, B v C, Cafcass Legal as Advocate to the Court του 2011.
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τρίτου, ο μόνος τρόπος για να συνδεθεί το ομόφυλο ζευγάρι με το παιδί είναι με τη
διαδικασία της υιοθεσίας.
2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ Ι.Υ.Α.
2.1. Χώρες υποδοχής
Χώρες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον πολιτών άλλων χωρών για εφαρμογή
μεθόδων Ι.Υ.Α. είναι κυρίως η Ελλάδα και η Μ. Βρετανία.
Αντίθετα η Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία ή Σουηδία δεν θεωρούνται τόποι που
προσελκύουν μεγάλο αριθμό ξένων, καθώς το νομοθετικό τους πλαίσιο δεν
χαρακτηρίζεται ως «ελαστικό».
2.2. Βάσεις προβλημάτων από την υποδοχή πολιτών άλλων χωρών
2.2.1. Ανωνυμία δοτών
Η Γαλλία, μολονότι δεν αποτελεί χώρα προσέλκυσης πολιτών άλλων χωρών για την
εφαρμογή μεθόδων Ι.Υ.Α., υποδέχεται, ωστόσο, όπως μαρτυρείται, κάποιο αριθμό
ξένων που επιθυμούν να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Με βάση το
γαλλικό δίκαιο, η δυνατότητα αυτή αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε ζευγάρι,
οποιασδήποτε εθνικότητας - ακόμα κι αν η συγκεκριμένη μέθοδος είναι απαγορευμένη
στη χώρα προέλευσής του - αρκεί να πληροί τους νομοθετικά προβλεπόμενους όρους
πρόσβασης στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Πέραν τούτων, ο Γάλλος
νομοθέτης δεν προβλέπει ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικές με την υπηκοότητα του
υποβοηθούμενου ζευγαριού. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ένα ζευγάρι επιλέγει την
ετερόλογη γονιμοποίηση, η τήρηση της ανωνυμίας του δότη πρέπει να θεωρείται
δεδομένη για τις γαλλικές αρχές, ακόμα κι αν τα υποβοηθούμενα πρόσωπα διαμένουν
σε χώρα όπου δεν τηρείται η ανωνυμία, όπως λ.χ. στη Σουηδία. Η μόνη περίπτωση να
συμβεί κάτι διαφορετικό είναι αν τα γαλλικά δικαστήρια αναγνωρίσουν ότι η τήρηση
της ανωνυμίας θίγει θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού και αντιβαίνει επομένως σε
υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου.
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Στη Γερμανία δεν ισχύει η ανωνυμία των δοτών γεννητικού υλικού και για τον λόγο
αυτό η χώρα δεν συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζευγάρια που επιθυμούν
να αποκτήσουν παιδί με τη διαδικασία της ετερόλογης γονιμοποίησης. Εάν πάντως
επιλεγεί η χώρα αυτή για την εφαρμογή της ετερόλογης γονιμοποίησης ή αν το σπέρμα
έχει ληφθεί από τη Γερμανία και η εφαρμογή έγινε σε άλλη χώρα, το παιδί θα έχει τη
δυνατότητα, απευθυνόμενο στις αρμόδιες γερμανικές αρχές, να πληροφορηθεί την
ταυτότητα του βιολογικού του πατέρα. Δεν θα μπορεί, ωστόσο, να προχωρήσει και
στην τυπική αναγνώριση της πατρότητας, εφόσον στην χώρα προέλευσης, της οποίας
έχει την ιθαγένεια (όπως λ.χ. στην Ελλάδα), η αμφισβήτηση της πατρότητας ή η
αναγνώριση οποιουδήποτε συγγενικού δεσμού με τον δότη δεν είναι εφικτή.
Η Ελλάδα αποτελεί, όπως ήδη σημειώθηκε, χώρα υποδοχής πολιτών άλλων
ευρωπαϊκών κρατών, που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί με τη μέθοδο της Ι.Υ.Α. Ένας
από τους λόγους για την επιλογή τους αυτή είναι και η τήρηση της ανωνυμίας των
δοτών γεννητικού υλικού, στην περίπτωση που επιλέγεται η μέθοδος της ετερόλογης
γονιμοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα κι αν το παιδί πληροφορηθεί αργότερα
τον τρόπο της σύλληψής του, δεν θα μπορέσει ποτέ να πληροφορηθεί την ταυτότητα
του δότη538. Εάν το παιδί αυτό προσφύγει στα Δικαστήρια της χώρας του, όπου δεν
τηρείται η ανωνυμία, τότε τα δικαστήρια εφαρμόζοντας το δίκαιο της χώρας θα
δικαίωναν βέβαια το παιδί, το οποίο όμως στη συνέχεια, προκειμένου να
πληροφορηθεί την ταυτότητα του δότη θα έπρεπε να πετύχει αναγνώριση και εκτέλεση
της δικαστικής απόφασης στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν εφαρμόζονται
ούτε ο Κανονισμός 44/2001, ούτε ο Κανονισμός 2201/2003 αναφορικά με τη διεθνή
δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές
γονικής μέριμνας. Συνεπώς, η αναγνώριση και εκτέλεση της δικαστικής απόφασης θα
κρινόταν με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 323, 780 και 905), από τον
οποίο προκύπτει ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί αλλοδαπή απόφαση
στην Ελλάδα, η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη. Το θέμα της
αποκάλυψης της ταυτότητας του δότη εμπίπτει στην προαναφερθείσα απαγόρευση του
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Βλ. σχετικά άρθρο 1460 Α.Κ. και άρθρο 8 παρ. 6 και άρθρο 20 παρ. 1γ΄ Ν. 3305/2005.
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ΚΠολΔ, συνεπώς δεν θα μπορούσε το παιδί να μάθει την ταυτότητα του δότη του
γεννητικού υλικού. Ίδια θα ήταν η κατάληξη, ακόμα κι αν το παιδί προσέφευγε εξαρχής
στα ελληνικά δικαστήρια, οπότε η υπόθεση θα εκδικαζόταν με βάση το ελληνικό δίκαιο,
που απαγορεύει τη γνωστοποίηση της ταυτότητας του δότη. Αξίζει να σημειωθεί,
εξάλλου, ότι ακόμα και αν υπήρχε διάταξη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που να
υποδείκνυε ως εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο (εδώ π.χ. το δίκαιο της ιθαγένειας του
παιδιού), αυτό θα προσέκρουε στο άρθρο 33 ΑΚ ως αντίθετο στα χρηστά ήθη και στη
δημόσια τάξη και άρα δεν θα εφαρμοζόταν με αποτέλεσμα και πάλι να μη μπορεί
τελικά το παιδί να μάθει την ταυτότητα του δότη539.
Στην Ιρλανδία, η ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου και η εφεξής απαγόρευση της
ανωνυμίας στη δωρεά γεννητικού υλικού, δεν καθιστούν τη χώρα πόλο έλξης για άτομα
ή

ζευγάρια

που

επιθυμούν

να

αποκτήσουν

παιδί

μέσω

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής. Σύμφωνα με το νέο νόμο πάντως, εφόσον σε κάθε περίπτωση
καταγράφονται τα στοιχεία του δότη και του λήπτη γεννητικού υλικού και οι
πληροφορίες τηρούνται σε αρχείο, το παιδί που θα γεννηθεί θα μπορεί να έχει
πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, ακόμα και αν οι γονείς του είναι πολίτες μιας
χώρας όπου επιτρέπεται ή και επιβάλλεται η ανωνυμία των δοτών.
Μολονότι η Ιταλία δε φαίνεται να είναι χώρα υποδοχής ατόμων που θέλουν να
υποβληθούν σε Ι.Υ.Α., ένα ετερόφυλο ζευγάρι άλλης υπηκοότητας και διαμονής μπορεί
να την επιλέξει για ετερόλογη γονιμοποίηση λόγω της ισχύουσας σε αυτήν ανωνυμίας
του δότη. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα κι αν το παιδί πληροφορηθεί αργότερα τον
τρόπο της σύλληψής του, δεν μπορεί να ζητήσει να πληροφορηθεί την ταυτότητα του
βιολογικού του γονέα από τις Μονάδες Ι.Υ.Α. της Ιταλίας.
Αν ένα ζευγάρι, ετερόφυλο ή ομόφυλο ή και μεμονωμένο άτομο μεταβεί στη Μ.
Βρετανία για να υποβληθεί σε μεθόδους Ι.Υ.Α., μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε
ιδιωτική Μονάδα, καλύπτοντας το κόστος εφαρμογής της μεθόδου. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να έχει ενημερωθεί ότι το παιδί θα μπορεί να λάβει πληροφορίες που
539

Βλ. αναλυτικά Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ε. Βασιλακάκη, Ιδιωτικό διεθνές
δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2012, σ. 90 επ., Σ. Βρέλλη, Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σ. 123
επ.
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δεν οδηγούν στην ταυτότητα του δωρητή και τυχόν γενετικών αδελφών του στα 16 του,
και το σύνολο των πληροφοριών στα 18 του540, ανεξάρτητα αν θα γεννηθεί στη Μ.
Βρετανία ή όχι. Στη Μ. Βρετανία μπορεί επίσης ένα ζευγάρι ή μεμονωμένο άτομο να
επιλέξει την προσφυγή σε παρένθετη μητέρα, ωστόσο στην περίπτωση αυτή νόμιμη
μητέρα του παιδιού θα είναι εκείνη που το γεννά (και νόμιμος πατέρας ο
σύζυγος/σύντροφός της), ενώ οι κοινωνικοί γονείς, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της
χώρας, είναι αδύνατο να καταστούν νόμιμοι γονείς του παιδιού με τη χορήγηση
parental order. Μόνο η λύση της υιοθεσίας θα μπορούσε επομένως να υιοθετηθεί.
Αν ένα ζευγάρι καταφύγει στη Σουηδία προκειμένου να υποβληθεί σε μέθοδο Ι.Υ.Α.
που δεν επιτρέπεται στη χώρα του θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιωτική κλινική και να
καταβάλλει όλα τα αναγκαία έξοδα, αφού η ασφαλιστική κάλυψη της εφαρμογής των
μεθόδων Ι.Υ.Α. αφορά μόνο τους Σουηδούς πολίτες. Στη σουηδική νομοθεσία εξάλλου
δεν φαίνεται να υπάρχει θεσμοθετημένη υποχρέωση του ιατρικού προσωπικού να
ενημερώνει τα υποβοηθούμενα πρόσωπα για πιθανά νομικά προβλήματα που θα
συναντήσουν, επιστρέφοντας στη χώρα τους, μολονότι κατά τις μαρτυρίες ειδικών,
κάθε κλινική ενημερώνει το άτομο σχετικά με τυχόν κινδύνους που θα αντιμετωπίσει.
2.2.2. Παρένθετη Μητρότητα
Η Ελλάδα επιλέγεται από πολλά ζευγάρια για την εφαρμογή μεθόδων παρένθετης
μητρότητας, λόγω της ασφάλειας που παρέχει η νομοθεσία της για το θέμα αυτό.
Βέβαια, πριν την ψήφιση του νόμου 4272/2014, συμφωνία παρένθετης μητρότητας
μπορούσε να υπάρξει μόνο εφόσον τόσο η κυοφόρος όσο και η γυναίκα που
επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί ήταν κάτοικοι Ελλάδας. Αυτή η πρόβλεψη, που
αποτελούσε κανόνα αναγκαστικού δικαίου, περιόριζε μεν τις πιθανότητες να κληθούν
τα ελληνικά Δικαστήρια να λάβουν απόφαση για ζητήματα που ανέκυπταν από μια
σύμβαση μητρότητας που δεν πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, αλλά δεν απέκλειε ένα
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Όπως ακριβώς αναλύθηκε στο κεφάλαιο VI.4 της παρούσας έκθεσης.
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τέτοιο ενδεχόμενο541. Ωστόσο, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 8 του νόμου
3089/2002 από το άρθρο 17 του νόμου 4272/2014 αρκεί η αιτούσα ή η φέρουσα να
έχει την κατοικία της ή την προσωρινή διαμονή της στην Ελλάδα. Έτσι έχει ανοίξει ο
δρόμος για την εφαρμογή της μεθόδου και σε ανθρώπους που βρίσκονται προσωρινά
στην Ελλάδα, εφόσον βέβαια ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης
σχετικής δικαστικής απόφασης.
Το ερώτημα που έχει ανακύψει εν προκειμένω είναι αν τα δικαστήρια της Ελλάδας
μπορούν πράγματι να δώσουν άδεια για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου,
στην περίπτωση που το δίκαιο της χώρας προέλευσης την απαγορεύει. Τα δικαστήρια
οφείλουν εν προκειμένω να αποβλέψουν στο εφαρμοστέο δίκαιο. Για την εύρεσή του,
στις περιπτώσεις που έχουμε σύμβαση που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών,
καταφεύγουμε στον Κανονισμό Ρώμη Ι. Ο κανονισμός, όμως αυτός εξαιρεί από το πεδίο
εφαρμογής του τις οικογενειακές σχέσεις542. Βέβαια, αμφισβήτηση υπάρχει κατά πόσο
η συμφωνία για παρένθετη μητρότητα αποτελεί οικογενειακή σχέση από τη στιγμή που
ούτε μεταξύ της φέρουσας και της γυναίκας που επιθυμεί το παιδί υπάρχει
οικογενειακή σχέση ούτε μεταξύ της φέρουσας και του παιδιού που αυτή κυοφορεί. Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού 593/2008 εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρμογής του οι συμβατικές ενοχές εκείνες, οι οποίες απορρέουν από
σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σ’ αυτές δίκαιο, παράγουν ανάλογα
αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι για την εξαίρεση της συμφωνίας για παρένθετη
μητέρα από τον Κανονισμό θα πρέπει να εξευρεθεί το δίκαιο που τη διέπει
προκειμένου να διευκρινιστεί αν με βάση αυτό χαρακτηρίζεται μια σχέση
οικογενειακή543. Σε περίπτωση που δεν θεωρηθεί ότι υπάρχει οικογενειακή σχέση, τότε,
σύμφωνα με τον Κανονισμό οι συμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το
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Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Παρένθετη μητρότητα: Συγκριτική προσέγγιση και ιδιωτικο-διεθνολογικοί
προβληματισμοί, σε: Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου, Δίκαιο-Εργασία-Φύλο-Ψυχή, εκδ.
Σάκκουλα, 2011, σ. 66.
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Άρθρο 1 α και β΄ του Κανονισμού 593/2008.
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Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Παρένθετη μητρότητα: Συγκριτική προσέγγιση και ιδιωτικο-διεθνολογικοί
προβληματισμοί, σε: Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου, Δίκαιο-Εργασία-Φύλο-Ψυχή, εκδ.
Σάκκουλα, 2011, σ. 67.
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εφαρμοστέο δίκαιο. Αν η σχέση θεωρηθεί οικογενειακή, τότε δεν έχει εφαρμογή ο
Κανονισμός, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται το άρθρο 25 Α.Κ. οπότε θα αναζητηθεί το
δίκαιο με το οποίο η σύμβαση συνδέεται πιο στενά544. Στην περίπτωση που η σύμβαση
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού για την τυπική εγκυρότητα της
σύμβασης εφαρμοστέα είναι είτε η lex causae είτε η lex loci actus, διαφορετικά
εφαρμόζεται το άρθρο 11 Α.Κ.545. Αν το δικαστήριο, με βάση τα παραπάνω επιτρέψει
την αξιοποίηση παρένθετης μητέρας, εφαρμόζοντας το ελληνικό δίκαιο, βάσει του
οποίου και αναγνωρίζονται ως νόμιμοι γονείς του παιδιού που θα γεννηθεί εκείνοι που
το θέλησαν, το πρόβλημα που ανακύπτει στη συνέχεια είναι αν αυτοί θα
αναγνωριστούν ως νόμιμοι γονείς του παιδιού και στη χώρα από την οποία
προέρχονται.
2.2.3. Μοναχική γυναίκα
Με δεδομένο ότι σε πολλές χώρες (Ιταλία, Σουηδία) δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται
μέθοδοι Ι.Υ.Α. σε μοναχικές γυναίκες, η Ελλάδα εμφανίζεται ως χώρα υποδοχής
μοναχικών γυναικών που θέλουν να αποκτήσουν παιδί με ετερόλογη γονιμοποίηση ή
με παρένθετη μητέρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει βέβαια να ακολουθηθεί η
προβλεπόμενη στον νόμο διαδικασία (συμβολαιογραφική πράξη για την ετερόλογη
γονιμοποίηση / δικαστική απόφαση για την παρένθετη μητρότητα). Εφόσον η γυναίκα
τηρήσει τη διαδικασία αυτή, αναγνωρίζεται κατά το ελληνικό δίκαιο ως νόμιμη μητέρα
του παιδιού που θα γεννηθεί. Εντούτοις, αν κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής της,
μητέρα του παιδιού είναι αυτή που το γεννά, τότε στην περίπτωση της ετερόλογης
γονιμοποίησης δεν θα έχει ασφαλώς κανένα πρόβλημα και θα αναγνωριστεί ως νόμιμη
μητέρα και κατά το δίκαιο της χώρας εκείνης. Στην περίπτωση όμως της παρένθετης
μητρότητας είναι πιθανό να μην αναγνωριστεί ως νόμιμη μητέρα του παιδιού, ακόμα κι
αν αυτό έχει γεννηθεί με δικό της γεννητικό υλικό.
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Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, ό.π.,
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Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Παρένθετη μητρότητα: Συγκριτική προσέγγιση και ιδιωτικο-διεθνολογικοί
προβληματισμοί, σε: Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου, Δίκαιο-Εργασία-Φύλο-Ψυχή, εκδ.
Σάκκουλα, 2011, σ. 67.
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Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Στην Ιρλανδία,

πάντως, όπου επίσης επιτρέπεται η πρόσβαση στην Ι.Υ.Α. και σε

μοναχικές γυναίκες, δεν παρατηρείται να υπάρχει μετακίνηση από το εξωτερικό λόγω
κυρίως του ασαφούς νομοθετικού πλαισίου.
2.2.4. Μοναχικός άνδρας
Στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία , την Ιταλία και τη Σουηδία δεν προβλέπεται
νόμιμη διαδικασία για να έχει ένας μοναχικός άνδρας πρόσβαση σε μέθοδο
παρένθετης μητέρας και επομένως οι χώρες αυτές δεν λειτουργούν ως χώρες υποδοχής
σε τέτοιες περιπτώσεις.
Αντίθετα στη Μ. Βρετανία, όπου επιτρέπεται η εφαρμογή της μεθόδου της παρένθετης
μητέρας για τους μοναχικούς άνδρες, ένας μοναχικός άνδρας μπορεί να πετύχει την
εφαρμογή της μεθόδου και στη συνέχεια να ακολουθήσει τη διαδικασία της υιοθεσίας.
Στην περίπτωση αυτή θα μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα του, όπου όμως επίσης θα
θεωρείται θετός πατέρας του παιδιού.
2.2.5. Ομόφυλα ζευγάρια
Στην Ελλάδα και την Ιταλία δεν προβλέπεται νόμιμη διαδικασία για να έχει ένα
ομόφυλο ζευγάρι πρόσβαση σε μεθόδους Ι.Υ.Α. και επομένως οι χώρες αυτές δεν
λειτουργούν ως χώρες υποδοχής σε τέτοιες περιπτώσεις.
Στην Μ. Βρετανία, αντίθετα, όπου η εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α. επιτρέπεται και σε
ομόφυλα ζευγάρια, προσφεύγουν πολλά ομόφυλα ζευγάρια που θέλουν να
αποκτήσουν παιδί. Η πρόσβαση στις ιδιωτικές Μονάδες Ι.Υ.Α. είναι στην περίπτωση
αυτή ελεύθερη, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του νόμου, και τα
ζευγάρια (γυναικών ή ανδρών) μπορούν να αναγνωριστούν ως νόμιμοι γονείς του
παιδιού που γεννιέται, μέσω της χορήγησης parental order. Μόνο η γυναίκα που γεννά
αποκτά βάσει του νόμου την ιδιότητα της νόμιμης γονέα του παιδιού. Ωστόσο αν τα
ζευγάρια αυτά επιχειρήσουν να επιστρέψουν στη χώρα της ιθαγένειάς τους, θα
συναντήσουν πρόβλημα, στο μέτρο που το parental order δεν αναγνωρίζεται στις χώρες
αυτές.
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Υποδοχή Πολιτών άλλης Χώρας για την Εφαρμογή Μεθόδων Ι.Υ.Α.
Στην Ιρλανδία όπου η πρόσβαση στην Ι.Υ.Α. για τα ομόφυλα ζευγάρια επιτρέπεται
πλέον με τους ίδιους όρους όπως και για τα υπόλοιπα ζευγάρια, δεν υπάρχουν
δεδομένα και δεν έχουν συλλεγεί στοιχεία, αφού αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη
εξέλιξη , μόλις λίγων μηνών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα από την συγκριτική μελέτη που προηγήθηκε μπορούν να
συνοψιστούν ως εξής:
1) Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των επτά χωρών που εξετάστηκαν σε
κεντρικής σημασίας επιλογές στο χώρο της Ι.Υ.Α., όπως το νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τις εφαρμογές της, τη διαμόρφωση ειδικής Αρχής για την επιτήρηση της
εφαρμογής μεθόδων Ι.Υ.Α., τους όρους πρόσβασης στις μεθόδους αυτές, τις
επιμέρους προϋποθέσεις πρόσβασης, όπως είναι η ηλικία των υποβοηθούμενων
προσώπων, η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α. σε ζευγάρια (ετερόφυλα ή
ομόφυλα) ή σε μοναχικά άτομα κ.λπ.
2) Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στα κεντρικής σημασίας ζητήματα, παρατηρείται
σημαντική κινητικότητα στη διαμόρφωση νέων κάθε φορά νομοθεσιών ή σύνταξη
κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς η πίεση από την κοινωνία είναι τόσο μεγάλη, ώστε
ο νομοθέτης ή τα άλλα αρμόδια κάθε φορά όργανα να μην μπορούν να την
αγνοήσουν. Η διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές στην πρόταση
υιοθέτησης μιας κοινής προσέγγισης των θεμάτων αυτών546, είτε μέσω της
κατάρτισης μιας διεθνούς σύμβασης που θα περιλαμβάνει ομοιόμορφους κανόνες
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου547, είτε μέσω της υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής
οδηγίας548.
3) Επιπλέον, παρά τις διαφορές της νομοθεσίας και την αναγνώριση των υφιστάμενων
κινδύνων, πολλά άτομα μετακινούνται σε άλλες χώρες για να επιτύχουν την
απόκτηση ενός παιδιού μέσω της Ι.Υ.Α., γεγονός που έχει υποχρεώσει τα εθνικά
δικαστήρια να αναζητούν κάθε φορά λύσεις, ώστε να διασφαλίζεται το συμφέρον
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P. Devroey (ULB), «Uniformiser les lois en matière de PMA partout en Europe pour éviter le "tourisme
reproductif"? », Belgique/EU, διαθέσιμο σε: http://bioethique.over-blog.net/article-7159360.html.
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Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Παρένθετη μητρότητα: Συγκριτική προσέγγιση και ιδιωτικο-διεθνολογικοί
προβληματισμοί, σε: Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου, Δίκαιο-Εργασία-Φύλο-Ψυχή, εκδ.
Σάκκουλα, 2011, σ. 70.
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T. Vidalis, «Regulating Assisted Reproduction in the EU: Time for a new Directive?», JIBL, Vol 4, I 2007,
σ. 14 επ.
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Συμπεράσματα
του παιδιού που έχει γεννηθεί. Στο επίπεδο αυτό, ιδιαίτερα σημαντική είναι η
νομολογία που έχει διαμορφώσει το Ε.Δ.Δ.Α., το οποίο, παρακάμπτοντας
επιχειρήματα σχετικά με την πιθανή προσβολή της δημόσιας τάξης που έχουν
υιοθετήσει εθνικά δικαστήρια, τοποθετεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του το
δικαίωμα απόκτησης οικογένειας και το συμφέρον του παιδιού που έχει γεννηθεί,
ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί.
4) Έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε πολλές χώρες δείχνουν τάσεις μεγάλων ομάδων
πολιτών υπέρ της διαμόρφωσης μιας πιο φιλελεύθερης νομοθεσίας σχετικά με την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Ο φόβος που υπήρχε πριν από 25 έτη σχετικά με
τις δυνατότητες που πρόσφερε η νέα τεχνολογία δεν φαίνεται να υπάρχει πια,
καθώς κυριαρχεί η επιθυμία αξιοποίησης των θετικών προοπτικών που διανοίγει
για πολλά άτομα που δεν μπορούν με άλλο τρόπο να αποκτήσουν παιδί.
5) Η απάντηση στα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής δεν φαίνεται να προϋποθέτει κατ΄ ανάγκη επεμβάσεις στο δίκαιο
της συγγένειας, όπου τα περισσότερα κράτη δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν
αλλαγές.
Με τα δεδομένα αυτά επιχειρείται να διατυπωθεί μια συνολική ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ στο χώρο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
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