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ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα επηηεχγκαηα ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη ηεο Γελεηηθήο έδσζαλ λέεο
εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο κε ζεκαληηθέο πξννπηηθέο. Ζ πεξηγξαθηθή
Βηνινγία ησλ λαηνπξαιηζηψλ ηνπ 19νπ αηψλα κεηαηξάπεθε ζε πεηξακαηηθή θαη
νδήγεζε ζηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο χγρξνλεο Βηνινγίαο ελψ παξάιιεια ε Γελεηηθή
αλαπηχρζεθε κε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο. ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ηεο αδπλακίαο
ηεθλνπνηίαο, απαηηείηαη έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο θχθινο εξεπλψλ πξνθεηκέλνπ λα
βξεζνχλ κέζνδνη ππνβνεζήζεσο ηεο αλαπαξαγσγήο. Με ηνλ φξν ηερλεηή
γνληκνπνίεζε ελλνείηαη θάζε πεξίπησζε ηεθλνπνηίαο κε κε θπζηθφ ηξφπν κε
δηάθνξεο ηερλεηέο ηαηξηθέο κεζφδνπο. Ζ κεηξφηεηα κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ σο κνξθή
αληηκεηψπηζεο ηεο αηεθλίαο έρεη εκθαληζηεί ζε πνιιέο θνηλσλίεο ήδε απφ ηελ Παιαηά
Γηαζήθε θαη ηελ νκεξηθή πεξίνδν. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ηεο άξα1
αιιά θαη ηεο Ραρήι2, φπσο επίζεο θαη ζηνλ κεξν κε ηελ γέλλεζε ηνπ Μεγαπέλζε
απφ ην Μελέιαν θαη κηα δνχιε αθνχ νη ζενί δελ έδσζαλ απφγνλν ζηελ Διέλε 3. ηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πξνυπεηίζεην ζεμνπαιηθή επαθή ηεο ηξίηεο γπλαίθαο κε
ηνλ ζχδπγν, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί ην ηέθλν. Κάηη αληίζηνηρν ίζρπε θαη ζηελ
αξραία Ρψκε, φπνπ νη παηξίθηεο απνθηνχζαλ παηδί κέζσ κηαο άιιεο γπλαίθαο
(δανειζμόρ μήηπαρ – locatio uteri) κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
γπλαηθείαο ππνγνληκφηεηαο αιιά θαη λα απνθεπρζεί ε ηαιαηπσξία ηεο θχεζεο θαη ηνπ
ηνθεηνχ. ηελ λεψηεξε Διιάδα είρακε ηνλ ζεζκφ ηεο ζπγθξίαο (ζπλ + θπξία). ηε
Μάλε, ζηελ Κξήηε αιιά θαη ζηελ Κέξθπξα, ν ζχδπγνο κπνξνχζε λα ζπλάςεη
δεχηεξν γάκν ηαπηφρξνλα κε ηνλ πξψην4, φηαλ ε ζχδπγφο ηνπ δελ ηνπ ράξηδε
αξζεληθφ παηδί θαη ε δεχηεξε γπλαίθα ζα ππνθαζηζηνχζε ηελ πξψηε κέρξη λα
απνθηεζεί αξζεληθφο απφγνλνο.

1

Γζνεςθ, 16, 1-2 & 30, 3-5.

2

Γζνεςθ, 30, 3-5.

3

Οδφςςεια, Ραψωδία δ', ςτίχοι 10-14.

4

Ο κεςμόσ ίςχυε παρά τθν απαγόρευςθ τθσ διγαμίασ και πολλζσ φορζσ με τθ ςυγκατάκεςθ
τθσ ςυηφγου. Θ ίδια πρακτικι εμφανίηεται και ςτουσ αρχαίουσ νόμουσ του Manou και τθσ Λνδικισ
Νομοκεςίασ. Βλ. Κεανϊ Παπαηιςθ, «Οριακά κζματα υιοκεςίασ και Σεχνθτισ Γονιμοποίθςθσ»,
Ελλθνικι Δικαιοςφνθ, 36, 1995, ς.997
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Ζ νηθνγέλεηα θαη ε ζπγγέλεηα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζεζκνχο θαζψο ε
πξνέιεπζή ηνπο είλαη παιαηφηεξε απφ απηή ηεο θνηλφηεηαο κε απνηέιεζκα λα αλήθεη
ζηα πην απαξαίηεηα θαηλφκελα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ζ ζχλζεζε, ε θπξηαξρηθή δνκή,
ε ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ε θνηλσληθή ηεο ζέζε απνηεινχλ κέξε κηαο κεηαβιεηήο
θνηλσληθήο ζπλάξηεζεο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο θνπιηνχξαο θαη
εζηθήο.
Οη πξψηεο, σζηφζν, πεξηπηψζεηο απφθηεζεο ηέθλσλ κέζσ ηξίηεο κήηξαο
εκθαλίζηεθαλ πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ζηηο Ζ.Π.Α. γηα ηηο πεξηπηψζεηο
γπλαηθψλ πνπ αδπλαηνχζαλ λα θπνθνξήζνπλ5 κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ
ππφζεζε Baby M., θαηά ηελ νπνία κηα γπλαίθα ζπκθψλεζε λα ζπιιάβεη θαη λα
θπνθνξήζεη ην παηδί ελφο άιινπ δεχγνπο ρξεζηκνπνηψληαο, σζηφζν, δηθφ ηεο
γελεηηθφ πιηθφ θαη ζπέξκα ηνπ ζπδχγνπ. Σα πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ, φηαλ
αξλήζεθε κεηά ηνλ ηνθεηφ λα παξαδψζεη ην κσξφ κε ηελ αηηηνινγία φηη ήηαλ ε κφλε
θαηάιιειε γηα ηελ αλαηξνθή θαη ην κεγάισκα ηνπ παηδηνχ ηεο.
ηελ Δπξψπε θαη θπξίσο ζηε Γαιιία ε λνκνινγία ήηαλ αληίζεηε ζηελ
ππνθαηάζηαζε. Σν 1990, σζηφζν, έγηλε γηα πξψηε θνξά απνδεθηή κε επηρείξεκα ην
δηθαίσκα απφθηεζεο απνγφλσλ θαη ηελ απηνλνκία ηεο βνχιεζεο, αλαγλσξίδνληαο
ζπγρξφλσο ζην άηνκν ην δηθαίσκα θπξηφηεηαο επί ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα
κηα απφθαζε, ε νπνία αλαηξέζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηνπ Αθπξσηηθνχ κε ηε ινγηθή
φηη ε ππνθαηάζηαηε κεηξφηεηα θαηαζηξαηεγεί ηνλ ζεζκφ ηεο πηνζεζίαο
εμηδαληθεχνληαο ηελ αηνκηθή βνχιεζε θαη κεηαηξέπεη ηφζν ην παηδί φζν θαη ηε
γπλαίθα ζε αληηθείκελν6. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο δε
κπνξεί λα ππαρζεί ζηα θπζηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ ην θαηλνχξγην

5

Λςμινθ Κριάρθ-Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και ςυνταγματικό δίκαιο, υνταγματικά
κζματα ςχετικά με τισ μεκόδουσ τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ και τισ εφαρμογζσ τθσ
γενετικισ, Εκδόςεισ άκκουλα, Κεςςαλονίκθ, 1994 & Κανάςθσ Παπαχρίςτου, Θ Σεχνθτι
αναπαραγωγι ςτον Αςτικό Κϊδικα, Εκδόςεισ άκκουλα, Ακινα – Κεςςαλονίκθ, 2003, ς.15
6

Ακθνά Κοτηάμπαςθ, Δικαίωμα ςτθ μθτρότθτα και τθν τεχνθτι γονιμοποίθςθ: ζνα πολιτικό
ηιτθμα, Εκδόςεισ Παρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 2003, ς.ς.53-54
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δηθαίσκα πνπ δεκηνπξγείηαη επηβεβαηψλεη ηελ παληειή έιιεηςε θάζε ζρέζεο ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε7.
ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζα επηδηψμσ λα αλαιχζσ δηεμνδηθά ηελ
έλλνηα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο σο κέζνδν ηεθλνπνίεζεο απφ άηεθλα δεπγάξηα.
Θα γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ θνηλσληθψλ γνλέσλ αιιά θαη ηεο
παξέλζεηεο κεηέξαο κέζα απφ ην πξίζκα δηαθφξσλ ζεσξηψλ δηθαησκάησλ, φπσο
απηή ησλ John Rawls, Robert Nozick θαη Ronald Dworkin. Ζ επηινγή γηα αλάιπζε
ησλ ζεσξηψλ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ θηινζφθσλ έγηλε θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα
εμεηαζζνχλ ζπλδπαζηηθά ράξε ζηε λνκηθνθηινζνθηθή ρξνηά ηνπο θαη δελ ζα
κπνξνχζαλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε λνκηθή άπνςε ηνπ Hohfeld, ηελ νπνία δελ αλαιχσ.
Μέζα απφ απηέο ηηο ζεσξίεο ζα αλαιπζεί ην δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ ζηελ
αλαπαξαγσγή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ αληίζηνηρε
άπνςε ηνπ Jurgen Habermas. Σέινο ζα αλαιπζνχλ νη απφςεηο ησλ John Stuart Mill
θαη Immanuel Kant πεξί ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηε
Βηνεζηθή. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δηαθσηίζεη ηηο πηπρέο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα απφ ηελ παξνπζία ηεο κεζφδνπ ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο θαη λα ηνληζηεί ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο επηζηήκεο ζηελ πξνζπάζεηα
άηεθλσλ δεπγαξηψλ λα ηεθλνπνηήζνπλ κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο. Θα ηνληζηεί πψο
κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ε γπλαίθα δελ ράλεη ηελ ηδησηηθή απηνλνκία θαη πψο δελ
ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν αιιά σο ζθνπφο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελφο ζεκαληηθνχ
δηθαηψκαηνο, απηνχ ηεο αλαπαξαγσγήο.

7

Λςμινθ Κριάρθ-Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και ςυνταγματικό δίκαιο, υνταγματικά
κζματα ςχετικά με τισ μεκόδουσ τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ και τισ εφαρμογζσ τθσ
γενετικισ, Εκδόςεισ άκκουλα, Κεςςαλονίκθ, 1994, ς.63
9

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ
1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ
ΣΗ ΔΝΝΟΙΑ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
Δίλαη γεγνλφο πσο ηα δηθαηψκαηα εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο εζηθέο
θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο θαη ε νπνηαδήπνηε έιιεηςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο
ζηεξεί ηελ πνιηηηθή απφ ζθνπνχο θαη θησραίλεη ηελ εζηθή. Κεληξηθά ζεκεία
απνηεινχλ ε έλλνηα, ε θχζε, ε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ε ζχλδεζή
απηψλ κε πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κε ην εχξνο ηεο πξννπηηθήο πνπ παξέρνπλ.
Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα απνηεινχλ ηα είδε ησλ δηθαησκάησλ, ε ζρέζε κεηαμχ
δηθαησκάησλ θαη θαζεθφλησλ, ην δήηεκα ηεο ππέξβαζεο αιιά θαη ε πξνηεξαηφηεηα
ησλ δηθαησκάησλ επηινγήο θαη επεκεξίαο.
Αλαιχνληαο ηελ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ δηαπηζηψλνπκε πσο θπξίαξρε
έλλνηα είλαη εθείλε ηεο ειεπζεξίαο. Σα δηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξίο
ηελ ειεπζεξία θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν παίξλεη κηα ηδηαίηεξε εζηθή ρξνηά. Απφ ην Α‟
βηβιίν ησλ «Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ»8, αιιά θαη ζηελ Ρεηνξηθή9 ν Αξηζηνηέιεο
πξνζπαζεί λα νξίζεη ηνλ ζθνπφ ηεο εζηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ην ηδαληθφ ηέξκα ηεο εζηθήο πνξείαο ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε
επδαηκνλία. Ζ ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζηελ αξηζηνηειηθή εζηθή είλαη ζηελά
ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηνπ αγαζνχ, κε ην χςηζην αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν λα
απνηειεί ε επδαηκνλία. Σελ άπνςή ηνπ απηή ηελ ζηήξηδε ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο
σο δεκηνπξγηθφ νλ πξάηηεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φιεο νη πξάμεηο ηνπ λα απνζθνπνχλ
ζηελ πξαγκάησζε ελφο απψηεξνπ ζθνπνχ. Οη ζθνπνί ησλ πξάμεσλ ζηε θηινζνθία
ηνπ Αξηζηνηέιε δηαθξίλνληαη ζε αλψηεξνπο θαη θαηψηεξνπο. Μέζα απφ ηελ πνξεία
πνπ αθνινπζεί ν άλζξσπνο έρεη σο χςηζην ζθνπφ ην «άξηζην». Ο απψηεξνο ινηπφλ
ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηφ πνπ ν θηιφζνθνο νλνκάδεη επδαηκνλία, ε νπνία
8
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έρνληαο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέιεηνπ αγαζνχ είλαη ηέιεηα θαη ε ηειεηφηεηά ηεο απηή
πξνυπνζέηεη ηελ απηάξθεηά ηεο θαζψο είλαη απφ κφλε ηεο απηνζθνπφο θαη πνηέ δελ
ππάξρεη σο κέζν.
Οη απφςεηο απηέο ηνπ Αξηζηνηέιε γηα ηελ επδαηκνλία απνηεινχλ ηηο
θαηαβνιέο ηνπ σθειηκηζκνχ, ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο
απφ ηνπο Bentham θαη Mill10. Ωζηφζν παξ' φιεο ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ Αξηζηνηέιε
θαη σθειηκηζηψλ δελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν Αξηζηνηέιεο ππήξμε
ζηαζψηεο ηνπ σθειηκηζκνχ. Μηα βαζηθή δηαθνξά βξίζθεηαη ζην ζεκείν φπνπ
ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ε επδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ
αξεηή, ζε αληίζεζε κε ηνπο Bentham θαη Mill, φπνπ ε επδαηκνλία ζπλαξηάηαη, ζε
δηαθνξεηηθφ βαζκφ γηα ηνλ θαζέλα, κε ηελ εδνλή. Δπηπιένλ ζηε θηινζνθία ηνπο
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επδαηκνλίαο είλαη ε θνηλσληθή ηεο πθή. Καζψο ην δήηεκα πνπ
ηνπο απαζρνιεί είλαη κε πνην ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηνχλ επδαίκνλεο νη
πεξηζζφηεξνη, αλ φρη φινη νη άλζξσπνη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αξηζηνηειηθή
θηινζνθία σο πξνο ηελ επδαηκνλία έρεη αηνκηθφ ραξαθηήξα θαη ην εξψηεκα πνπ ηνλ
απαζρνιεί είλαη κε πνην ηξφπν ην άηνκν ζα επηηχρεη κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπ λα γίλεη
επδαίκσλ.
ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζηνπο θιαζζηθνχο, νη
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν «πνιηηεία» ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηνπο «λφκνπο». Ζ
πνιηηεία είλαη πην ζεκειηψδεο απφ θάζε λφκν θαη απνηειεί ηελ πεγή φισλ ησλ
λφκσλ11. Ζ πνιηηεία κπνξεί λα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο, ρσξίο φκσο θάηη ηέηνην
λα είλαη απαξαίηεην ελψ παξάιιεια νη λφκνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιηηεία κπνξεί
είηε αθνχζηα είηε εθνχζηα λα είλαη «ςεπδείο» σο πξνο ηνλ αιεζηλφ ραξαθηήξα ηεο
πνιηηείαο. Οη λφκνη πξέπεη λα πηνζεηνχληαη, λα ηεξνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη απφ
αλζξψπνπο. Τπάξρεη φκσο ε πηζαλφηεηα νη άλζξσπνη πνπ απαξηίδνπλ κηα πνιηηηθή
θνηλφηεηα λα θαηαηάζζνληαη κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ
θνηλψλ ππνζέζεσλ.

10

Jeremy Bentham and John Stuart Mill, The Classical Utilitarians, Εκδόςεισ Hacket, Ακινα,

2003
11

Λεο τράουσ, Φυςικό Δίκαιο και Ιςτορία, Επιμζλεια Παναγιϊτθσ Κονδφλθσ, Μετάφραςθ
τζφανοσ Ροηάνθσ, Γεράςιμοσ Λυκιαρδόπουλοσ, Εκδόςεισ Γνϊςθ, Ακινα, 1988, ς.169
11

Ο άλζξσπνο, σο πνιηηηθφ δψν, έιθεηαη απφ ηελ θνηλσλία ησλ ζπλαλζξψπσλ
ηνπ, έηζη ψζηε λα δεη καδί κε απηνχο εηξεληθά, κε κεηξηνθξνζχλε θαη ζεβφκελνο ηνπο
ζπκπνιίηεο ηνπ. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ινγηθή, «ν λνπο» είλαη απηφ πνπ μερσξίδεη ηνλ
άλζξσπν απφ ηα ππφινηπα δψα. Ωο ινγηθφ νλ θαη πνιηηηθφ δψν, απφ ηε θχζε ηνπ
νδεγείηαη ζην λα ηδξχεη θνηλσλίεο θαη λα ζπκβηψλεη κε άιινπο αλζξψπνπο.
Απφ ην 17ν αηψλα θαη κεηά, ε επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ
επηβάιιεη ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Σα άηνκα ζεσξήζεθε φηη δηέζεηαλ ηδηφηεηεο πνπ ηα δηέθξηλαλ σο
πξφζσπα κε ην θαζέλα λα είρε κηα ηδηαίηεξε αμία. Κάηη ηέηνην έγηλε εκθαλέο ζηελ
αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ πεξί θπζηθψλ δηθαησκάησλ θαηά ηνλ δέθαην έβδνκν θαη ηνλ
δέθαην φγδνν αηψλα. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο δηαθήξπζζαλ φηη ηα άηνκα ήηαλ
πξνηθηζκέλα κε κηα δέζκε απφ ζεφπεκπηα θπζηθά δηθαηψκαηα, φπσο εθείλα πνπ φξηζε
ν Locke12 σο «δσή, ειεπζεξία θαη ηδηνθηεζία». Οη ζεσξεηηθνί ησλ θπζηθψλ
δηθαησκάησλ ηζρπξίζηεθαλ φηη ε θνηλσλία έπξεπε λα ζπγθξνηεζεί κε ηέηνηνλ ηξφπν,
ψζηε λα παξέρεη πξνζηαζία ζηα αηνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο. Ο
Kant13 κε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην άηνκν σο «απηνζθνπφ» θαη φρη απιά σο κέζν γηα
ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θάπνησλ άιισλ, εμέθξαζε κηα παξφκνηα πεπνίζεζε γηα ηελ
αθεξαηφηεηα θαη ηελ ίζε αμία φισλ ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ. Απηή ε πίζηε ζηελ
πξσηαξρηθφηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο θηιειεχζεξεο
ηδενινγίαο θαη είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε θηιειεχζεξε ζθέςε. Ο ιφγνο, ην
πλεχκα, ν δηαρσξηζκφο ηεο θπζηθήο απφ ηελ πνιηηεηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ σο ππνθεηκέλνπ γίλνληαη νη ζηνηρεηψδεηο βάζεηο πνπ
πάλσ ηνπο ζα ζεκειησζεί ν πξνβιεκαηηζκφο ηεο πνιηηηθήο ζπγθξφηεζεο θαη
νξγάλσζεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Πξσηεχνληα ξφιν έρεη πηα ην ππνθείκελν, ν
άλζξσπνο, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη θαηαζηάζεηο ηέηνηεο κέζα ζηηο
νπνίεο ζα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη απνθηήζεη. Σν θπζηθφ
δίθαην αιιάδεη ξφιν θαη κνξθή, γίλεηαη αληί-θπζηθφ, αληηλαηνπξαιηζηηθφ θαη θαζαξά
ππνθεηκεληθφ αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο εθάζηνηε
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θνηλφηεηαο. Κάζε θνηλφηεηα δεκηνπξγείηαη ππφ δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο, ηα άηνκα
κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο απφ θάπνηα άιια, γηα παξάδεηγκα, λα
ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, κε απνηέιεζκα λα παξαρσξήζνπλ πεξηζζφηεξα
απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε κηα θεληξηθή εμνπζία ε νπνία ζα θιεζεί λα δηαζθαιίζεη
ηελ αζθάιεηα ηεο θνηλφηεηαο.
Ζ ππνθεηκεληθή θαη αληί-θπζηθή δηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ ζηεξίδεηαη
ζηνλ Descartes14, ν νπνίνο ζέινληαο λα νξίζεη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην Θεφ,
αλαθάιπςε ην ππνθείκελν. Ο Θεφο είλαη κηα αληηθεηκεληθή ηδέα αθαηαλφεηε ζε εκάο,
βξίζθεηαη πέξα θαη πάλσ απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ιφγνπ, πνπ γλσξίδεη ην
πεπεξαζκέλν θαη ζηνράδεηαη ην άπεηξν. Ο θαξηεζηαλφο νξζνινγηζκφο είλαη ε
παλεγπξηθή αλαγλψξηζε ηεο γλσζηηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο. Σν ππνθείκελν είλαη
ζεκειησηήο ηνπ αιεζηλνχ επεηδή αλαγλσξίδεη κε ηελ ελέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο ηε
βεβαηφηεηα ηεο αιήζεηαο. Ο Hobbes15 απνξξίπηεη ηελ ηδεαιηζηηθή παξάδνζε επί ηε
βάζεη κηαο ζεκειηψδνπο ζπκθσλίαο καδί ηεο αθνχ επηδηψθεη λα θάλεη κε ηξφπν
επαξθή φ,ηη έθαλε ε ζσθξαηηθή παξάδνζε. Απνδέρεηαη ηελ άπνςε φηη ν άλζξσπνο
είλαη θχζεη ή πξσηνγελψο α-πνιηηηθφ θαη κάιηζηα α-θνηλσληθφ δψν θαζψο θαη ην φηη
ην θαιφ ηαπηίδεηαη θαη‟ νπζία κε ηελ εδνλή. ε απηήλ ηελ α-πνιηηηθή άπνςε δίλεη
έλα πνιηηηθφ λφεκα16. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ πνιηηηθνχ
εδνληζκνχ πνπ έθεξε παληνχ ζηελ αλζξψπηλε δσή κηα επαλάζηαζε ζε ηέηνηα
θιίκαθα ψζηε άιιε ζεσξία δελ θαηάθεξε λα πιεζηάζεη. Αλ ην αλζξψπηλν θαιφ
απνηειέζεη ηελ χςηζηε αξρή, ηφηε ε πνιηηηθή ή θνηλσληθή επηζηήκε γίλεηαη ην
ζπνπδαηφηεξν είδνο γλψζεο, φπσο είρε πεη θαη ν Αξηζηνηέιεο. Ο Hobbes δε ζπκθσλεί
κε ηελ θιαζηθή ηδεαιηζηηθή παξάδνζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην εχξνο ηεο
πνιηηηθήο θηινζνθίαο. Δχινγα ζα κπνξνχζε ινηπφλ θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη φηη ν
Hobbes είλαη ν πξαγκαηηθφο ηδξπηήο ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο. Σα δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ ζπγθεληξψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν άλζξσπνο παξαρσξεί ηα
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δηθαηψκαηά ηνπ, γηα λα θεξδίζεη, σο πνιίηεο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπ.
Πιένλ νξγαλψλεηαη, θαηεπζχλεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ηνπ θξάηνπο.
χκθσλα κε ην Spinoza βνχιεζε θαη ιφγνο είλαη ην ίδην πξάγκα17 θαη
αληηπξνζσπεχεη ηελ νξκή ηνπ αλζξψπνπ πνπ παζρίδεη λα δηαηεξεζεί. Ζ νπζία ηνπ
αλζξψπνπ είλαη ν πφζνο, ε νξκή, ε δχλακε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο λα ππάξμεη 18.
Σα πάζε θαη νη αξεηέο ινηπφλ ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη παξά ηδηφηεηεο ηνπ πλεχκαηνο
γηα λα πνξεπζεί ζηελ πξαγκάησζε ηνπ είλαη ηνπ. Ζ κειαγρνιία, ε ηαπεηλφηεηα, ε
θαθία, ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ απνηεινχλ εκπφδηα πνπ θξάδνπλ ην δξφκν ηεο
πξαγκάησζεο, ελψ ε ραξά, ε αγάπε, μεπεξλνχλ ηα εκπφδηα, απνθαζηζηνχλ ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο γηα λα πινπνηεζεί ε νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε
δηθαίσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Γηα ην Spinoza19, ν ιφγνο είλαη ν θπζηθφο λφκνο πνπ
ξπζκίδεη ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. ιεο νη εθδειψζεηο
ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχλ εθθάλζεηο ηνπ θπζηθνχ λφκνπ. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα
εμέιζεη απφ ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε γηα λα επηβηψζεη θαη λα ζεκειηψζεη έλα
πνιηηεηαθφ δίθαην αλάινγν ησλ αλαγθψλ ηνπ.
ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζψ ζηνλ John Locke, ν νπνίνο ζεσξείηαη έλαο απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηινζφθνπο ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ζεκειησηήο ησλ θπζηθψλ
δηθαησκάησλ ζην λεφηεξν θφζκν. Οη ζέζεηο ηνπ άζθεζαλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε
ζηα ξηδνζπαζηηθά θηλήκαηα ηεο επνρήο ηνπ θαη ππήξμε ν ζεσξεηηθφο ησλ θιαζζηθψλ
δηαθεξχμεσλ. Απφ ηελ αξρή ηεο πξαγκαηείαο ηνπ Locke, νη έλλνηεο ησλ θπζηθψλ
δηθαησκάησλ, ηδηαίηεξα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ θπζηθνχ λφκνπ ζεσξνχληαη
δεδνκέλεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Δίλαη
ινηπφλ κηα θαηάζηαζε ειεπζεξίαο, αιιά φρη θαηάρξεζήο ηεο, αλ θαη είλαη απνιηηηθή,
δελ ζηεξείηαη εζηθήο, θαζψο δε θηάλνπκε ζηελ αζπδνζία γηαηί δηεπζχλεηαη απφ ην
θπζηθφ λφκν πνπ δεζκεχεη ηνπο πάληεο θαη δηδάζθεη φηη εθφζνλ φινη είλαη ίζνη θαη
αλεμάξηεηνη, θαλείο δελ πξέπεη λα πξνμελεί βιάβε ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία θαη ζηα
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ππάξρνληα ηνπ άιινπ. Παξάιιεια ν θαζέλαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη λα κελ εγθαηαιείπεη νηθεηνζειψο ηε δσή ηνπ θαη φηαλ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηε ζπληήξεζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Ζ δσή, ε πγεία, ε ειεπζεξία θαη ε
ηδηνθηεζία απνηεινχλ επηηαγέο ηνπ θπζηθνχ λφκνπ θαη λννχληαη σο ππνρξεψζεηο
κφλν αλαθνξηθά κε ηνπο άιινπο, θαη απνηεινχλ ζετθή δσξεά. Γη απηφ θαη δελ
παξαρσξνχληαη, απιψο δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα
είλαη θπζηθά, πξν-πνιηηεηαθά δηθαηψκαηα. πσο καο δηεπθξηλίδεη ν Locke, «ε
εμνπζία ηεο θνηλσλίαο ή ε λνκνζεηηθή εμνπζία, πνπ ζπγθξνηνχλ νη ίδηνη δελ κπνξεί
πνηέ λα ππνηεζεί φηη εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ θνηλνί θαινχ· αιιά ππνρξενχηαη λα
δηαζθαιίζεη ηελ ηδηνθηεζία θαζελφο πξνλνψληαο γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ ηξηψλ
παξαπάλσ ειαηησκάησλ, πνπ θαζηζηνχζαλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηφζν επηζθαιή θαη
άβνιε». Ο γλψκνλαο ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο θαη ε ηθαλφηεηα νξζήο θξίζεο επί ησλ
δηαθνξψλ αληηδηαζηέιινπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε απφ ηελ επλνκνχκελε θνηλσλία. Ωο
δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ, θαλείο δελ έρεη δηθαίσκα λα θαηαπαηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ
άιισλ, αιιά πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη έηζη ψζηε λα ηεξείηαη ν θπζηθφο λφκνο πνπ
απνζθνπεί ζηελ εηξήλε, θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξσπφηεηαο. ηε θπζηθή
θαηάζηαζε ν λφκνο είλαη ζηα ρέξηα φισλ ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ηηκσξνχλ φζνπο ηνλ θαηαπαηνχλ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θπζηθά δηθαηψκαηα ην
νπνίν ζεκειηψλεη θαη ππεξαζπίδεηαη ν Locke είλαη εθείλν ηεο ηδηνθηεζίαο. Σν θπζηθφ
δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία είλαη παξεπφκελν ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο
απηνζπληήξεζεο. Αθεηεξία ηεο ζεσξίαο ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη ν ηζρπξηζκφο «φηη ν
Θεφο έδσζε ζηελ αλζξσπφηεηα απφ θνηλνχ, θαη απηφ ρσξίο νπνηαδήπνηε ξεηή
ζχκβαζε κεηαμχ ησλ θνηλψλ ρξεζηψλ» έλα θπζηθφ δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο. Ο Θεφο
έδσζε επίζεο θαη ηε ινγηθή γηα λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ θφζκνπ γηα κηα θαιχηεξε θαη
αλεηφηεξε δσή. Αλ θαη φια ηα απηνθπή αγαζά ηεο γεο αλήθνπλ ζε φιε ηελ
αλζξσπφηεηα θαη ηα απνιακβάλνπλ φινη, πξέπεη αλαγθαία λα ππάξρεη έλαο ηξφπνο,
κηαο θαη δφζεθαλ γηα ηε ρξήζε ησλ αλζξψπσλ, θάπνηνο λα ηα νηθεηνπνηεζεί πξηλ
γίλνπλ ρξήζηκα θαη επεξγεηηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν. Ο κφλνο έληηκνο ηξφπνο
λα ηδηνπνηείηαη θαλείο ηα πξάγκαηα είλαη ε εξγαζία ηνπ. Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ηνπ
θπζηθνχ λφκνπ σο πξνο ην ηη κπνξεί λα ηδηνπνηείηαη ν άλζξσπνο. Καζέλαο κπνξεί λα
ηδηνπνηείηαη κε ην κφρζν ηνπ φζα ηνπ είλαη αλαγθαία θαη ρξήζηκα γηα ηελ
απηνζπληήξεζή ηνπ. Αλ έρεη πεξηζζφηεξα απφ φζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απφ
έλα άιθα είδνο πξαγκάησλ θαη ιηγφηεξα απφ έλα βήηα είδνο πξαγκάησλ, κπνξεί λα
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θάλεη ην είδνο άιθα ρξήζηκν γη απηφλ, αληαιιάζζνληαο ην κε πξάγκαηα ηνπ είδνπο
βήηα. Ο άλζξσπνο ινηπφλ δελ κπνξεί λα ηδηνπνηεζεί πξάγκαηα ηα νπνία κε ηελ
ηδηνπνίεζή ηνπο, απφ κέξνπο ηνπο ζα έπαπαλ λα είλαη ρξήζηκα, κπνξεί λα ηδηνπνηείηαη
ηφζα, φζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο βηνηηθφ ηνπ φθεινο πξνηνχ θαηαζηξαθνχλ.
Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη αληηθεηκεληθά θαη απζχπαξθηα, ελψ ε αιινίσζή
ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηελ απφιπηε θπξηαξρία ηνπ κνλάξρε πνπ κεηαηξέπεη ηνλ πνιίηε
ζε ππήθνν ππνρξεψζεσλ, ρσξίο δηθαηψκαηα. Ζ αιινηξίσζε ησλ αλζξψπηλσλ
δηθαησκάησλ είλαη απνηέιεζκα άληζσλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ πνπ κεηαηξέπνπλ ηε
θπζηθή αξκνλία θαη ηζφηεηα ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε.
Ζ πξψηε θξίζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ λεφηεξνπ θπζηθνχ δηθαίνπ εκθαλίζηεθε
ζηε ζθέςε ηνπ Jean Jacques Rousseau20. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν δηακέζνπ
ηεο απνδνρήο ηεο κνίξαο ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ ν Rousseau νδεγήζεθε πίζσ ζηελ
αξραηφηεηα. Καηαθεχγνληαο απφ ηνλ Hobbes, ην Locke ή ηνπο εγθπθινπαηδηζηέο
ζηνλ Πιάησλα21, ηνλ Αξηζηνηέιε ή ηνλ Πινχηαξρν22, απέβαιε ζεκαληηθά ζηνηρεία
ηεο θιαζζηθήο ζθέςεο, ηα νπνία νη κνληέξλνη πξνθάηνρνί ηνπ εμαθνινχζεζαλ λα
δηαηεξνχλ. ηνλ Hobbes ν Λφγνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμνπζία ηνπ, είρε
απειεπζεξψζεη ην πάζνο. Ο Λφγνο ζπλέρηζε λα θπβεξλά αλ θαη κφλν απφ καθξηά.
ηνλ Rousseau ην πάζνο πήξε ην ίδην ηελ πξσηνβνπιία θαη επαλαζηάηεζε
ζθεηεξηδφκελν ηε ζέζε ηνπ Λφγνπ θαη αξλνχκελν ην παξειζφλ ηνπ, άξρηζε λα εθδίδεη
εηπκεγνξίεο, κε απζηεξνχο ηφλνπο θνηλσληθήο αξεηήο, ζρεηηθά κε ηηο θαπιφηεηεο ηνπ
Λφγνπ. Ο Rousseau ρηχπεζε ην κνληέξλν πλεχκα ελ νλφκαηη δχν θιαζζηθψλ ηδεψλ:
ηεο ηδέαο ηεο πφιεο θαη ηεο αξεηήο, απφ ηε κηα κεξηά, θαη ηεο ηδέαο ηεο θχζεο απφ
ηελ άιιε. Σν κνληέξλν θξάηνο παξνπζηάδεηαη σο κία ηερλεηή έλσζε, ε νπνία
γελληέηαη δηακέζσ κηαο ζχκβαζεο, θαη ε νπνία ζεξαπεχεη ηηο αηέιεηεο ηεο θπζηθήο
θαηάζηαζεο. Γελληέηαη ινηπφλ ην εξψηεκα εάλ ε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη ή φρη
πξνηηκφηεξε απφ ηελ πνιηηηθή θνηλσλία. Ο Rousseau πξφηεηλε ηελ επηζηξνθή ζηε
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Jean-Jacques Rousseau, Σο Κοινωνικό υμβόλαιο – Αρχζσ του Πολιτικοφ Δικαίου,
Μετάφραςθ Φϊντασ Κονδφλθσ, Εκδόςεισ Δαμιανόσ, Ακινα, 1986
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Πλάτων, Πολιτεία – Περί Δικαίου, Σόμοσ 2, Μετάφραςθ Φιλολογικι Ομάδα Κάκτου,
Εκδόςεισ Κάκτοσ, Ακινα, 1992.
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Πλοφταρχοσ, Θκικά, Μετάφραςθ Φιλολογικι Ομάδα Κάκτου, Επιμζλεια Βαςίλειοσ
Μανδθλάρασ, Εκδόςεισ Κάκτοσ, Ακινα, 1995.
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θπζηθή θαηάζηαζε, ηελ επηζηξνθή ζηε θχζε, απφ έλα θφζκν πιαζηφ θαη ζπκβαηηθφ.
ε νιφθιεξε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ, νπδέπνηε αξθέζηεθε λα δεηήζεη απιά ηελ
επηζηξνθή απφ ην ζχγρξνλν θξάηνο ζηελ θιαζζηθή πφιε. Σελ ίδηα ζρεδφλ ζηηγκή
δεηνχζε ηελ επηζηξνθή απφ ηελ ίδηα ηελ θιαζζηθή πφιε ζηνλ άλζξσπν ηεο θχζεο,
ζηνλ «πνιηηηθά άγξην». Τπάξρεη βέβαηα κηα αληίθαζε αλάκεζα ζηελ επηζηξνθή ζηελ
θιαζζηθή πφιε θαη ζηελ επηζηξνθή ζηε θπζηθή θαηάζηαζε. Ζ αληίθαζε απηή
απνηειεί ηελ νπζία ηεο ζθέςεο ηνπ Rousseau, πνπ παξνπζηάδεη ην ζπγθερπκέλν
ζέακα ελφο αλζξψπνπ πνπ πεγαηλνέξρεηαη δηαξθψο αλάκεζα ζε δχν δηακεηξηθά
αληίζεηεο ζέζεηο. Σε κηα ζηηγκή ππεξαζπίδεηαη κε ζέξκε ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ ή
ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηζζήκαηνο ελαληίνλ θάζε πεξηνξηζκνχ θαη θάζε εμνπζίαο.
Σειηθά, ε ειεχζεξε θνηλσλία γελληέηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο θπζηθήο
αληζφηεηαο απφ ηε ζπκβαηηθή ηζφηεηα. Ο ίδηνο ν θηιφζνθνο πιεζηάδεη απφ νξηζκέλεο
απφςεηο ην θπζηθφ άλζξσπν πεξηζζφηεξν απφ φζν ηνλ πιεζηάδεη ν ελάξεηνο πνιίηεο.
Δλ νλφκαηη ηεο θχζεο ν Rousseau ακθηζβεηεί φρη κφλν ηε θηινζνθία, αιιά θαη ηελ
πφιε θαη ηελ αξεηή. Σν θπζηθφ δίθαην γηα ην Rousseau δελ είλαη έλαο θψδηθαο
νξζνινγηθψλ θαη απφιπησλ επηηαγψλ επηβαιιφκελνο ζηελ θνηλσλία γηα ηελ
θαηνρχξσζε ηνπ αηφκνπ, φπσο ππνζηήξηδε ν Locke, αιιά κηα θαηεγνξία ζεζκηθή θαη
αλαγθαία ηεο θνηλσληθήο δσήο γηα λα ππάξμεη ην δίθαην θαη ε λνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ.
Ο Rousseau απνθιίλεη απφ ηνλ Hobbes γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ απνθιίλεη απφ
φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο πνιηηηθνχο θηινζφθνπο. Καηαξρήλ, φινη νη θηιφζνθνη,
φζνη ηνπιάρηζηνλ εμέηαζαλ ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο, έλησζαλ ηελ αλάγθε λα
αλαηξέμνπλ ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, θαλέλαο ηνπο φκσο δελ έθηαζε σο εθεί. ινη
ηνπο πεξηέγξαςαλ ηνλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν, ηζρπξηδφκελνη φηη πεξηγξάθνπλ ην
θπζηθφ άλζξσπν ή ηνλ άλζξσπν ζηελ θαηάζηαζε ηεο θχζεο. Οη πξνγελέζηεξνη ηνπ
Rousseau πξνζπαζνχζαλ λα νξίζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ αλζξψπνπ
παξαηεξψληαο ηνλ άλζξσπν φπσο είλαη ζήκεξα. Ζ κεζφδεπζε απηή ήηαλ
δηθαηνινγεκέλε εθφζνλ ζεσξνχληαλ φηη ν άλζξσπνο είλαη θχζεη θνηλσληθφο. Ζ πεγή
ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο πξέπεη λα αλαδεηεζεί απνθιεηζηηθά ζηελ επηζπκία ή ζην
δηθαίσκα ηεο απηνζπληήξεζεο, πνπ δηθαηνινγεί ην δηθαίσκα ζηα κέζα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ απηνζπληήξεζε.
Καζέλαο έρεη εθ θχζεσο ην δηθαίσκα λα ηδηνπνηείηαη φ,ηη ρξεηάδεηαη απφ ηνπο
θαξπνχο ηεο γεο, κπνξεί λα απνθηά ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο γεο
πνπ έρεη θαιιηεξγήζεη κε ην κφρζν ηνπ. Έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην ηψξα ζα
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κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ απηνζπληήξεζε ηνπ αηφκνπ αλ δελ ηνπ επέηξεπε
λα παξακείλεη ν θξηηήο ηνπ πνηα κέζα ρξεηάδεηαη γηα ηελ απηνζπληήξεζή ηνπ, φπσο
ην λα παξακείλεη ειεχζεξνο φζν ειεχζεξνο ήηαλ θαη πξηλ. Απφ ηελ άιιε, ε θχζε ηεο
πνιηηηθήο θνηλσλίαο επηηάζζεη λα αληηθαηαζηαζεί ε ηδησηηθή απφθαζε απφ ηε
δεκφζηα. Κη απηφ ζα γίλεη κέζσ ηεο λνκνζέηεζεο. Ζ λνκνζεζία απφ νιφθιεξν ην
ζψκα ησλ πνιηηψλ είλαη ην ζπκβαηηθφ ππνθαηάζηαην ηελ θπζηθήο ζπκπφληαο πνπ
αλέθεξα παξαπάλσ. Ο πνιίηεο είλαη πξάγκαηη ιηγφηεξν ειεχζεξνο απφ ηνλ άλζξσπν
ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, εθφζνλ δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηελ ακηγή ηδησηηθή ηνπ
απφθαζε, αιιά είλαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο απφ ηνλ άλζξσπν ζηε θπζηθή
θαηάζηαζε, κηαο θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ. Ο πνιίηεο είλαη
εμίζνπ ειεχζεξνο κε ηνλ άλζξσπν ζηελ αξρηθή θπζηθή θαηάζηαζε, εθφζνλ κε ην λα
ππφθεηηαη κφλν ζην λφκν ή ζηελ θνηλή βνχιεζε ή ζηε γεληθή βνχιεζε, δελ ππφθεηηαη
ζηελ ηδησηηθή βνχιεζε θαλελφο άιινπ αλζξψπνπ. Ζ ειεπζεξία κέζα ζηελ θνηλσλία
είλαη δπλαηή κφλν κε ηελ νινθιεξσηηθή ππνηαγή ηνπ θαζελφο, θαη ηεο θπβέξλεζεο,
ζηε βνχιεζε κηαο ειεχζεξεο θνηλσλίαο. Σν θπζηθφ δίθαην αθνκνηψλεηαη λφκηκα απφ
ην ζεηηθφ δίθαην κηαο θνηλσλίαο πνπ δνκείηαη ζχκθσλα κε ην θπζηθφ δίθαην. Ζ
αληίιεςε φηη ε θαιή δσή ζπλίζηαηαη ζηελ επηζηξνθή ζηε θπζηθή θαηάζηαζε, αιιά
ζην επίπεδν ηεο αλζξσπηάο, νδεγεί θαη‟ αλάγθε ζην πφξηζκα φηη ην άηνκν δηεθδηθεί
απφ ηελ θνηλσλία κηα απφιπηε ειεπζεξία θελή απφ θάζε ζπγθεθξηκέλν αλζξψπηλν
πεξηερφκελν.
Σν 18ν αηψλα ηα δεδνκέλα ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο αιιάδνπλ, κε θχξην
εθπξφζσπν ηεο αιιαγήο απηήο ην Montesquieu23. Παξακέλεη σο βαζηθή
πξνηεξαηφηεηα ε ζχζηαζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο πνπ ζα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα
ησλ αηφκσλ θαη ησλ αγαζψλ, ην θεληξηθφ φκσο πνιηηηθφ πξφβιεκα δελ είλαη πσο ζα
ζπζηαζεί ηδεαηά ην θξάηνο γηα λα ππάξμεη ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ν
νξηζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ ζρέζεσλ θπβεξλψλησλ-θπβεξλσκέλσλ. Ο Montesquieu
αληηιήθζεθε φηη ην βαζηθφ πνιηηηθφ πξφβιεκα είλαη ε αληίζεζε κεηαμχ ηεο εμνπζίαο
θαη ηεο ειεπζεξίαο, ζεκειίσζε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
κέζα απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εμνπζίαο γηα λα επηηεπρζεί ε
πνιηηηθή ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα. Οπζηαζηηθά αξλείηαη ηνλ ηδεαιηζκφ ηεο
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θηινζνθίαο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ, ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη ηηο ηδενινγηθέο αμίεο
πνπ επηλννχλ ηελ πξνέιεπζε ηεο θνηλσλίαο θαη δηαζηξεβιψλνπλ ηηο θπζηθέο αλάγθεο
ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Ζ θπζηθή θαηάζηαζε δελ είλαη ε πεξηγξαθή ιφγσλ θαη
θαηαζηάζεσλ πνπ νη άλζξσπνη πξέπεη λα απνθεχγνπλ, νχηε ε ελλνηνινγηθή
πξνυπφζεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ν ηδεαηφο ηχπνο ζρέζεσλ, αιιά νη θπζηθνί λφκνη
δείρλνπλ, νη ίδηνη, ηε δσηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ
Montesquieu ζηεξίδεηαη ζηελ εξκελεία ηεο πνιηηηθήο εκπεηξίαο, φπσο ε πεξίπησζε
ηεο Αγγιίαο, γηα λα αλαπηχμεη ηε ζηαζεξή ηζνξξνπία κεηαμχ εμνπζίαο θαη
ειεπζεξίαο. Απηφ πνπ θάλεη είλαη λα αληηζηξέςεη ηελ πξνβιεκαηηθή ησλ θηινζφθσλ
ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ θαη δελ μεθηλά απφ ην δίθαην πνπ ζεκειηψλεη ηελ ειεπζεξία,
αιιά απφ ηελ εμνπζία πνπ ηελ απεηιεί. Αληί λα εξεπλήζεη θαη λα εμεηάζεη ηελ
πξνέιεπζε ηεο εμνπζίαο, αλαιχεη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Γε ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο
αλαδήηεζεο ηνπ θαιχηεξνπ πνιηηεχκαηνο γηα ηελ πνιηηηθή αλάπηπμε ηεο
αλζξσπφηεηαο, αιιά αλαδεηεί ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ θαιψλ λφκσλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Ζ ηδέα ηεο θχζεο ζην
Montesquieu κεηαθέξεηαη απφ ην άηνκν ζην πνιηηηθφ θαζεζηψο, φπσο ζην Rousseau
κεηαθέξζεθε απφ ηνλ άλζξσπν ζηνλ πνιίηε. Έηζη, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ δελ
παίξλνπλ κνξθή θαη πεξηερφκελν, παξά απφ ηελ πνιηηηθή ειεπζεξία ηνπ θαζεζηψηνο,
φπνπ ν λφκνο απαγνξεχεη ζην άηνκν λα επηβάιιεη ηε ζέζε ηνπ ζην άιιν,
ππαγνξεχνληαο επίζεο ηελ αλάινγε έθθξαζε ηεο ζέιεζεο ηνπ άιινπ. Με ηελ
απνκάθξπλζε απφ ην θπζηθφ δίθαην, ν Montesquieu πξεζβεχεη κηα πνιηηεηαθή άπνςε
ησλ δηθαησκάησλ. Ζ ειεχζεξε θαη αζθαιήο θνηλσλία εγγπάηαη ηα αλάινγα
δηθαηψκαηα. Οη πνιίηεο κηαο παξφκνηαο θνηλσλίαο κπνξνχλ λα πνπλ φηη δνπλ ζε έλα
είδνο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ν πνιίηεο δε θνβάηαη ηνλ πνιίηε, δνπλ δειαδή ζε κηα
θπζηθή θαηάζηαζε απειεπζεξσκέλε απφ ην θφβν. Ζ ειεχζεξε θνηλσλία,
ζεκειησκέλε ζην δηαρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ είλαη κηα «ηειεηνπνηεκέλε θπζηθή
θαηάζηαζε»: νη πνιίηεο ραίξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο,
εθθξάδνπλ ηε ζέιεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο θαη δελ ππνθέξνπλ, κηαο θαη είλαη
απειεπζεξσκέλνη απφ ηελ εκπφιεκε θαηάζηαζε θαη ην θφβν.
Σειηθά, ν Montesquieu ζεκειηψλεη ηελ νπζία ηεο ειεπζεξίαο ζην ζεζκηθφ
πιαίζην θαη ζηε ζπληαγκαηηθή εγγχεζή ηεο θαη φρη ζηε θπζηθή θαη αηνκηθή
ειεπζεξία. Ζ πνιηηηθή ειεπζεξία γηα ην Montesquieu πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζνξξνπία
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο εμνπζίαο, πνπ πξνζδηνξίδεη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηηο
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θπζηθέο θαη πνιηηεηαθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη φρη απφ ηελ νπζηαζηηθή αλάιπζε
ηεο έλλνηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ.
ηνλ 20ν ηψξα αηψλα έρνπκε ηε δηφγθσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηα
πεξηζζφηεξα δπηηθά θξάηε, θαζψο θαη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. πλήζσο
απηφο ν παξεκβαηηζκφο πήξε ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, δειαδή
πξνζπαζεηψλ ηεο θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη κε ζεζκνχο πξνλνίαο ηνπο πνιίηεο, ψζηε νη
ηειεπηαίνη λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηε θηψρεηα, ηελ αξξψζηηα θαη ηελ
ακάζεηα. Οη ζχγρξνλνη ππνζηεξίδνπλ ην θξάηνο πξφλνηαο κε βάζε ηελ αξρή ησλ ίζσλ
επθαηξηψλ. Αλ ηπρφλ νξηζκέλα άηνκα ή νκάδεο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ιφγσ
ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ, ηφηε ην θξάηνο έρεη ηελ θνηλσληθή επζχλε λα
πεξηνξίζεη ή λα εμαιείςεη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Απηή αθξηβψο ε
επζχλε αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Μηα
ηέηνηα επέθηαζε ησλ επζπλψλ ηεο θπβέξλεζεο δελ ζπλεπάγεηαη σζηφζν ηε
ζπξξίθλσζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά κάιινλ ηε δηεχξπλζή ηνπο. Οη πνιίηεο
εμαζθαιίδνπλ έλα θάζκα θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ή δηθαησκάησλ πξνλνίαο, φπσο
είλαη ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ην δηθαίσκα ζηελ παηδεία θαη ην δηθαίσκα ζηελ
αμηνπξεπή ζηέγαζε. Σα δηθαηψκαηα ηνπ θξάηνπο πξνλνίαο, σζηφζν, ζπληζηνχλ
ζεηηθά δηθαηψκαηα, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ παξά κφλν κε ζεηηθέο
ελέξγεηεο ηνπ θξάηνπο, δειαδή κέζα απφ δεκφζηεο παξνρέο ζπληάμεσλ θη επηδνκάησλ
θαη, ελδερνκέλσο, ησλ ππεξεζηψλ ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο. Με ιίγα ιφγηα δίλεηαη
αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηνπ
αηφκνπ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα παίξλεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφζν
φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ηνπ, ζην βαζκφ πνπ δελ πιήηηεη ηνπο άιινπο,
φζν εηδηθφηεξα ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή.
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1.1.1 Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΔΙΜΔΝΑ
Οη ξίδεο ησλ δηθαησκάησλ βξίζθνληαη νπζηαζηηθά ζηελ ειιεληθή θηινζνθία
θαη ζηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά κφλν ζην πιαίζην κηαο
επξχηεξεο θνηλσληθήο ζπλάθεηαο. Πίζσ απφ ηελ ηδέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ βξίζθεηαη κηα εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ πνπ δελ αλήθεη κφλν ζε θάπνηα θάζε
ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, αιιά είλαη ην απνηέιεζκα θαη ε θιεξνλνκηά νιφθιεξεο ηεο
εμέιημεο. ηελ παξάδνζή καο ζπλαληνχκε απιά «ξίδεο» ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ. χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθνχζα ζηε γαιιηθή ζεσξία άπνςε, εθφζνλ ε
αμία ηνπ αλζξψπνπ ελππάξρεη ζε θάζε ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα, φρη απιψο σο ινγηθφ
πξναπαηηνχκελν αιιά σο πξνυπφζεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ αηνκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, δελ ππάξρεη ιφγνο λα θαζηεξσζεί ε αμία ηνπ αλζξψπνπ
σο απηνηειέο ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα. Οπζηαζηηθά, νη θνξείο ησλ επηκέξνπο
ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ -αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ- ζα πξέπεη λα είλαη
απηνλφεηα θαη θνξείο ίζεο θνηλσληθήο αμηνπξέπεηαο θαη ηαπηφζεκεο εζηθήο αμίαο. Ζ
αξρή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ εθθξάδεη πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ηελ ίδηα
ηελ «νπζία» ηνπ αλζξψπνπ. Παξάιιεια ππάξρεη θαη ε αληίιεςε ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαηέρεη κηα ζέζε ππεξνρήο έλαληη ησλ
άιισλ αξρψλ θαη δηθαησκάησλ θαη ηδίσο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, εθφζνλ είλαη
ζεκηηφ ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα λα επηθέξεη πεξηνξηζκνχο ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα ελψ δελ είλαη επηηξεπηφ ην αληίζηξνθν, δειαδή ηα ζπληαγκαηηθά
δηθαηψκαηα λα πεξηνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε αμία.
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη δελ είλαη ηφζν αλ ε αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ
κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν πεξηνξηζκνχ ελφο ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο αιιά
θπξίσο ην αλ κπνξεί λα λνείηαη αληηζεηηθά κε ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ηδίσο κε ην ζηνηρείν ηνπ απηνθαζνξηζκνχ σο έθθαλζε ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ραξαθηεξίδεηαη «απφιπηε» θαη
«απαξαβίαζηε». Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο αξρήο σο «απαξαβίαζηεο» θαίλεηαη πην
εχζηνρνο. Ο φξνο «απφιπηε» επηδηψθεη λα ππνγξακκίζεη κε ηξφπν πξνθαλή θαη
θαηεγνξεκαηηθφ ηελ αδπλακία πεξηνξηζκνχ ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.
Γειαδή φηη ε αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ δελ επηδέρεηαη πνηέ πεξηνξηζκνχο θαη
επνκέλσο κνηάδεη λα ππεξηεξεί εθ ησλ πξνηέξσλ έλαληη θάζε άιιεο ζπληαγκαηηθήο
αξρήο ή δηθαηψκαηνο. Θα πξέπεη φκσο λα δηεξσηεζνχκε ην εμήο: αλ απνδνζεί
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βαξχηεηα ζην ζέκα ηεο ππεξνρήο ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, κήπσο
έηζη παξαγλσξίδεηαη θαη αιινηψλεηαη απηή θαζαπηή ε ιεηηνπξγία θαη ε ζεκαζία ηεο;
Σν δεηνχκελν είλαη λα απνδεηρζεί φηη δελ είλαη εχθνιν ε αμία ηνπ αλζξψπνπ λα
ζηαζκίδεηαη κε άιια ζπληαγκαηηθά αγαζά θαη δηθαηψκαηα, φρη γηαηί ππεξηζρχεη a
priori έλαληη ησλ άιισλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ, αιιά δηφηη δελ είλαη απηφο ν ξφινο
θαη ν πξννξηζκφο ηεο. Γελ λνείηαη αληηζεηηθά, νχηε απαηηείηαη λα «ζπκθηιησζεί» κε
θάπνην απφ ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, απηφ ζα ήηαλ αληηθαηηθφ δεδνκέλνπ φηη ε
ίδηα απνηειεί ηελ θαλνληζηηθή βάζε θάζε ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σα αηνκηθά
θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπλζέηνπλ ηελ θαζνιηθή έλλνηα ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ
σο επηκέξνπο εθθάλζεηο ηεο. Σν «απαξαβίαζην» -φρη πάλησο σο ζπλψλπκν ηνπ
απφιπηνπ ραξαθηήξα ηεο αξρήο- ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη κηα δηάζηαζε ηεο έλλνηαο
ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ πνπ λα δηθαηψλεη ηε ζεκαζηνινγηθή ηδηαηηεξφηεηά ηεο, ρσξίο
σζηφζν λα αλαηξεί ηελ ηζνδπλακία ηεο κε ηηο άιιεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο. Ζ αμία ηνπ
αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο απαξαβίαζηε θπξίσο ιφγσ ηεο εκθαηηθήο
θαλνληζηηθήο δχλακεο αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξεο ινγηθήο θαη ζεκαζηνινγηθήο θφξηηζεο
πνπ δηαζέηεη. Πξφθεηηαη γηα αξρή πνπ επηηάζζεη ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο σο
πνιχηηκνπ ζπληαγκαηηθνχ αγαζνχ θαη αλαθέξεηαη επνκέλσο ζε θάζε ηη πνπ αθνξά
ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε. Ζ αμία ηνπ αλζξψπνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο κηα
απαξαβίαζηε αξρή, κε ηελ έλλνηα φηη θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ
αλζξψπηλε ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ ή λα ηνπ ζηεξήζεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνιακβάλεη ειεχζεξα ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ε έλλνκε
ηάμε ζην πιαίζην πάληα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη ησλ θαλφλσλ
ηεο εχξπζκεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Πάληα φκσο ππάξρεη σο δεδνκέλνο ν θίλδπλνο
ε αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, λννχκελε σο θαλνληζηηθή κήηξα ησλ ζπληαγκαηηθψλ
δηθαησκάησλ θαη σο αξρή απαξαβίαζηε, λα εθιεθζεί σο αλψηεξε ησλ άιισλ αξρψλ
ζπληαγκαηηθνχ επηπέδνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ εδψ λα ζεκεηψζσ φηη ε αξρή ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο δελ είλαη πέξα, πξηλ θαη πάλσ απφ ην χληαγκα. Απνηειεί
αξρή εληαγκέλε ζην ζεηηθφ δίθαην θαη αμία ελζσκαησκέλε ζε ζπληαγκαηηθέο
δηαηάμεηο ή έζησ ζπλαγφκελε εκκέζσο απφ απηέο. Γελ είλαη ππέξηεξε ησλ άιισλ
ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ, γηαηί ε παξαδνρή απηήο ηεο ζέζεο, πέξαλ απφ ην φηη ζα
θαηαξγνχζε ηνλ θαλφλα ηεο ηππηθήο ηζνδπλακίαο ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, ζα
ζήκαηλε φηη παξακεξίδεηαη θαη ππνηηκάηαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε θαλνληζηηθή ζεκαζία
άιισλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ πληάγκαηνο, φπσο είλαη ελδεηθηηθά ε δεκνθξαηηθή
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αξρή. Δπνκέλσο άιιν ην ζέκα ηεο ινγηθήο θαη αμηνινγηθήο βαξχηεηαο πνπ έρεη
πξνθαλψο ε αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, σο αξρή πνπ απνηππψλεη κε δεζκεπηηθφ
ηξφπν ηελ πξνζηαζία ηεο ίδηαο ηεο νπζίαο ηνπ αλζξψπνπ, θαη άιιν ην ζέκα ηεο
θαλνληζηηθήο ηεο ηεξάξρεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ππφινηπεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο.
πρλά, ε αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ηαπηίδεηαη κε ηελ
νξηνζέηεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. ηνλ ρψξν ησλ
βηνταηξηθψλ εμειίμεσλ αξθεηνί έρνπλ δηαηππψζεη έληνλεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ
πηνζέηεζε κηαο άθξσο θηιειεχζεξεο θαη αηνκηζηηθήο ηδενινγίαο πνπ πξεζβεχεη ηε
λνκηκνπνίεζε γελεηηθψλ εξεπλψλ θαη βηνταηξηθψλ πεηξακαηηζκψλ γηα ζεξαπεπηηθνχο
ζθνπνχο απφ ηε ζηηγκή πνπ δίδεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ. Πνηνο φκσο
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη είλαη απνιχησο ζεκηηή ε ζέιεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, φηαλ
κάιηζηα απηφ βξίζθεηαη ζε κηα ηδηάδνπζα πεξίζηαζε, ηφζν ςπρνινγηθή φζν θαη
ζσκαηηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηνο λα πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο κε αληηθείκελν
κέιε ηνπ ζψκαηνο ηνπ φπσο ν πλεχκνλαο, θάηη γηα ην νπνίν έρνπκε αθνχζεη πνιιέο
θνξέο. Καη πνηνο απφ ηελ άιιε κπνξεί κε ζαθήλεηα λα ππνζηεξίμεη φηη κε βάζε ηελ
απηνδηάζεζε θαη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ζα πξέπεη λα απαγνξεπηεί κηα ηέηνηα θίλεζε;
Ζ βηνταηξηθή είλαη πεδίν πνπ αλαθέξεηαη ζε επεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν ζψκα ή
αθνξά πεηξάκαηα ζε ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή
κεηακφξθσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ άλζξσπν θαη ηεο εμνπζηαζηηθήο ηνπ επηβνιήο
πάλσ ζην αλζξψπηλν είδνο. Σα θαηλφκελα απηά ππεξβαίλνπλ απφ έλα ζεκείν θαη
πέξα ηα φξηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ Γηθαίνπ. Ωζηφζν, απηφ δελ απνθιείεη
εληειψο ηελ αμηνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, θάηη πνπ δε ζεκαίλεη
άκεζα θαη πεξηνξηζηηθή ιεηηνπξγία. Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα αληί λα ιεηηνπξγήζεη
σο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα απνβεί ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν αλαθνξάο ζηηο πξαθηηθέο
ηνπ βηνηερλνινγηθνχ ρψξνπ. Αλ ζέζνπκε ηελ αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ σο φξην
ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία είλαη ζαλ λα απνδερφκαζηε ηελ πιήξε απνγχκλσζε ηεο
αμηνπξέπεηαο απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε αλαθνξά. Αξλνχκαζηε δειαδή λα
εληάμνπκε ζηελ αμηνπξέπεηα έλα ζηνηρείν πνπ ζπλζέηεη θαηά θχξην ιφγν ηελ έλλνηά
ηεο: ην ζηνηρείν ηνπ αηνκηθνχ απηνθαζνξηζκνχ. Σν πξφζσπν απνθαιείηαη άλζξσπνο
φρη κφλν γηαηί είλαη βηνινγηθά εμειηγκέλν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα έκβηα φληα αιιά
θπξίσο επεηδή είλαη χπαξμε κε εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη κέινο ελφο
θνηλσληθνχ ζπλφινπ, κε θξηηήξηα αηνκηθά θαη ζπγρξφλσο θνηλσληθά. Δίλαη έιινγν
θαη ζπλεηδεηφ νλ θαη γη' απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο δσληαλνχο
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νξγαληζκνχο θαη ε εζσηεξηθή ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζήο ηνπ είλαη άξξεθηα
ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε θαη αμία. Δπνκέλσο, αμίδεη λα
δηεξσηεζνχκε, αλ ν πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο ζπλείδεζεο ζπλεπάγεηαη σο έλα
βαζκφ ππνβάζκηζε ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Σν άηνκν πξέπεη λα λνείηαη θαηαξρήλ
ειεχζεξν λα ραξάζζεη ηα φξηα ησλ θαλφλσλ εζηθήο αμίαο. Διεχζεξν, φρη
αλεμέιεγθην, γηαηί ζηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο εκπεξηέρεηαη θαη ν ζεβαζκφο
νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη αμηψλ θαη άξα θαη ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Τπφ
απηφ ην πξίζκα, ειεπζεξία θαη αμηνπξέπεηα είλαη έλλνηεο αιιειέλδεηεο θαη φρη
αληηζεηηθέο. Με βάζε ην φηη ε αμηνπξέπεηα θαη ε ειεπζεξία ζπλείδεζεο είλαη έλλνηεο
αιιεινεμαξηψκελεο, αλαγλσξίδνπκε φηη είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ηνπιάρηζηνλ
δχν ζεκαληηθέο ελζηάζεηο. Ζ πξψηε επηθαιείηαη φηη ε ηαχηηζε ειεπζεξίαο ζπλείδεζεο
θαη αμηνπξέπεηαο ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κηα αλεπίηξεπηε δηάθξηζε: λα
εληάζζνληαη ζε κηα «θαηψηεξε» βαζκίδα θνηλσληθήο θαη εζηθήο αμίαο ηα άηνκα πνπ
δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ζαθή βνχιεζε. Κη φκσο, αθφκα θαη ηα άηνκα απηά
δελ παχνπλ λα είλαη έιινγα ζε έλα επίπεδν αθεξεκέλα θαλνληζηηθφ. Απιά, κε βάζε
ηελ ςπρηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηεξνχληαη θάπνησλ δηθαησκάησλ, θάηη πνπ έρεη σο
βαζηθφ ζηφρν ηε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ειεπζεξία. Δπνκέλσο, νη ζπγθεθξηκέλεο
θαηεγνξίεο πξνζψπσλ δελ ζηεξνχληαη ειεπζεξίαο ζπλείδεζεο, ε πξνζσπηθή ηνπο
βνχιεζε είλαη ππαξθηή σο ζηνηρείν ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, σζηφζν είλαη «αλελεξγήο»
ηδίσο ζε επίπεδν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ
απνθπγή θαηλνκέλσλ άδηθεο ζπκπεξηθνξάο ελαληίνλ απηψλ ησλ πξνζψπσλ. Ζ
δεχηεξε έλζηαζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ απηψλ, φηαλ δελ
είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηα φξηα ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Σελ έλζηαζε
απηή παξαθάκπηεη ε ζεψξεζε πνπ πξνηείλεηαη γεληθά γηα ηελ πξνζηαζία θάζε
πξνζψπνπ ζηνλ «ακθηιεγφκελν» ηνκέα ηεο βηνταηξηθήο. Γειαδή ε αμηνπνίεζε ηεο
αξρήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο σο γλψκνλα ζε ζηαζκίζεηο δηαθπβεπφκελσλ
ζπληαγκαηηθψλ αγαζψλ ή σο πεγήο έκπλεπζεο λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ πνπ ζα βάδνπλ
θξαγκνχο ζε πξαθηηθέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ην αγαζφ ηεο αμηνπξέπεηαο. Έηζη, ε
αξρή ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο «βαζκίδα δηαηηεζίαο» ζηε
ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην δηθαίσκα ηνπ επηζηήκνλα ηεο βηνταηξηθήο γηα έξεπλα θαη
ζην δηθαίσκα ζηε δσή ή ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ «πεηξακαηφδσνπ». Οη
πεξηνξηζκνί κε ζεκαία ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ νδεγνχλ ζε απαγνξεχζεηο κε
ακθίβνιε λνκηκνπνηεηηθή βάζε, αλ ε αμηνπξέπεηα εθιεθζεί σο ξήηξα αλνηθηή, ηθαλή
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λα ππνζάιςεη εζηθνινγηθέο πξνζδνθίεο θαη επηδηψμεηο ζε βάξνο ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλσλ ειεπζεξηψλ. πλερίδνληαο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη φηαλ θάπνηνο
θάλεη ειεχζεξε ρξήζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, πψο είλαη δπλαηφλ απηφ λα ραξαθηεξίδεηαη
αληίζεην ζηελ αμηνπξέπεηά ηνπ; Γελ ηίζεηαη θάπνην δήηεκα φηαλ, ζην φλνκα ηεο
αμηνπξέπεηαο γεληθά, ην ππνθείκελν δελ είλαη ειεχζεξν νχηε θαλ λα ζπλεθηηκήζεη
απηφ πνπ είλαη ζχκθσλν ή φρη κε ηε δηθή ηνπ αμηνπξέπεηα; Γηαηί λα αγλνείηαη ε
παξάκεηξνο ηεο ζέιεζεο ηνπ θεξφκελνπ σο ζηγφκελνπ πξνζψπνπ θαη λα πηνζεηείηαη
άθξηηα ε ππνθεηκεληθή θξίζε ελφο ηξίηνπ; Απφ ηε θηιειεχζεξε ζεψξεζε ηεο αμίαο
ηνπ αλζξψπνπ απνξξέεη φηη κηα ζπκπεξηθνξά δελ είλαη απάλζξσπε, εμεπηειηζηηθή θαη
επνκέλσο «αλήζηθε» εάλ δελ ηελ αληηιακβάλεηαη σο ηέηνηα ην ππνθείκελν πνπ
γίλεηαη δέθηεο ηεο ή ζπκκεηέρεη ζε απηήλ. Αληηζέησο, «αληηθεηκεληθνχ» ραξαθηήξα
πξνζέγγηζε ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ππνλνεί φηη κηα ζπκπεξηθνξά
κπνξεί λα είλαη απάλζξσπε κε θξηηήξηα θνηλσληθά, αλεμαξηήησο ηεο ειεπζέξσο
εθθξαζκέλεο ζπλαίλεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο ελδερφκελεο ζέιεζήο ηνπ γηα
ζπλέρηζε ηεο πξνζβιεηηθήο γη απηφλ δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θηιειεχζεξε αληίιεςε
αλαγνξεχεη ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζε βαζηθφ ξπζκηζηή ησλ θξηηεξίσλ
πξνζβνιήο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ θαη επηηπγράλεη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απνθπγή
επεκβάζεσλ

ηξίησλ

πξνζψπσλ

ζην

πεδίν

ζπληαγκαηηθήο

δξάζεο

ηνπ

ελδηαθεξνκέλνπ. Έρεη φκσο ην κεηνλέθηεκα φηη αθήλεη αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζε
εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ππάξρεη αδηακθηζβήηεηε πξνζβνιή ηεο αξρήο
ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο σζηφζν ν θνξέαο ηεο λα ην αληηιακβάλεηαη, λα ην
αλαγλσξίδεη ή λα ην απνδέρεηαη. Απφ ηελ άιιε, ε «αληηθεηκεληθή» ζεψξεζε ηεο
αμίαο ηνπ αλζξψπνπ έρεη αθξηβψο ην πιενλέθηεκα φηη ζπκβάιιεη ζηε δηάγλσζε θάζε
βαξηάο πξνζβνιήο ηεο αμηνπξέπεηαο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ελδηαθεξφκελνο παξέρεη
ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξνζβνιή. Ωο βέβαηε
πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θάζε πξάμε πνπ
πιήηηεη κε ηξφπν ζθιεξφ θαη βάλαπζν ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ θαη φρη απιψο κηα επηκέξνπο ζπληαγκαηηθά πξνζηαηεπφκελε αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζίγεη δειαδή ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή αθεξαηφηεηα ηνπ
πξνζψπνπ, φπσο ηα βαζαληζηήξηα, ε δνπιεία, ε ζθιεξή θαη απάλζξσπε κεηαρείξηζε
ή νξηζκέλα είδε ηαηξηθψλ πεηξακάησλ. Ζ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ
αλζξψπνπ γίλεηαη πην ιεηηνπξγηθή, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξκελεπηηθφ εξγαιείν
ηνπ λνκηθνχ ζπιινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηεο σο νξίνπ ή πεξηνξηζκνχ ησλ
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ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αμηνπνηείηαη θαηαξρήλ σο θξηηήξην
εξκελείαο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ελδερνκέλσο θαη σο θαλφλαο-κέηξν ζηε
ζηάζκηζε αληηηηζέκελσλ ζπληαγκαηηθψλ αγαζψλ, φηαλ θξίλεηαη κέζα απφ
ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά φηη ελδείθλπηαη ε ζεψξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη
ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ ππφ ηνλ πξίζκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηαο. Με θξηηήξην ην αλ πξνζβάιιεηαη ή φρη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ, νη
πεξηζζφηεξεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζα ιέγακε φηη αλήθνπλ ζε κηα «γθξίδα
δψλε», φπνπ ε θξίζε γηα ην αλ ππάξρεη πξνζβνιή είλαη ππνθεηκεληθή θαη γη' απηφ
ακθηζβεηήζηκε. Ζ ξήηξα ηεο αμηνπξέπεηαο κπνξεί λα επηηειέζεη έλα ξφιν
δηακεζνιαβεηηθφ θαη εμηζνξξνπεηηθφ, φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε θαλφλαο-κέηξν θαηά ηε
ζηάζκηζε αληηηηζέκελσλ ζπληαγκαηηθψλ αγαζψλ ζε ζπγθεθξηκέλε επίδηθε δηαθνξά.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε αλαθνξά ζηελ αξρή ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ
δελ είλαη νχηε ακήραλε νχηε απιψο παξαηαθηηθή δίπια ζην πξαγκαηηθά
δηαθπβεπφκελν ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα. Δπηηξέπεη ηελ ακνηβαία νξηνζέηεζε θαη
πξαθηηθή ελαξκφληζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ αγαζψλ πνπ ζπγθξνχνληαη θαη νδεγεί ζε
κηα λέα ζεψξεζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ππφ ην πξίζκα ηεο αμηνπξέπεηαο.
Σα δεδνκέλα δηαθνξνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ, φηαλ δηαπηζηψλεηαη μεθάζαξε
πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ζ αμία ηνπ αλζξψπνπ θαίλεηαη λα
πξνζβάιιεηαη κε αδηακθηζβήηεην ηξφπν, φηαλ ζίγεηαη ν «ζθιεξφο ππξήλαο» ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. πγθεθξηκέλα: ε δνπιεία, ηα
βαζαληζηήξηα, ε απάλζξσπε κεηαρείξηζε θαη νξηζκέλεο κνξθέο βηνταηξηθψλ
επεκβάζεσλ ζπληζηνχλ θαηά θνηλή νκνινγία κνξθέο πξνζβνιψλ ηεο αμηνπξέπεηαο.
Γελ είλαη ηπραίν φηη φιεο απηέο νη πξνζβνιέο αλαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο
ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ, ηελ απνθπγή κεηαρείξηζήο
ηνπ σο αληηθεηκέλνπ ή κέζνπ, ηελ αληίδξαζε ζηελ πξνζβνιή ηεο ίδηαο ηεο
αλζξψπηλεο ππφζηαζεο θαη φρη απιψο θάπνησλ επηκέξνπο εθδειψζεψλ ηεο θαη
θπξίσο ηελ επαηζζεζία απέλαληη ζε θάζε απνθιεηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ην
αλζξψπηλν είδνο. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, σο αλαθνξά πνιηηηθήο θαη δξάζεο,
απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεηαπνιεκηθήο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο. Γηα ηελ
UNESCO ηε δεθαεηία ηνπ 1970, «ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ δελ είλαη νχηε κηα
λέα εζηθή, νχηε κηα ιατθή ζξεζθεία. Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα θνηλή ζε φινπο
ηνπο αλζξψπνπο γιψζζα. Δίλαη νη απαηηήζεηο πνπ ν άλζξσπνο ηεο δηαλφεζεο ή ηεο
επηζηήκεο νθείιεη λα κειεηήζεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηηο γλψζεηο ηνπ, κε ηνπο δηθνχο
26

ηνπ θαλφλεο θαη κεζφδνπο, είηε αζρνιείηαη κε ηε θηινζνθία, ηηο αλζξσπηζηηθέο
επηζηήκεο…είηε είλαη θνηλσληνιφγνο ή λνκηθφο, ηζηνξηθφο ή γεσγξάθνο. Δίλαη ηειηθά
κηα πξαγκαηηθή επηζηεκνληθή επεμεξγαζία… πνπ ζηαδηαθά πξφθεηηαη λα νηθνδνκεζεί
ή λα πξνσζεζεί». Ο Rene Cassin24 φξηζε ηελ επηζηήκε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ «…σο έλα εηδηθφ θιάδν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνπ έρεη σο
αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δπλάκεσλ,
ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε
αλζξσπίλνπ φληνο». χκθσλα ηψξα κε ηνλ K.Vasak, «ε επηζηήκε ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ αλζξψπνπ αθνξά ην άηνκν, θαη ηδηαίηεξα ηνλ εξγαδφκελν άλζξσπν πνπ δεη ζηα
πιαίζηα ελφο θξάηνπο θαη ν νπνίνο, θαηεγνξνχκελνο γηα κηα παξάβαζε ή ζχκα κηαο
θαηαζηάζεσο πνιέκνπ, απνιακβάλεη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ λφκνπ ράξε ζηελ επέκβαζε
ηνπ εζληθνχ δηθαζηή θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, θαη ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα θαη
ηδηαίηεξα ην δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα, είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
δεκνζίαο ηάμεσο». Γηα ηνλ Imre Szabo, «ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ζπληζηνχλ κηα
έλλνηα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, κε πξννξηζκφ ηελ πξνζηαζία,
θαηά ζεζκνπνηεκέλν ηξφπν, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο απφ ηηο
ππεξβάζεηο ηεο εμνπζίαο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ηα φξγαλα ηνπ θξάηνπο, θαη
παξάιιεια, ηελ πξναγσγή ηεο εγθαζηδξχζεσο αλζξσπίλσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο,
θαζψο θαη ηεο πνιπδηάζηαηεο αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο». Με ηε
ζεηξά ηνπ, ν Jean Pictet ζεσξεί φηη «ε λνκνζεζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
έρεη σο αληηθείκελν λα εμαζθαιίδεη πάληνηε ζηα άηνκα ηελ απφιαπζε ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ θαη λα ηα πξνθπιάζζεη απφ ηηο θνηλσληθέο
κάζηηγεο». Απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο είλαη ζαθέο φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ
εδξάδνληαη ζην πιέγκα ησλ ζεκειησδψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ κε ην Κξάηνο-θνξέα
ηεο εμνπζίαο. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηε Γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε ηνπ 1789, είηε γηα ηελ Ακεξηθαληθή Γηαθήξπμε ησλ
Γηθαησκάησλ θαη ησλ Καζεθφλησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ δε
ζηνρεχνπλ παξά ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ην Κξάηνο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο δε,
είλαη ε πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ, ηεο αμίαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξψηνη αλαθέξζεθαλ ν Θσκάο ν Αθηλάηεο, ν Thomas
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Hobbes, ν John Locke, ν Voltaire, ν J.J. Rousseau, ν Montesquieu, ν Kant, ν Hugo
Grotius. Παξάιιεια, κηα ζεηξά πξάμεσλ ζηε Μ. Βξεηαλία, ραξάζζεη κηα λέα επνρή.
Απηέο ήηαλ: ε Magna Charta Libertatum ηνπ 1215 ηνπ Ησάλλε ηνπ Αθηήκνλα, ε
Petition of Rights ηνπ 1628, ην Agreement of the People ηνπ 1647, ε Habeas Corpus
Act ηνπ 1640, ε Bill of Rights ηνπ 1689, ε Act of Settlement ηνπ 1701. Σν ίδην
πεξίπνπ έιαβε ρψξα θαη ζηελ Ακεξηθαληθή Ήπεηξν, αξρηθά κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ
πλεδξίνπ ηεο Φηιαδέιθεηαο ζηηο 14 Οθησβξίνπ ηνπ 1774, φπνπ δηαθεξχζζνληαη ην
δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ ηδηνθηεζία. ηε ζπλέρεηα κε ηε Γηαθήξπμε
ηεο Virginia ηεο 11εο Ηνπλίνπ 1776, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θχξηα θαη θπζηθά
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ: ην δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ
αζθάιεηα, ζηελ ηδηνθηεζία, ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο. Δπίζεο, κε ηε Γηαθήξπμε
ηεο ακεξηθαληθήο αλεμαξηεζίαο, ηεο 4εο Ηνπιίνπ 1776, πνπ κλεκνλεχεη ην δηθαίσκα
ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία, ζηελ ηζφηεηα, ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηπρίαο. Αθφκα κε ηηο
10 πξψηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1791 ζην ακεξηθάληθν ζχληαγκα ηνπ 1787, πνπ
θαηνρχξσλαλ: ην δηθαίσκα αλαθνξάο, ην δηθαίσκα γηα λφκηκε θαη δεκφζηα δίθε, ην
δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία, ηελ ειεπζεξία ιφγνπ, ηχπνπ, ηε
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, ηε κε αλαδξνκηθφηεηα ησλ πνηληθψλ λφκσλ θ.α68. ηε
ζπλέρεηα είρακε ηηο επαλαζηαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Δπξψπε ην 1848, νη νπνίεο
δηακφξθσζαλ κηα λέα ηάζε ζηνλ ηνκέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, απηήλ ηεο
δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Οη γάιινη
επαλαζηάηεο ηνπ 1848 πέηπραλ λα αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία σο
ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ. Σελ ίδηα επνρή δεκνζηεχηεθε ην θνκκνπληζηηθφ
καληθέζην θαη ν Marx αζθνχζε θξηηηθή ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο69. Αθνινχζεζε ν
Μεγάινο Πφιεκνο ηνπ 1914-18, πνπ ήξζε λα αλαηξέςεη ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο
θαη θνηλσληθέο δνκέο ηεο επνρήο. ηελ ηζηνξηθή απηή θακπή μέζπαζε ε ξσζηθή
επαλάζηαζε ηνπ Οθησβξίνπ 1917 θαη δεκηνπξγήζεθε ην πξψην ζνζηαιηζηηθφ θξάηνο
ζηνλ θφζκν. Σηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζνβηεηηθήο ηδενινγίαο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα
ηνπ αλζξψπνπ εμέθξαδε ραξαθηεξηζηηθά ε «δηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
εξγαδνκέλνπ θαη εθκεηαιιεπνκέλνπ ιανχ». πληάθηεο ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζνβηέη
πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ 1918, θέξεηαη ν ίδηνο ν Lenin.
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηνπο απνηεινχλ
κεηά ην 1945 θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 βαζηθφ δήηεκα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαη ηνπ
28

δηεζλνχο δηθαίνπ25. Σα νηθνπκεληθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ κεηά ηελ
δεθαεηία παγθφζκηα νπηνπία26 θαη παξνπζηάδνπλ έλα αλζξσπνθεληξηθφ κνληέιν ηεο
δηεζλνχο θνηλσλίαο. Αληαγσλίδνληαη, επνκέλσο, ή θαη ζπγθξνχνληαη κε ηελ θξαηηθή
θπξηαξρία σο πξνο ην πνηφ είλαη ην βαζηθφ θαλνληζηηθφ ππφβαζξν ηεο δηεζλνχο δσήο
αιιά θαη εάλ έξρνληαη πξψηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ή ηα δηθαηψκαηα ησλ
θπξίαξρσλ θξαηψλ27. Ζ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ είλαη
κεηαγελέζηεξε απφ απηή ηνπ θαζήθνληνο θαη ησλ θαζεθφλησλ ησλ ππεθφσλ κηαο
ρψξαο πξνο ην θξάηνο ζην νπνίν δηαβηνχλ. ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα ελλννχκε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ φινη αλεμαηξέησο, είλαη ζεκειηψδε,
απαξαβίαζηα θαη απφιπηα, νηθνπκεληθά, αδηαίξεηα θαη αιιειέλδεηα28.
Πξηλ ηε Νεσηεξηθή Δπνρή δελ ππήξρε ε παξαδνρή πσο νη άλζξσπνη είλαη ίζνη
κεηαμχ ηνπο, παξφιν πνπ ππήξραλ κεκνλσκέλεο απφςεηο, φπσο απηέο ησλ Siddhartha
Gautama, ησηθψλ θηινζφθσλ θαη ηνπ Υξηζηνχ θαη Απφζηνινπ Παχινπ, νη νπνίνη
πίζηεπαλ ην αληίζεην. Παξά ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, ηνπ Οπκαληζκνχ ηεο
Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Γηαθσηηζκνχ πνπ επεμεξγάζηεθε ηε ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ
ζπκβνιαίνπ θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ, ε αληζφηεηα επηθξαηνχζε ηφζν ζηελ
πξάμε φζν θαη ηε ζεσξία. Τπήξραλ θαηεγνξίεο αλζξψπσλ πνπ ζεσξνχληαλ
θαηψηεξνη, εγγελψο θαηψηεξνη ζπλήζσο κε βάζε ηε θπιή, θαηάιιεινη γηα θαηάθηεζε
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θαη εθπνιηηηζκφ γηα φζνπο θξηλφηαλ φηη δηέζεηαλ ηε δπλαηφηεηα εθπνιηηηζκνχ29. Απφ
ην 1945 θαη χζηεξα έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε πσο νη άλζξσπνη έρνπλ ίζα
δηθαηψκαηα, παξφιν πνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
δηθαησκάησλ θαη θαηά πφζν είλαη αηνκηθά ή φρη. Δίλαη βέβαηα γεγνλφο πσο νξηζκέλεο
θαηεγνξίεο αλζξψπσλ έρνπλ πεξηνξηζκέλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο ηα παηδηά
εψο φηνπ ελειηθησζνχλ, ή απηά πνπ έρνπλ βαξηέο ςπρηαηξηθέο παζήζεηο θ.α. 30. Ζ
ηδέα πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φρη ηφζν σο αλζξσπίλσλ αιιά σο θπζηθψλ έρεη
ηελ πξνέιεπζή ηεο απφ ηνλ John Locke, ν νπνίνο ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπ Two
Treatises of Government πσο πξνυπάξρνπλ νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζηε θπζηθή
θαηάζηαζε πξηλ νη άλζξσπνη εηζέιζνπλ ζηελ θνηλσλία. Οη άλζξσπνη είλαη εθ θχζεσο
ειεχζεξνη, ίζνη θαη αλεμάξηεηνη, έρνπλ θπζηθά δηθαηψκαηα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία
θαη ηελ ηδηνθηεζία θαη δε κπνξνχλ λα είλαη ππνηειήο ζηελ απζαίξεηε εμνπζία
θάπνηνπ άιινπ, νχηε θαλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα
θπζηθά δηθαηψκαηα31. Σν φιν ζθεπηηθφ ηνπ Locke ππάξρεη ζε κηα ιηγφηεξν μεθάζαξε
ζηνπο Γάιινπο θηινζφθνπο ηνπ Γηαθσηηζκνχ κνξθή, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα
πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, φπσο θαη ζηνλ Kant32.
χκθσλα κε ηνλ Kant ε ηδέα θνζκνπνιίηηθσλ αξρψλ δελ είλαη ππεξβνιηθή ή
θαληαζηηθή εθφζνλ νη παξαβάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε έλα ζεκείν ηνπ
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θφζκνπ γίλνληαη αηζζεηέο ζε φιν ηνλ θφζκν33. Ο φξνο δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ
εκθαλίδεηαη ζηελ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ζηνλ Tomas Paine ζην έξγν ηνπ The
Rights of Man, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηελ Ακεξηθαληθή αιιά θαη ηελ Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε.
Σν πξψην ζεκειηψδεο θείκελν εθείλεο ηεο επνρήο είλαη ε Γηαθήξπμε ησλ
Γηθαησκάησλ ηεο Βηξηδίληα (12 Ηνπλίνπ 1776), ην νπνίν αλήθε ζηνλ George Manson
αιιά ήηαλ εκπλεπζκέλν απφ ηνλ Λνθ θαη ην νπνίν πξνέβιεπε ζην πξψην άξζξν φηη
«φινη νη άλζξσπνη είλαη απφ ηε θχζε ηνπο εμίζνπ ειεχζεξνη θαη αλεμάξηεηνη θαη
έρνπλ νξηζκέλα εγγελή δηθαηψκαηα … ζπγθεθξηκέλα ηελ απφιαπζε ηεο δσήο θαη ηεο
ειεπζεξίαο, ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο θαη θαηνρήο πεξηνπζίαο, θαη λα επηδηψθνπλ θαη
λα απνθηήζνπλ επηπρία θαη αζθάιεηα». Έλα κήλα αξγφηεξα πηνζεηήζεθε ε
Ακεξηθαληθή Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (1776), βαζηθφο εκπλεπζηήο ηεο νπνίαο
ήηαλ ν κεηέπεηηα 3νο Πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, Σφκαο
Σδέθεξζνλ (Thomas Jefferson, 1743-1826) θαη ν νπνίνο είρε εκπλεπζηεί απφ ηνλ Λνθ
θαη ηνλ Μνληεζθηέ. χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (4
Ηνπιίνπ 1776) «Τπνζηεξίδνπκε νξηζκέλεο αιήζεηεο σο απηνλφεηεο, φηη φινη νη
άλζξσπνη δεκηνπξγνχληαη ίζνη, πξνηθίδνληαη απφ ηνλ Γεκηνπξγφ κε νξηζκέλα
απαξαβίαζηα δηθαηψκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη απηά ηεο Εσήο, ηεο Διεπζεξίαο
θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο Δπηπρίαο». ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε ην ακεξηθαληθφ Bill
of Rights (15 Γεθεκβξίνπ 1789), ην νπνίν ήηαλ έξγν ηνπ κεηέπεηηα 4νπ Πξνέδξνπ
ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, Σδέηκο Μάληηζνλ (James Madison, 17511936) θαη ην νπνίν πεξηείρε κηα αξρηθή ιίζηα νξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ ε ειεπζεξία ηεο ζξεζθείαο, ηεο έθθξαζεο ηνπ Σχπνπ, ηελ
αζθάιεηα ηνπ πξνζψπνπ, ηεο θαηαδίθεο κφλν κέζσ δεκφζηαο δίθεο κε ελφξθνπο, θ.ά.
Έπεηηα απφ δχν ρξφληα πηνζεηήζεθε ε γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε (1971), ην νπνίν ήηαλ έξγν ηνπ καξθεζίνπ ληε Λαθαγηέη
(Lafayette, 1757-1834) κε ηε βνήζεηα ηνπ ηφηε πξεζβεπηή ησλ Ζ.Π.Α. ηε Γαιιία,
Jefferson θαη ηνπ Homore Mirabeau (1749-1991)12. Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηαθήξπμε (26
Απγνχζηνπ 1789) θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ δεθαεπηά (17) άξζξα αθνξά ηνλ
πξψην ιεπηνκεξή θαηάινγν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
33

Richard A. Wilson, ‘Human Rights, Culture and Context: An Introduction’, Επιμζλεια Richard
A. Wilson, in: Human Rights, Culture and Context, Pluto Press, London, 1997
31

Άξζξν 1 - Οη άλζξσπνη γελληνχληαη θαη παξακέλνπλ ειεχζεξνη, κε ίζα δηθαηψκαηα …
Άξζξν 2 - θνπφο θάζε πνιηηηθήο έλσζεο απνηειεί ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ θαη
απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Σα δηθαηψκαηα απηά είλαη ε ειεπζεξία, ε
ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη ε αληίζηαζε ζηε βία.
Άξζξν 6 - …. Ο λφκνο πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο γηα φινπο, αλεμάξηεηα αλ πξνζηαηεχεη
ή ηηκσξεί … Άξζξν 10 - Καλείο δελ πξέπεη λα δηψθεηαη γηα ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, …
Άξζξν 11 - Ζ ειεχζεξε αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη ηδεψλ είλαη έλα απφ ηα
πνιπηηκφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ.
Οθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαθεξχμεηο αθνξνχζαλ θαηά
θχξην ιφγν άλδξεο θαη φρη γπλαίθεο. ηε πεξίπησζε κάιηζηα ησλ Ζ.Π.Α. Γελ
αθνξνχζαλ ηνπο δνχινπο πάξα ηηο ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο πνπ είραλ δηαηππψζεη νη
Λαθαγηέη θαη Σδέθεξζνλ ζηνλ πξψην Πξφεδξν Σδφξηδ Οπάζηγθηνλ (1732-1799).
Έηζη θαηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε ε αθηηβίζηξηα θαη ζεαηξηθή ζπγγξαθέαο Olympe
de Gouges (1748-1993) ζπλέγξαςε ην 1791, κε κηα ηδηαίηεξα εηξσληθή δηάζεζε, ηε
Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο θαη ηνπ Θειπθνχ Πνιίηε (ε Gouges φπσο
θαη ν Κνληνξζέ έπεζε ζχκα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο φηαλ είρε πεξηέιζεη ζηε
θάζε ηεο ζηπγλήο ηξνκνθξαηίαο). Σνλ επφκελν ρξφλν ε Βξεηαλίδα ζπγγξαθέαο Mary
Wollstonecraft (1759-1797) ζπλέγξαςε ην βηβιίν A Vindication of the Rights of
Women (Ζ δηθαίσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ), ζην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ
ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ηα ίζα δηθαηψκαηα, ηνλίδνληαο φηη ε
θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ επνρή εθείλε νθείιεηαη ζηελ κε παξνρή παηδείαο
ζηηο γπλαίθεο θαη φηη νη γπλαίθεο ζα έπξεπε λα κνξθψλνληαη θαη απηέο. ηε ζπλέρεηα
έλαο απφ ηνπο πιένλ έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ-γπλαηθψλ ήηαλ ν
Σδνλ ηηνπαξη Μηι, ν νπνίνο ηάρζεθε ππέξ ηεο κφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη πξφηεηλε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιέμεο «άλδξαο» (man,
homme πνπ ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα απηά) κε ηε ιέμε «πξφζσπν»
(person), δειαδή «δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ». Ζ ζεψξεζε πεξί θπζηθψλ
«δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ» (ή ηνπ άλδξα) δελ ήηαλ επξέσο απνδεθηή, απφ ηνλ
χζηεξν 18ν αηψλα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, κε πνιινχο λα εθθξάδνπλ έληνλεο
ελζηάζεηο θαη δηαθσλίεο ζηελ φιε ινγηθή θαη θηινζνθία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Οη αληηξξήζεηο δελ ήηαλ κφλν απφ ηνπο ππεξζπληεξεηηθνχο θαη
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ξαηζηζηέο, αιιά απφ ήπηνπο ζπληεξεηηθνχο φπσο ν Έληκνπλη Μπεξθ θαη ν Νηέηβηλη
Υηνχκ, ηδεαιηζηέο φπσο Υέγθει, θηιειεχζεξνπο σθειηκηζηέο φπσο Μπέλζακ,
λνκηθνχο φπσο ν John Austin θαη o Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) θαη
ζνζηαιηζηέο φπσο ν Κάξνινο Μαξμ (Karl Marx, 1818-1883)34.
Σν έλαπζκα πνπ θηλεηνπνίεζε ην δηεζλέο δίθαην ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ήηαλ νη πξσηνθαλείο αθξφηεηεο ηνπ Ναδηζκνχ, κε θξηθηή θαηάιεμε ην
Οινθαχησκα ην νπνίν είρε ιάβεη ρψξα αθξηβψο κε ηελ πεπνίζεζε φηη θάπνηνη
άλζξσπνη θαη νιφθιεξνη ιανί ήηαλ εγγελψο θαηψηεξνη θαη κάιηζηα «ππάλζξσπνη».
Μέρξη ην 1945 ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηήξεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ήηαλ θαηά βάζε εζσηεξηθφ θαη αθνξνχζε ηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ησλ θξαηψλ.
Τπήξραλ άξζξα ζην χληαγκα θξαηψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
εηδηθά ζηα θηιειεχζεξα θαη δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα, μεθηλψληαο κε ην βειγηθφ
χληαγκα ηνπ 1830. πσο έρεη ιερζεί, ην δηεζλέο δίθαην πξηλ απφ ην 1945 «δελ
εκπφδηδε ην θπζηθφ δηθαίσκα θάζε ηζφηηκνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο λα θέξεηαη κε
ηεξαηψδε ηξφπν ζηνπο ππεθφνπο ηνπ»35. Πξηλ απφ ην 1945 νη κφλεο πξνβιέςεηο γηα
πηπρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ππήξραλ ζην ζπκβαηηθφ γεληθφ δηεζλέο
δίθαην ήηαλ νη αθφινπζεο: ε ζχκβαζε ησλ Βξπμειιψλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ
δνπιεκπνξίνπ (1890), ε ζχκβαζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο (1926), ε
αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο
Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο ζην Μεζνπφιεκν, θαη ην θαζεζηψο κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ
θαη πξνζηαζίαο πνπ ίζρπε γηα 15 θξάηε ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσλία ησλ Δζλψλ (είρε
πηνζεηεζεί ζηε Γηάζθεςε Δηξήλεο ησλ Παξηζίσλ ην 1919-1920 θαη ζηε Γηάζθεςε ηεο
Λσδάλλεο ην 1923)36. Σν θαηά ηα άιια γλσζηφ γηα ηνλ ηδεαιηζκφ ηνπ χκθσλν ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ δελ θάλεη θαλέλα ιφγν γηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο. Μάιηζηα φηαλ ν Ηάπσλαο αληηπξφζσπνο πξφηεηλε λα ππάξμεη
δηάηαμε ζην χκθσλν γηα ηηο κε δηαθξίζεηο κε βάζε ηε θπιή (δειαδή θαηά ηνπ
34
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ξαηζηζκνχ), ε πξφηαζε δελ έγηλε απνδεθηή απφ ηηο Γπηηθέο αληηπξνζσπείεο πνπ
απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία. Ζ δηεζλήο πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
θαζηεξψζεθε κε ην Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1945) πνπ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο λέα κεηαπνιεκηθήο
δηεζλνχο θνηλσλίαο: «ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ ρσξίο δηάθξηζε κε βάζε ηε θπιή, ην θχιν, ηε γιψζζα ή ηε ζξεζθεία»
(Άξζξν 1, παξάγξαθνο 3). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο πνπ
εηζήγαγε ηελ ηδέα ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηηκψξεζε ηνπο
θχξηνπο Γεξκαλνχο ελφρνπο γηα ηέηνηα εγθιήκαηα (είλαη άιιν δήηεκα αλ ε δίθε
θαληάδεη σο ex post facto δηθαηνζχλε ησλ ληθεηψλ ειιείςεη ζρεηηθήο δηεζλνχο
λνκνζεζίαο πξηλ ην 1948, πιελ φκσο είρε εδξαησζεί ήδε ην αλζξσπηζηηθφ δίθαην θαη,
ην θπξηφηεξν, νη πξάμεηο ησλ Ναδί ήηαλ άιισζηε ηεξαηψδεηο).20 Λίγν κεηά
πηνζεηήζεθαλ δχν ζεκειηψδε θείκελα θαη ηα δχν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1948, κε
δηάθνξά κίαο κέξαο: ε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ θαηά ηεο Γελνθηνλίαο (9 Γεθεκβξίνπ) θαη
ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (10 Γεθεκβξίνπ).21 Σν
1975, κε ηελ Έβδνκε Αξρή ηεο Σειηθήο Πξάμεο ηνπ Διζίλθη θαη ηηο «αλζξψπηλεο
επαθέο» ζην γλσζηφ σο Σξίην Κάληζηξν ηεο Σειηθήο Πξάμεο, ν ζεβαζκφο θαη ε
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηέζηε πιένλ θαη βαζηθή παξάκεηξνο ηεο
εηξήλεο θαη ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ, γηα ηελ αθξίβεηα ηφηε ζηα
Γπηηθά θαη Αλαηνιηθά (αλαηνιηθνεπξσπατθά θξάηε)37. Ο φξνο genocide, φξνο πνπ
εηζήγαγε ν Πνισλφ-Δβξαίνο λνκηθφο Raphael Lemkin (1900-1959) ην 1944, έρνληαο
θαηά λνπ ηε καδηθή δνινθνλία εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ απφ ην θξηθηφ θαζεζηψο
ησλ Ναδί, απνηειεί ζπλδπαζκφ ηεο ειιεληθήο ιέμεο «γέλνο» κε ηε ιαηηληθή ιέμε
cide (ζθνηψλσ), γη΄ απηφ θαη ε ειιεληθή απφδνζε γελνθηνλία. Γελνθηνλία είλαη νη
πξάμεηο πνπ απεπζχλνληαη ελαληίνλ εζληθψλ, εζλνηηθψλ, θπιεηηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ
νκάδσλ, είηε πξφθεηηαη γηα πνιίηεο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο είηε φρη, ζε θαηξφ πνιέκνπ ή
ζε θαηξφ εηξήλεο (Άξζξν 2 ηεο χκβαζεο). ε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν θφλνο, ε
ζνβαξή βιάβε ηεο ζσκαηηθήο ή δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο, ε ζθφπηκε ππνβνιή ηεο
νκάδαο ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πιήξε ή κεξηθή
θαηαζηξνθή ηεο, κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ παξεκπφδηζε ησλ γελλήζεσλ ζην
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πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ε αλαγθαζηηθή κεηαθνξά παηδηψλ απφ ηε κία νκάδα ζηελ
άιιε.
H ηζηνξηθή Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζην Παξίζη (10 Γεθεκβξίνπ 1948)
κε 48 ςήθνπο ππέξ, νθηψ (γηα ηελ αθξίβεηα έμη) απνρέο θαη δχν απνπζίεο. Οη απνρέο
πξνέξρνληαλ απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε, ηε Λεπθνξσζία θαη ηελ Οπθξαλία (πνπ δελ
ήηαλ αλεμάξηεηα θξάηε), ηελ Σζερνζινβαθία, ηελ Πνισλία, ηε Γηνπγθνζιαβία, ηε
Νφηην Αθξηθή θαη ηε ανπδηθή Αξαβία. Οη θχξηνη εκπλεπζηέο θαη ζπληάθηεο ηεο
Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ήηαλ ε Eleanor Roosevelt (1884-1962), ζχδπγνο ηνπ
Πξνέδξνπ Ρνχδβειη, σο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο ζην
πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ν Ληβαλέδνο θηιφζνθνο
θαη δηπισκάηεο Charles Malik (1906-1987) θαη θπξίσο ν Γάιινο λνκηθφο θαη
θαζεγεηήο René Cassin (1887-1976) θαη ν Καλαδφο λνκηθφο θαζεγεηήο John Peters
Humphrey (1905-1995) πνπ εθπφλεζε ην πξψην ζρέδην ηεο Γηαθήξπμεο38.
Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε είλαη φ πξψηνο παγθφζκηνο θαηάινγνο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη απνηειείηαη απφ 30 άξζξα.
ΑΡΘΡΟ 1: ινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα
δηθαηψκαηα ...
ΑΡΘΡΟ 2: Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο
ειεπζεξίεο … ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε, εηδηθφηεξα σο πξνο ηε θπιή, ην
ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε. …
ΑΡΘΡΟ 3: Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
αζθάιεηα.
ΑΡΘΡΟ 5: Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα νχηε ζε πνηλή ή
κεηαρείξηζε ζθιεξή, απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή.
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ΑΡΘΡΟ 7: ινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ λφκν θαη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία
ηνπ λφκνπ, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε. …
ΑΡΘΡΟ 18: Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο
ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο ...
ΑΡΘΡΟ 19: Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο
…
ΑΡΘΡΟ 21: Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο
ηνπ, άκεζα ή έκκεζα, κε αληηπξνζψπνπο ειεχζεξα εθιεγκέλνπο.
Ζ πεκπηνπζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη «ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ
αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ». Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηαθξίλνληαη ζε «αξλεηηθά
δηθαηψκαηα» θαη ζε «ζεηηθά δηθαηψκαηα». Σα πξψηα είλαη νη ιεγφκελεο ζεκειηψδεηο
ειεπζεξίεο ή αηνκηθά δηθαηψκαηα (αζηηθά δηθαηψκαηα) θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα,
ηα νπνία εθαξκφδνληαη γηα λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα απνιακβάλνληαη απαηηνχλ,
θαηά θχξην ιφγν, απνρή (κε παξέκβαζε) απφ πιεπξάο θξάηνπο. Σα ζεηηθά
δηθαηψκαηα αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ θαη πξνζηαηεπζνχλ ρξεηάδνληαη θξαηηθή παξέκβαζε.
Δίλαη θαλεξφ πσο ηα Γπηηθά θξάηε ηείλνπλ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα αηνκηθά θαη
πνιηηηθά

δηθαηψκαηα

(κε

πην

πξφζθαην

ην

δηθαίσκα

ζηε

δεκνθξαηηθή

δηαθπβέξλεζε)39, ζε αληίζεζε κε ηα πξψελ αλαηνιηθά θξάηε θαη ηα θξάηε ηεο Αζίαο
θαη ηεο Αθξηθήο, ηα νπνία δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη
πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα.
δηθαησκάησλ

είλαη

Άιιεο δχν βαζηθέο δηαθξίζεηο ησλ αλζξσπίλσλ

κεηαμχ

αηνκηθψλ

δηθαησκάησλ,

δειαδή

απηψλ

πνπ

αλαγλσξίδνληαη ππέξ ηνπ αηφκνπ, ζε αηνκηθφ επίπεδν, θαη απηψλ πνπ είλαη
ζπιινγηθά. Σα επξχηεξα ζπιινγηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
ιαψλ, θαη θπξίσο ε αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ. Δπίζεο κία θαηεγνξία
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη ελ κέξεη αηνκηθά θαη ελ κέξεη ζπιινγηθά, ηα
κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα ην νπνία είλαη ηα εμήο:
(α) ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή
θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο θαη
39
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(β) ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηά ηνπο σο ζπιινγηθνηήησλ.
Μία άιιε θιαζηθή δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζε φ,ηη αθνξά ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα είλαη απηή πνπ έρεη θαζηέξσζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 ν Σζερνζινβάθνο
λνκηθφο Karel Vasak (1929-2015). Ο Vasak πξφηεηλε ηε δηάθξηζε ζε «ηξεηο γεληέο
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» φπσο ηηο απεθάιεζε:
(1) ε πξψηε γεληά, ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, γλσζηά θαη σο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο
θαη ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα,
(2) ε δεχηεξε γεληά, ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα, θαη
(3) ε ηξίηε γεληά, ηα δηθαηψκαηα αιιειεγγχεο (rights of solidarity).
Σα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο (ην πξψην ηκήκα ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο πξψηεο γεληάο) ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηα ζηε
δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα ρσξίο δηαθξίζεηο, ηα δηθαηψκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
αζθάιεηα ηνπ πξνζψπνπ, νη ειεπζεξίεο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο θαη ην λα
ιακβάλεη θαλείο θαη λα δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη
ηεο ζξεζθεπηηθήο - ή κε - ζπλείδεζεο, ε ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν, ην δηθαίσκα
ζηνλ ηδησηηθφ βίν, ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία, ην δηθαίσκα ζε κία δίθαηε δηθαζηηθή
δηαδηθαζία, ε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ε εθινγή ηνπ ηφπνπ δηακνλήο, ε εγθαηάιεηςε
κία ρψξαο θαη ε επηζηξνθή ζε απηήλ, ε αλαδήηεζε αζχινπ, ην δηθαίσκα ζηελ
ηζαγέλεηα θαη ηε κε απζαίξεηε ζηέξεζε ηεο, ην δηθαίσκα ζην γάκν θαη ζηε
δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, ην δηθαίσκα ηνπ λα ζπλέξρεηαη θαλείο

θαη λα

ζπλεηαηξίδεηαη40.
ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ην δηθαίσκα ζηηο ειεχζεξεο
εθινγέο θαη ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, ε ζπκκεηνρή φισλ
ησλ αλζξψπσλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπο θαη ην δηθαίσκα λα γίλεη θαλείο
δεθηφο, ππφ ίζνπο φξνπο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο ηνπ. Πην πξφζθαηα λέα
ελ δπλάκεη δηθαηψκαηα ζην ρψξν απηφ είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή (effective
participation) ζηα θνηλά θαη ην δηθαίσκα ζηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε,32 ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ εδξαίσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θπξίσο ζην επξσπατθφ θαη
40
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βνξεηνακεξηθαληθφ, φπσο θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην Κείκελν ηεο Κνπεγράγεο
γηα ηελ Αλζξψπηλε Γηάζηαζε ηεο ΓΑΔ (1990).
ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα (δηθαηψκαηα
δεχηεξεο γεληάο) ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ θαηνηθία θαη ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πγείαο (ηαηξηθή πεξίζαιςε) θαη επεκεξίαο, ζηε ηξνθή θαη ζην
ξνπρηζκφ, ζηελ εξγαζία θαη ηελ επηινγή εξγαζίαο, ηελ ίζε ακνηβή, ηελ αλάπαπζε,
ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηελ άδεηα δηαθνπψλ, ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία
θαη αζθάιηζε, ην δηθαίσκα ζηελ παηδεία (κε ηνπιάρηζηνλ ηελ ππνρξεσηηθή παηδεία
λα παξέρεηαη θαη δσξεάλ), ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο
θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ ηπγράλνπλ εηδηθήο κέξηκλαο ε κεηξφηεηα, ε παηδηθή ειηθία, ε
γεξνληηθή ειηθία θαη ε αλαπεξία41.
Σα δηθαηψκαηα αιιειεγγχεο (δηθαηψκαηα ηξίηεο γεληάο) ζπκπεξηιακβάλνπλ
ην δηθαίσκα ζηελ αλάπηπμε (αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ), ηα δηθαηψκαηα ζην θαζαξφ
πεξηβάιινλ, ζην θαζαξφ λεξφ θαη ζηνλ θαζαξφ αέξα, ην δηθαίσκα ζηελ εηξήλε, ην
δηθαίσκα ζηηο θπζηθέο πεγέο ηεο ρψξαο θαη ην δηθαίσκα ζηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά.
ζνλ αθνξά ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ κεηνλνηηθψλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ε ηζηνξία ηνπο είλαη καθξχηεξε απφ απηή ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ζην δηεζλέο δίθαην, κε ην θαζεζηψο κεηνλνηηθήο πξνζηαζίαο θαη
κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ πνπ αθνξνχζε 15 ρψξεο. Ζ πξψηε
δηάηαμε γηα δηθαηψκαηα «πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη
γισζζηθέο κεηνλφηεηεο» βξίζθεηαη ζην χκθσλν Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Γηθαησκάησλ (1966), ζην άξζξν 27, θαη είλαη πνιχ ζπγθξαηεκέλν ζηε δηαηχπσζε ηνπ
ζε ζρέζε κε ηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα (δειψλεη φηη ηα θξάηε ζα απνθεχγνπλ λα
ζέηνπλ εκπφδηα ζηελ απφιαπζε ηεο θνπιηνχξαο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηε γιψζζαο
ηνπο). Αθνινχζσο, ζρεηηθή κλεία έγηλε ζηελ Σειηθή Πξάμε ηνπ Διζίλθη ζηελ πιαίζηα
ηεο ζεκαληηθήο 7εο Αξρήο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξεηαη θαη «ζηα
δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε εζληθέο κεηνλφηεηεο». Ο ΟΖΔ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ πηνζέηεζε ηελ Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ
41
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ζε Δζληθέο, Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο (1992). Ζ
πξνζηαζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ηζαγελψλ ιαψλ εληαζζφληνπζαλ αξρηθά ζηε
πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, φπσο πην πξφζθαηα ππάξρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα κε ηελ
Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Ηζαγελψλ Πιεζπζκψλ (2007). Οη πεγέο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειείηαη απφ ζπζηάζεηο, δηαθεξχμεηο, θαλνληζηηθά
θείκελα (normative documents), δεζκεπηηθά ζχκθσλα ή δηαηάμεηο εληφο ηέηνησλ
θεηκέλσλ ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηελ πξνζηαζία θαη
πξναγσγή ηνπο. Σα δηεζλή απηά θείκελα δηαθξίλνληαη κε δπν ηξφπνπο:
(α) ζε απηά πνπ είλαη δεζκεπηηθά απφ λνκηθή ζθνπηά θαη ζε απηά πνπ είλαη
δεζκεπηηθά απφ πνιηηηθά ζθνπηά, απηφ πνπ ιέγεηαη θαη soft law (ήπην δίθην), θαη
(β) ζηα παγθφζκηα θείκελα θαη ζηα πεξηθεξεηαθά θείκελα.
Οη θπξηφηεξεο παγθφζκηεο δηαθεξχμεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη


ε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΚηΔ, 1923),



ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΟΖΔ, 1948)



Ζ Γηαθήξπμε γηα ην Γηθαίσκα ζηελ Αλάπηπμε (ΟΖΔ, 1986)



Ζ Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε
Δζληθέο, Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλφηεηεο (1992)



Ζ Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο γηα ην Πξφγξακκα Γξάζεο ηεο Παγθφζκηαο
Γηάζθεςεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΟΖΔ, 1993)



Ζ Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Ηζαγελψλ Πιεζπζκψλ (2007)

Σα θπξηφηεξα παγθφζκηα ζχκθσλα-ζπκβάζεηο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη:


Ζ χκβαζε γηα ηελ Καηαζηνιή ηνπ Γνπιεκπνξίνπ θαη ηεο Γνπιείαο (ΚηΔ,
1926)



Ζ χκβαζε γηα ηελ Καηαζηνιή ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Γελνθηνλίαο (ΟΖΔ,
1948)
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Ζ πκπιεξσκαηηθή χκβαζε γηα ηελ Καηάξγεζε ηεο Γνπιείαο θαη ηνπ
Γνπιεκπνξίνπ (ΟΖΔ, 1956)



Ζ χκβαζε γηα ηελ Καηάξγεζε Κάζε Μνξθήο Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ (ΟΖΔ,
1965).



Σν Γηεζλέο χκθσλν Αηνκηθψλ [Αζηηθψλ] θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ
(ΟΖΔ, 1966)



Σν

Γηεζλέο

χκθσλν

Οηθνλνκηθψλ,

Κνηλσληθψλ

θαη

Πνιηηηζηηθψλ

Γηθαησκάησλ (ΟΖΔ, 1966)


Ζ χκβαζε πεξί Καηάξγεζεο ησλ Κάζε Μνξθήο Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ
Γπλαηθψλ (ΟΖΔ, 1979)



Ζ χκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη Άιισλ Σξφπσλ θιεξήο,
Απάλζξσπεο θαη Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (ΟΖΔ, 1984)



Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (ΟΖΔ, 1989)
ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ηα πιένλ γλσζηά θείκελα είλαη, ζην πιαίζην ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
(1950), ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο (1961), ν Δπξσπατθφο Υάξηεο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ θαη Μεηνλνηηθψλ Γισζζψλ (1992) θαη ε χκβαζε Πιαίζην γηα ηελ
Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ (1994). Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΑΔ
(Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα θαη πλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε, ε πξψελ νκψλπκε
Γηάζθεςε, ε ΓΑΔ) ε 7ε Αξρή πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε Σειηθή Πξάμε
ηνπ Διζίλθη (1975) θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζην Σειηθφ Κείκελν ηεο Βηέλλεο (1989)
θαη ζην Υάξηε ησλ Παξηζίσλ γηα Μία Νέα Δπξψπε (1990) θαη εηδηθά ζην Κείκελν
ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ Αλζξψπηλε Γηάζηαζε ηεο ΓΑΔ (1990).
ηελ Αθξηθή ππάξρεη ν Αθξηθαληθφο Υάξηεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ θαη ησλ Λαψλ (Ηνχληνο 1981), θαη ζηε Ακεξηθή (Βφξηα θαη Νφηηα) ε
Ακεξηθαληθή χκβαζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη άιιεο ηέζζεξεηο πην
εηδηθεπκέλεο παλακεξηθαληθέο ζπκβάζεηο. Μεηαμχ Αζηαηηθψλ θξαηψλ ππάξρεη ε
Γηαθήξπμε ηνπ Μπαλγθφγθ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (1993) θαη κεηαμχ
Ηζιακηθψλ θξαηψλ ε Γηαθήξπμε ηνπ Καΐξνπ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (1990).
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Σα πεξηζζφηεξα ζχκθσλα-ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ πξνβιέπνπλ θαη κεραληζκνχο
επίβιεςεο ηνπ θαηά πφζνλ ηεξνχληαη ηα ελ ιφγσ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ε
παγθφζκην επίπεδν ην θχξην φξγαλν ζήκεξα είλαη ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ (κε έδξα ηε Γελεχε), ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηελ Δπηηξνπή
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ην 2005 θαηά ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΟΖΔ. Με απηφ ηνλ
ηξφπν ε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαβαζκίζηεθε, κηα θαη ην
πκβνχιην, πνπ έρεη 47 θξάηε κέιε, είλαη φξγαλν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (ε
Δπηηξνπή αλήθε ζην ECOSOC) θαη ζπλέξρεηαη ηξείο θνξέο ηνλ ρξφλν (ελψ ε
Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζπλεξρφηαλ κφλν κία θνξά ην ρξφλν ζηηο αξρέο
θάζε έηνπο). Άιιν φξγαλν ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΖΔ είλαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Human Rights Committee), πνπ απνηειείηαη απφ 18
εκπεηξνγλψκνλεο θαη κπνξεί λα εθθξάδεη απφςεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
αλζξσπίλσλ γηα ηα θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλν κε ηε χκβαζε Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη
πξνβιέπεη θαη αηνκηθή πξνζθπγή.
Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηέιεζαλ θαη
έλαλ απφ ηνπο άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο νξηζκέλσλ δπηηθψλ θξαηψλ. Ζ
δηπισκαηία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ρξήζε ηεο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ε
ρξήζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ράξηλ άιισλ ζηφρσλ
ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν δήηεκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο
πξνζηαζίαο ηνπο σο έλαο απφ ηνπο άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απνηειεί
ππφζεζε θπξίσο ησλ δπηηθψλ θξαηψλ. Σα δπηηθά θξάηε πνπ αζθνχλ εμσηεξηθή
πνιηηηθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δίλνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθή έκθαζε ζηα
δηθαηψκαηα πξψηεο γεληάο, ζαλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα είλαη ηα πξσηαξρηθά θαη πην
«απζεληηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα» θαη ηα θχξηα πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο.
Γεληθφηεξα ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αθνξά δχν πεδία:
(α) ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, κε δηεζλείο ζεζκνχο, κεραληζκνχο θαη θαλφλεο (θαλνληζηηθά θείκελα),
θαη (β) ηελ θξηηηθή θαη δηπισκαηηθή ή άιιε πίεζε ζηηο ρψξεο πνπ παξαβηάδνπλ
ζπζηεκαηηθά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηηο
παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε άιιεο ρψξεο ζπάληα βξίζθεηαη ζε
πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή γηαηί πξνέρνπλ άιια εζληθά
41

ζπκθέξνληα. Δθηφο απφ ηελ αληίζεζε ησλ θξαηψλ πνπ πθίζηαληαη θξηηηθή ή
επέκβαζε, ππάξρεη θαη κηα άιιε θξηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρεη καθξηά ηζηνξία θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε
ζρνιή ηνπ ξεαιηζκνχ ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο.
χκθσλα κε ηε ζρνιή ηνπ ξεαιηζκνχ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη άιια
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εζηθή ή θαλνληζηηθή δηάζηαζε ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο,
δελ έρνπλ ζέζε ζηε ράξαμε κίαο λεθάιηαο θαη απνηειεζκαηηθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο, ηφζν γηα ηηο κηθξέο φζν γηα ηηο κεγάιεο ρψξεο ή ηηο ππεξδπλάκεηο. Καηά ην
ξεαιηζκφ, ε δηεζλήο πνιηηηθή ζπληζηά έλα απηφλνκν πεδίν πνιηηηθήο ηεο ηζρχνο
επέθεηλα εζηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ. Ζ επηζπκία γηα έλαλ άιιν ηχπν δηεζλνχο
πνιηηηθήο είλαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε «νπηνπηθή» θαη ζηε ρεηξφηεξε ππνθξηηηθή
ή απιή εθινγίθεπζε γηα εζσηεξηθή ή θαη δηεζλή θαηαλάισζε42. Με άιια ιφγηα ζην
αλαξρηθφ θαη αβέβαην δηεζλέο πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα λα θηλείηαη έλα
θξάηνο ζην δηεζλέο ζηεξέσκα ζηε βάζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή άιισλ
εζηθψλ αμηψλ. Έλα άιιν επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πην εθιεπηπζκέλε
εθδνρή ηνπ ξεαιηζκνχ είλαη φηη ε ηάζε γηα εζηθνινγία είλαη ην ιηγφηεξν αηπρήο. Ο
Jack Donnelly έρεη επηζεκάλεη κάιινλ επηθξηηηθά φηη ζηελ ζχγρξνλε δηεζλή θνηλσλία
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ιεηηνπξγνχλ σο έλα «λέν standard ηνπ πνιηηηζκνχ» (ην
standard ηνπ πνιηηηζκνχ ίζρπε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα θαη έσο ην 1914).
Σν πξνθαλέο εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη γηαηί λα ππάξρεη εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα ρεηξνηεξεχεη ηηο ζρέζεηο κε
άιιεο ρψξεο, αληηβαίλεη ζην ζθιεξφ ππξήλα ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο
εζληθήο αζθάιεηαο ησλ θξαηψλ πνπ ηελ αζθνχλ θαη επίζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
θαη ζε βάξνο ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο πνπ πθίζηαληαη
ηελ απζηεξή θξηηηθή;

Καηαξρήλ ζηελ πξάμε είλαη γεγνλφο φηη παξά ηηο δσεξέο

αληηξξήζεηο ησλ ξεαιηζηψλ, αξθεηά θξάηε ζπλερίδνπλ λα επηδηψθνπλ θαη εζηθνχο
ζηφρνπο ζηε δηεζλή ηνπο πνιηηηθή. Οη θπβεξλήζεηο πνπ αζθνχλ εμσηεξηθή πνιηηηθή
κε άμνλα ηελ ηήξεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε άιιεο ρψξεο, θαη ζην κέηξν
πνπ ε πνιηηηθή ηνπο απηή δελ είλαη ππνθξηηηθή ή πξνζρεκαηηθή (αλ θαη απηφ
ζπκβαίλεη ζε φρη ιίγεο πεξηπηψζεηο), θηλνχληαη θπξίσο κε θηιειεχζεξα, ηδεαιηζηηθά
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θαη θνζκνπνιηηηθά θξηηήξηα, ή έηζη ζέινπλ λα πηζηεχνπλ ή έηζη πξεζβεχνπλ νη
ζεσξεηηθνί πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ απηήο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο αξρψλ. Πέξαλ απφ
ην πξνθαλέο, φηη ζψδνληαη άλζξσπνη απφ ηπξαλλία θαη βαλαπζφηεηεο, ζεσξείηαη φηη ε
ηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πξψηεο γεληάο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ν
εθδεκνθξαηηζκφο ζπκβάιεη κεζνπξφζεζκα ζηελ επεκεξία, αλάπηπμε θαη δηθαηνζχλε
ζηηο ρψξεο φπνπ πξηλ επηθξαηνχζε ε θαηαπίεζε, ε απνιπηαξρία, ε ζηξαηησηηθή
δηαθπβέξλεζε ή ν ζξεζθεπηηθφο θνληακεληαιηζκφο. Δπίζεο νη ρψξεο απηέο είλαη πην
θηιεηξεληθέο θαη ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη πην δεθηηθέο ζηελ εηξεληθή επίιπζε
ησλ εζσηεξηθψλ θαη δηεζλψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ43. Σα δπηηθά θξάηε
ηζρπξίδνληαη φηη ε εκκνλή ηνπο ζην ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ ζε άιιεο ρψξεο δελ είλαη θεθαιπκκέλνο δπηηθφο πνιηηηζκηθφο ή άιινο
ηκπεξηαιηζκφο, αιιά απιή εθαξκνγή δεζκεχζεσλ πνπ φια ηα θξάηε έρνπλ απνδερζεί
ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, παξά ηηο θάπνηεο
δηαθσλίεο ηνπο ζε επηκέξνπο ζεκεία.
H δπηηθή πξνέιεπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηα
κε δπηηθά θξάηε λα έρνπλ ηε ηάζε λα κελ δέρνληαη «φιν ην παθέην» θαη ηελ φιε
θηινζνθία κε ηελ νπνία ζπλδένληαη, εηδηθά κε ηελ έκθαζε ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ίζσο
πάλσ απ‟φια ε έκθαζε ζηα άηνκα σο απηφλνκα θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα
ηνπο αθφκε θαη θφληξα ζηηο θνηλσλία ή ηελ θπβέξλεζε ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε ην
ππάξρνλ εκηαπηαξρηθφ θαζεζηψο έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία. ηηο
Ζ.Π.Α. ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ήηαλ θπξίσο
πξσηνβνπιία ηνπ Πξνεδξίαο ηνπ Σδίκη Κάξηεξ (1977-1981), κε πξσηαγσληζηή ην ίδην
θαη ηνλ ηφηε ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Cyrus Vance (1917-2002), πνπ έγηλε γλσζηή θαη σο
«δηπισκαηία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». Oη Ζ.Π.Α. γηα πξψηε θνξά αξρίδνπλ λα
απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ηα δηθηαηνξηθά θαη βάλαπζα ιαηηλνακεξηθαληθά θαζεζηψηα,
φπσο απηά ηεο Αξγεληηλήο θαη ηεο Υηιήο. Απφ ηφηε ρξνλνινγνχληαη θαη εηδηθά
φξγαλα θαη επηηξνπέο ζην Κνγθξέζν θαη ζην State Department γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαζψο θαη νη πεξίθεκνη νγθψδεηο ηφκνη εθζέζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο
αλαθνξέο ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή κε γλψκνλα ηα αλζξψπηλα
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δηθαηψκαηα ζπλερίζηεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη απφ ηηο πξνεδξίεο πνπ αθνινχζεζαλ, κε
πην πεηζηηθέο ηηο εθαξκνγέο ηνπο απφ ηηο Γεκνθξαηηθέο πξνεδξίεο, φπσο απηέο ηνπ
Μπηι Κιίληνλ (1993-2001) θαη ηνπ Μπάξαθ Οκπάκα (2009-2017). Δίλαη γεγνλφο πσο
νη Ζ.Π.Α. ηνλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ θαη φρη ησλ ινηπψλ
δηθαησκάησλ, πνπ ζεσξνχλ δεπηεξεχνληα ή αθφκε θαη αλχπαξθηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ
δελ έρνπλ θαλ πξνζρσξήζεη ζην χκθσλν Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληθψλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ Γηθαησκάησλ. Σν δε χκθσλν Αηνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ
ην ππέγξαςαλ επί Κάξηεξ ην 1977, αιιά ην θχξσζαλ κεηά απφ 15 ρξφληα, ην 1992
θαη κάιηζηα κε πνιινχο ελδνηαζκνχο (κε δηάθνξεο επηθπιάμεηο ζε επί κέξνπο
ζεκεία), γηαηί ζεσξνχλ φηη έρεη «απνλεπξψζεη» ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε κε ηηο
δηάθνξεο εμαηξέζεηο πνπ εηζάγεη (π.ρ. ζηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ). Δθηεηακέλε
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη
αλαπηχμεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο θαη αηνκηθά
νξηζκέλα θξάηε ηεο Δ.Δ. κέζσ ηεο Δ.Δ. ή κεκνλσκέλα, εηδηθά ε νπεδία, ε Γαλία, ε
Οιιαλδία, πην πξνζεθηηθά ε Γαιιία (ιφγσ Γαιιφθσλεο Αθξηθήο), ε Γεξκαλία θαη ε
Βξεηαλία απφ ηελ επνρή ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, θαη κεηαμχ ησλ άιισλ Γπηηθψλ
ρσξψλ, θπξίσο ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία θαη ε Ννξβεγία.
ηε ζπδήηεζε γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν
πνιηηηζκηθφο πινπξαιηζκφο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη φηη «νη
ηνπηθέο πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ,
πνιηηηθψλ θαη λνκηθψλ πξαθηηθψλ), θαζνξίδνπλ δεφλησο ηελ χπαξμε θαη ηελ
εκβέιεηα ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνιακβάλνπλ ηα άηνκα ζε
κία δεδνκέλε θνηλσλία»44. Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε είρε πηνζεηεζεί ζε κία επνρή
πνπ ηα πεξηζζφηεξα κειινληηθά θξάηε ηνπ Σξίηνπ Κφζκν βξηζθφληνπζαλ αθφκε ππφ
ηελ απνηθηνθξαηία, γη‟ απηφ ε Γηαθήξπμε απερνχζε ηε Γπηηθή άπνςε πεξί
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε έκθαζε ζηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Σφηε, κε
απφερν ηηο ζεξησδίεο ηνπ Ναδηζκνχ, νη αληηξξήζεηο πνπ είραλ αθνπζηεί ζε επίζεκν
δηαθξαηηθφ επίπεδν ήηαλ ιίγεο θαη ζρεηηθά ήπηεο, θαη είραλ δηαηππσζεί θπξίσο απφ ηε
νβηεηηθή Έλσζε θαη ηε ανπδηθή Αξαβία, νη νπνίεο θαη απείραλ απφ ηελ
ςεθνθνξία. Ζ νβηεηηθή Έλσζε ππνζηήξημε φηη ε Γηαθήξπμε δελ θάιππηε ηε
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δηάζηαζε ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη φηη δελ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ πέξαλ
απφ ην πιαίζην ην νπνίν ζέηεη ε θξαηηθή εμνπζία. Ζ ανπδηθή Αξαβία είρε θπξίσο
αληηξξήζεηο γηα ηελ αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζξεζθείαο, θάηη πνπ ην Ηζιάκ
απαγνξεχεη ζε έλαλ πνπ είλαη Μνπζνπικάλνο ζην ζξήζθεπκα (πξέπεη δειαδή λα
παξακείλεη Μνπζνπικάλνο). κσο αθξηβψο εθείλε ηελ επνρή, θαη κε έλαπζκα ηελ
επεμεξγαζία ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο, ήξζε θαη ε πξψηε νπζηαζηηθή αληίζεζε
ζηελ νηθνπκεληθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Ο Herskovits, καζεηήο ηνπ Franz Boas (ηνπ παηέξα ηεο ακεξηθαληθήο
αλζξσπνινγίαο πνπ ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηνπ «πνιηηηζηηθνχ ζρεηηθηζκνχ»), ήηαλ
ππέξκαρνο ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαη ηδξπηήο ησλ αθξηθαληθψλ θαη
αθξνακεξηθαληθψλ ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Π.Α.. ηελ αλαθνίλσζε
θαηέθξηλε ηνλ δπηηθφ εζλνθεληξηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο δπηηθψλ αμηψλ ζε
κε δπηηθά πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα. Καινχζε ην λέν κεηαπνιεκηθφ θφζκν λα
επηδείμεη ζεβαζκφ ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο γηαηί, φπσο ηφληδε ε αλαθνίλσζε, νη
άλζξσπνη δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ ζέηεη ν
πνιηηηζκφο ηνπο, σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ζεβαζκφο ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη
φρη επηβνιή ηνπ δπηηθνχ πξνηχπνπ. Απ΄ φηη θαίλεηαη ν Ζeskovitz δελ αληηιακβαλφηαλ
φηη νξηζκέλεο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο κπνξεί λα ζπλεγνξνχλ ππέξ απάλζξσπσλ
πξαθηηθψλ, φπσο π.ρ. ν επί αηψλεο αληηζεκηηηζκφο ζηελ Δπξψπε. Γελ ήηαλ νπαδφο
ηνπ εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ θαη δηαηεξνχζε ηελ ειπίδα φηη φιεο νη θνπιηνχξεο ηνπ
θφζκνπ δηαζέηνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη παξαδφζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη
εμαθαλίζνπλ ηηο πνιηηηθέο βίαησλ θαη ηπξαλληθψλ θαζεζηψησλ.

Ο Boas σο

αλζξσπνιφγνο ήηαλ πνιηηηζκηθά ζρεηηθηζηήο αιιά δελ ήηαλ απηφο πνπ επηλφεζε ηνλ
φξν «πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο». Ο φξνο κάιινλ νθείιεηαη ζηνλ Αθξνακεξηθάλν
θηιφζνθν θαη ηερλνθξίηε Alain LeRoy Locke, πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν πεξηέγξαςε ην
επηζηεκνληθφ έξγν ελφο άιινπ καζεηή ηνπ Boas, ηνπ αλζξσπνιφγνπ Robert Lowie,
εηδηθνχ ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ηλδηάλσλ ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο. Μία άιιε πνιχ γλσζηή
καζήηξηα ηνπ Boas πνπ αθνινχζεζε κε ζπλέπεηα ηνλ πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκνχ είλαη ε
Ruth Benedict. Καηά ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα (Βηέλλε 14-25 Ηνπλίνπ 1993), ε Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο, ζηελ πξψηε ηεο
εηζαγσγηθή παξάγξαθν αλαθέξεη φηη «ε νηθνπκεληθή θχζε ησλ δηθαησκάησλ θαη
ειεπζεξηψλ είλαη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία [is beyond question]», σζηφζν νη
δηαθσλίεο θαη αληηπαξαζέζεηο σο πξνο ηελ νηθνπκεληθφηεηα απνηέιεζαλ θαηά ηελ
45

Γηάζθεςε απηή θαη έθηνηε ζέκα δσεξψλ ζπδεηήζεσλ θαη δηρνγλσκηψλ. Αο δνχκε ηηο
θχξηεο ζέζεηο ησλ ηεζζάξσλ απηψλ νκάδσλ θξαηψλ. Σα θνηλά ζεκεία θαη ησλ
ηεζζάξσλ νκάδσλ θξαηψλ είλαη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ δηθαησκάησλ δεχηεξεο θαη
ηξίηεο γεληάο, ηα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα ζηελ θνηλσλία
πξνεγνχληαη θαη ππεξηεξνχλ ησλ φπνησλ δηθαησκάησλ. Δπίζεο ππάξρεη έκθαζε ζηελ
θνηλσληθή αιιειεγγχε, ζηε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ζην ζεβαζκφ ζηελ εμνπζία
(θξαηηθή εμνπζία) θαη πξνο ηνπο αλψηεξνπο θαη ζην ζεβαζκφ ζηελ εζληθή θπξηαξρία
θαη αλεμαξηεζία απφ πιεπξάο πνιηηψλ. ηηο θνκνπληζηηθέο ρψξεο δηλφηαλ έκθαζε
ζηε δεχηεξε γεληά αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ππήξρε ζπγθεξαζκφο ησλ
δηθαησκάησλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο (πνπ επίζεο ζηελ
πξάμε ελλννχζε βέβαηα θαη ην θπβεξλψλ θνκνπληζηηθφ θφκκα). ηηο ρψξεο ηεο
Τπνζαραξηθήο Αθξηθήο ην ζπιινγηθφ ππεξηεξεί ηνπ αηνκηθνχ, ηα ζπιινγηθά
δηθαηψκαηα είλαη αλψηεξα απφ ηα αηνκηθά θαη ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ
θνηλσλία θαη φρη δηθαηψκαηα ππεξάλσ ηεο θνηλσλίαο. Ζ θπξίαξρε αθξηθαληθή άπνςε
γηα ηνλ άλζξσπν ζπλνςίδεηαη ζην εμήο απφθζεγκα: «Τπάξρσ επεηδή είκαζηε φινη
καδί θαη επεηδή είκαζηε φινη καδί ππάξρσ». Καη αληί ησλ δηθαησκάησλ ππάξρνπλ ηα
ηέζζεξα R, φπσο εκθαλίδνληαη ζηα αγγιηθά: respect (ζεβαζκφο), restraint
(ζπγθξάηεζε), responsibility (επζχλε), reciprocity (ακνηβαηφηεηα). Δπίζεο ηα
θνηλσληθά δηθαηψκαηα είλαη πην ζεκαληηθά απφ ηα αηνκηθά θαη ρσξίο απηά ηα
αηνκηθά ζηεξνχληαη λνήκαηνο. πσο θαίλεηαη ζηνλ Αθξηθαληθφ Υάξηε ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Λαψλ, ηα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ
είλαη εθάκηιια αλ φρη αλψηεξα απφ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, θαη ε ιίζηα ησλ ηξηψλ
γεληψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη έξζεη αλάπνδα: πξψηα έξρνληαη ηα ζπιινγηθά
δηθαηψκαηα ηεο ηξίηεο γεληάο, κεηά ηεο δεχηεξεο γεληάο θαη ηειεπηαία ηα αηνκηθά θαη
πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Θα ζηαζνχκε θπξίσο ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία θαη ζε ζρέζε κε
ην Ηζιάκ, φπνπ θαηεμνρήλ δηαηππψλεηαη, κε έληνλν ηξφπν θαη έρεη απήρεζε, ν
πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο.
Τπάξρνπλ δχν ηάζεηο ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηεζλψο, ν
νηθνπκεληζκφο θαη ν πνιηηηζηηθφο ζρεηηθηζκφο. ηνπο νηθνπκεληζηέο ζε φηη αθνξά ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπγθαηαιέγνληαη ν Καλη, θαη ζχγρξνλνη πνιηηηθνί θηιφζνθνη
νπαδνί ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ, φπσο ν Γεξκαλφο Yürgen Habermas θαη ν Ακεξηθαλφο
John Rawls. Πξνο ην ζρεηηθηζκφ ηείλνπλ ν Υέγθει θαη ζχγρξνλνη πνιηηηθνί
θηιφζνθνη νπαδνί ηνπ θνηλνηηζκνχ, φπσο ν Καλαδφο Charles Taylor, o Ακεξηθάλνο
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Michael Sandel θαη ν θνηζέδνο Alasdair MacIntyre. Απφ ηνπο θνηλνηηζηέο πην
απφιπηνο είλαη ν MacIntyre πνπ ζεσξεί φηη «δελ ππάξρνπλ ηέηνηα [αλζξψπηλα]
δηθαηψκαηα θαη ε πίζηε ζε απηά είλαη φπσο ε πίζηε ζε κάγηζζεο θαη κνλφθεξνπο».78
ην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνλ θνηλνηηζκφ θηλνχληαη νη κεηακνληέξλνη αλαιπηέο,
κέζα ζηε γεληθφηεξε θξηηηθή ηνπο γηα ην εγρείξεκα ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαζψο θαη νη
κεηααπνηθνθξαηηθνί αλαιπηέο μεθηλψληαο απφ ηνλ Edward Said (1935-2003), κε ηελ
θξηηηθή ηνπο ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηκπεξηαιηζκφ ηεο Γχζεο. ηα δχν άθξα βξίζθνληαη ν
αθξαηθλήο ή ξηδνζπαζηηθφο νηθνπκεληζκφο θαη ν αθξαηθλήο ή ξηδνζπαζηηθφο
πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο, ιίγν-πνιχ κε ηηο αθφινπζεο ζέζεηο:
Αθξαηθλήο νηθνπκεληζκφο: ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη θαηά θχξην ιφγν
αηνκηθά θαη απαξαβίαζηα θαη ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε ηνλ ίδην αθξηβψο
ηξφπν, αζρέησο ηεο θνηλσλίαο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ εζψλ ηεο
θνηλσλίαο θαη ηνπο θξάηνπο ζην νπνίν δηαβηνχλ. Ζ πξνέιεπζε απηήο ηεο ζχιιεςεο
είλαη φλησο επξσπατθή, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε
πξνζηαζία ηνπο έγηλαλ νηθεηνζειψο παγθφζκηα γηαηί εμππεξεηνχλ ηνλ άλζξσπν θαη
ηνλ πξνζηαηεχνπλ απφ ηα ηπξαλληθά θαη βάλαπζα θαζεζηψηα. Ζ επίθιεζε ηνπ
πνιηηηζηηθνχ ζρεηηθηζκνχ είλαη πξνζρεκαηηθή. Απνηειεί ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ
ηα νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα γηα λα δηθαηνινγήζνπλ, εθινγηθεχζνπλ θαη ζπλερίζνπλ
ηελ θαηαπάηεζε ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, γηα λα κελ επηηξέςνπλ
π.ρ. ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηνπ Σχπνπ ή ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε,
παξνπζηάδνληαλ ηα σο δήζελ αθαηάιιεια θαη αλαπνηειεζκαηηθά ζηα δηθά ηνπο
πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηζηέθνληαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ
ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ γηαηί αληηιακβάλνληαη φηη ε
απνδνρή ηνπο θαη ν ζεβαζκφο ηνπο ζα νδεγήζεη, αξγά ή γξήγνξα, ζηελ αλαηξνπή ηεο
απνιπηαξρίαο πνπ αζθνχλ εδψ θαη δεθαεηίεο.
Αθξαηθλήο

πνιηηηζκηθφο

ζρεηηθηζκφο:

ν

Λφγνο

πεξί

αλζξσπίλσλ

δηθαησκάησλ είλαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνο, κία ηζηνξηθή θαηαζθεπή πνπ έρεη ηελ
πξνέιεπζή ηεο ζε πνιηηηζηηθά θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην
Γηαθσηηζκφ θαη ηελ ηδεαιηζηηθή θαη θηιειεχζεξε επξσπατθή πνιηηηθή νπηηθή ησλ
πξαγκάησλ. Δπίζεο δελ ππάξρεη νηθνπκεληθή ζχιιεςε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ
απφ απηήλ λα απνξξένπλ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δθφζνλ δελ ππάξρεη
νηθνπκεληθή θνπιηνχξα δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη νηθνπκεληθά αλζξψπηλα
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δηθαηψκαηα. Ηζηνξηθά δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζέζεηο
πεξί δηθαησκάησλ ή δελ έρνπλ θαλ ηελ έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο. Σα αηνκηθά
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ είλαη νηθνπκεληθά αιιά ηδηφηππεο δπηηθέο αμίεο πνπ
καζθαξεχνληαη ζε νηθνπκεληθέο έλλνηεο θαη αμίεο, επηρεηξψληαο λα επηβάινπλ δπηηθέο
αμίεο ζε φινπο ηνπο άιινπο. Ζ έλλνηα θαη ηδέα πεξί αλζξψπηλεο θχζεο είλαη κία απφ
ηηο πιένλ θαηαθξηηέεο κνξθέο επηβνιήο ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζηηθνχ πξνηχπνπ ζε
αιιφηξηα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Γηα ηνλ νηθνπκεληζκφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
είλαη πξνθαλή θαη εγγελή ζηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ σο αλζξψπνπ, θαη ππεξάλσ ησλ
πνιηηηζηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη δηαθνξψλ θαη εμππαθνχεηαη φηη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα πξψηεο γεληάο είλαη ηεξαξρηθά αλψηεξα απφ ηα ινηπά δηθαηψκαηα θαη
δείγκα αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ, πςειφηεξεο εζηθήο θαη πξνφδνπ ηεο αλζξσπφηεηαο
απφ ηνλ Γηαθσηηζκφ θαη κεηά. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ε γιψζζα ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ είλαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αλαγλσξίζηκε παληνχ θαη ηελ
επηθαινχληαη νη απαληαρνχ ηεο γεο ελεκεξσκέλνη θαηαπηεζκέλνη, απφ ηνπο Μάγηα
ηελ Κεληξηθήο Ακεξηθήο κέρξη ηνπο πνιηηηθά δησθφκελνπο ζην Μπαλκάξ ή ηνπο
Αβνξίγηλεο ηεο Απζηξαιίαο. Γηα ην ζρεηηθηζκφ πάιη ππάξρνπλ ζηελ αλζξσπφηεηα
δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη εζηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη εθάκηιια κεηαμχ ηνπο
θαη θαλέλα δελ ππεξηεξεί ηνπ άιινπ, αλ θαη θαζέλα ππεξηεξεί θαη έρεη πξνηεξαηφηεηα
ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ νη κε
δπηηθέο ηάζεηο (αζηαηηθή, αθξηθαληθή θαη ηζιακηθή) αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηα
πξάγκαηα. Ζ δπηηθή έκθαζε ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ζηελ πξψηε γεληά αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ δελ ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ζηηο αξκνληθέο
ζρέζεηο ζε κηα θνηλσλία αιιά θαη κεηαμχ θνηλσληψλ. Μεηαμχ ησλ δχν απηψλ ζέζεσλ
ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ήπηνπ νηθνπκεληζκνχ, ήπηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ ή
θαη πξνζπάζεηεο αλεχξεζεο κία ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ ησλ δχν πνπ λα κελ
εγθαηαιείπεη βαζηθέο πηπρέο ηνπ νηθνπκεληζκνχ αιιά λα δίλεη θαη ηε δένπζα
βαξχηεηα ζε πην απνδεθηέο κνξθέο πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ. Μεξηθέο απφ απηέο
είλαη:
Ο Sen, αζθψληαο θξηηηθή ζηνλ απφιπην ζρεηηθηζκφ ηχπνπ Lee Kwan Yew,
ηνλίδεη φηη ε έξεπλα δελ αλαδεηθλχεη θακία ζχγθξνπζε κεηαμχ πνιηηηθψλ ειεπζεξηψλ
θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο. Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηπηψζεηο ιηκψλ,
ζπκβαίλνπλ απνθιεηζηηθά ζε ρψξεο κε απηαξρηθά θαζεζηψηα θαη φρη ζε ρψξεο κε
θηιειεχζεξα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα, κε κφλε ηζηνξηθή εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο
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ηξιαλδηθήο πείλαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, κε ηελ Ηξιαλδία φκσο ζηελ πξάμε απνηθία
ηεο Βξεηαλίαο. Καηά ηνλ Sen ην ηειηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη φηη αλ θαη θαηά
πφζν νη αζηαηηθέο ρψξεο – πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά παξνπζηάδνπλ θαη
έληνλεο εζσηεξηθέο δηαθνξέο – είλαη αζεξάπεπηα ζθεπηηθηζηέο ζε φ,ηη αθνξά ηηο
ειεπζεξίεο θαη πξνηηκνχλ αληί ησλ ειεπζεξηψλ απηψλ ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία. Ο
Sen έρεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ αλ κε ηη άιιν επεηδή αξθεηέο ηζηνξηθέο εκπεηξίεο ηεο
Αζίαο θαη εηδηθά ηεο Ηλδίαο επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη ζηελ
πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα εληφο ησλ θνηλσληψλ ηνπο. Ο Ηάπσλαο λνκηθφο δηεζλνιφγνο
Onuma Yasuaki, γλσζηφο γηα ηε δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ,
επηζεκαίλεη φηη ηα ελ κέξεη απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα, φπσο απηά ηεο Αζίαο δελ
επηβιήζεθαλ εθ ησλ άλσ, φπσο ηα θνκνπληζηηθά, θαη είλαη απνδεθηά (δειαδή
λνκηκνπνηεκέλα) απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Έρνπλ αλαπηπρζεί θαη
παξνπζηάδνπλ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη ρσξίο ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ αηνκηθψλ
θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Καη ν Onuma πξνηείλεη κία δηαπνιηηηζκηθή νπηηθή ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, αληιψληαο απφ ηε ζπκβνιή πιεηφλσλ πνιηηηζκψλ κε θνηλφ
παξαλνκαζηή ηελ «πξναγσγή ηεο πλεπκαηηθήο θαη πιηθήο επεκεξίαο ηεο
αλζξσπφηεηαο». Ο δηεζλνιφγνο Jack Donnelly, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη φηη νη κε
δπηηθνί πνιηηηζκνί θαη εηδηθά ην Ηζιάκ θαη νη αζηαηηθέο αμίεο ζαθψο δηαθέξνπλ απφ
ηελ ινγηθή ησλ αηνκηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πξνηείλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ, ηελ «αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα» σο ηνλ
θνηλφ παξαλνκαζηή θαη σο θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη απνδεθηφ απφ φιεο ηηο
παξαδφζεηο θαη ζίγνπξα ζην Ηζιάκ θαη ζηελ Αζία, αθνχ θαη νη δχν δηαθξίλνληαη γηα
ηελ έκθαζή ηνπο ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ο Charles Taylor ζεσξεί ηνλ
θνηλφ παξαλνκαζηή ηνπ Onuma πνιχ επξχ θαη ηνπ Donnelly πνιχ ζηελφ. Πηζηεχεη
φηη γηα λα ππάξμεη ζπλαίλεζε ζε φηη αθνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα
αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ζπλνιηθφ παθέην ησλ θιαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
δπηηθνχ ηχπνπ θαη λα δνχκε ζε πνηα ζεκεία κπνξεί λα ππάξμεη ζπκθσλία θαη αο
ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά εζηθά θαη θηινζνθηθά ζεκέιηα, φπσο απηέο πνπ βαζίδνληαη
ζηνλ Κνκθνπθηζκφ ή ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ Βνπδηζκνχ. Καη ν Taylor
πξνηείλεη ηελ αλεχξεζε κίαο ιχζεο πνπ λα μεθηλάεη απφ ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία
φινη θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ, π.ρ. φιεο νη θνπιηνχξεο θαηαδηθάδνπλ ηε γελνθηνλία,
ηηο δνινθνλίεο, ηε δνπιεία, ηηο εμαθαλίζεηο ή ηνλ ππξνβνιηζκφ αζψσλ δηαδεισηψλ.
Μπνξεί ε βαζχηεξε θηινζνθηθή-εζηθή βάζε γηα ηηο θαηαδίθεο απηέο λα είλαη
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δηαθνξεηηθή αιιά ίζσο κπνξεί λα βξεζεί κία θνηλή ζπληζηψζα ζηα πιαίζηα ηεο
λνκηθήο θνπιηνχξαο (legal culture) πνπ ηείλεη πξνο ηνλ νηθνπκεληζκφ θαη ηελ θνηλή
απνδνρή. Ο An‟-Na‟im, ν νπνίνο επίζεο πξνζπαζεί λα ραξάμεη κία κέζε νδφ,
ππνζηεξίδεη φηη δελ ζα πξέπεη λα δερζνχκε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ αθξαίνπ πνιηηηζκηθνχ
ζρεηηθηζκνχ φηη δελ πθίζηαληαη νηθνπκεληθά ζηάληαξληο γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Πξέπεη φκσο λα λνκηκνπνηήζνπκε πεξηζζφηεξν ηα νηθνπκεληθά
αλζξψπηλα κε ηνλ λα ηα ξηδψζνπκε ζηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο δηαθφξσλ
πνιηηηζκψλ, κε κία θαηλνηφκν επαλεξκελεία ησλ παξαδνζηαθψλ απηψλ αξρψλ. Σν
ειάρηζηνλ δεηνχκελν είλαη λα εληνπίζνπκε ηηο αμίεο πνπ είλαη απνδεθηέο παληνχ, ηνλ
ειάρηζηνλ θνηλφ παξαλνκαζηή πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλίζηαηαη ζην εμήο: «Σα
δηθαηψκαηα ηεο δσήο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αμηνπξέπεηαο γηα θάζε άλζξσπν ή νκάδα
αλζξψπσλ ζε θάζε πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ», κε θάζε πνιηηηζκφ λα έρεη ηελ επηινγή
ηνπ πψο ζα πξνζηαηεχζεη ηα δηθαηψκαηα απηά ζην πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ρσξίο
φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη επηηξέπνληαη νη παξαβηάζεηο απηψλ ησλ ζεκειησδψλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν αληίζεην, ε θνηλσληθνπνίεζε πνπ ζηφρν έρεη ηελ
απνδνρή κφλν ησλ αμηψλ ηνπ «δηθνχ καο» πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, νδεγεί ζηνλ
εζλνθεληξηζκφ θαη ζηελ κε επηείθεηα θαη ερζξφηεηα πξνο ηνπο άιινπο, πνπ είλαη ην
αθξηβψο αληίζεην απφ ηελ φιε θηινζνθία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ε νπνία
ζηεξίδεηαη ζηελ επηείθεηα.93 Μία βαζηθή θξηηηθή ηνπ νηθνπκεληζκνχ ζηνλ
πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκφ είλαη φηη απνηειεί νπζηνθξαηηθή αληίιεςε ησλ πνιηηηζκψλ
θαη δελ δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ εληφο θάζε πνιηηηζκνχ. Δπίζεο ηνλίδεηαη
φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ πνιηηηζκψλ δελ είλαη ηφζν αγεθχξσηεο, αιιηψο ππάξρεη ν
θίλδπλνο εζηθήο ηζνδπλακίαο κεηαμχ θαιψλ θαη θαθψλ αμηψλ, π.ρ. κεηαμχ ηεο
ηζφηεηαο θαη ηεο κε ηζφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο. Ζ αληαπάληεζε ησλ νπαδψλ ηνπ
πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ είλαη φηη ε θξηηηθή ηνπ νηθνπκεληζκνχ απνηειεί επίζεζε
ζηηο αμίεο ησλ άιισλ, ρσξίο λα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ζπγθπξηψλ κέζα
ζηηο νπνίεο εδξαηψζεθαλ δηαθνξεηηθέο αμίεο πνπ είραλ θαη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη είλαη επξέσο απνδεθηέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο. Ο
πεξηνξηζκφο ηεο νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα γηαηί δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα θξάηε είλαη νη θαηεμνρήλ ππεχζπλνη
γηα ζηπγλέο παξαβηάζεηο θαη επσθεινχληαη απφ ηνλ πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκφ ηνλ νπνίν
άιισζηε επηθαινχληαη. Δπηπιένλ ν πνιηηηζηηθφο ζρεηηθηζκφο εηζάγεη ηελ raison d‟état
θαη ηελ εζληθή θπξηαξρία α ια Υνκπο, κε ζχηε ην αλίζρπξν άηνκν, κε θαηάθνξεο
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παξαβηάζεηο ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Σέινο ππάξρεη θαη ν
θίλδπλνο δηνιίζζεζεο πξνο ηνλ εζηθφ ζρεηηθηζκφ ή εζηθφ κεδεληζκφ, εηδηθά αλ
αθνινπζήζνπκε ηνλ αθξαηθλή πνιηηηζκηθφ ζρεηηθηζκφ, πνπ ππνλνεί φηη δελ
πθίζηαλην αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα λα θξίλεη θαλείο θαη λα θαηαδηθάδεη ηηο ζηπγλέο
πξάμεηο ησλ θξαηψλ (παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ) έλαληη ησλ πνιηηψλ
ηνπο.

1.2 ΘΔΧΡΙΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλίζηεθε ην ηδενινγηθφ κνληέιν ηνπ
θηιειεχζεξνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαηά ην νπνίν ειεχζεξα θαη ίζα άηνκα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο κέζσ ζπκθσληψλ. χκθσλα κε ηε
ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ν ρξφλνο, νη απνθάζεηο ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ν γάκνο αιιά θαη
ν ίδηνο ν ζεζκφο ηνπ θξάηνπο ζεσξήζεθαλ σο ην απνηέιεζκα ζπκθσληψλ, νη νπνίεο
ζπλάπηνληαλ κεηαμχ λνκηθά ίζσλ εηαίξσλ45. Ο Νφκνο αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αμηψζεηο
ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη είρε γεληθφ αιιά θαη αθεξεκέλν ραξαθηήξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζηάζε, σζηφζν, ηεο ηππηθήο λνκηκφηεηαο κεηαβιήζεθε ζε θξάηνο δηθαίνπ, ην νπνίν
κεηαηξάπεθε ζε θνξέα θαηλνχξγησλ αμηψλ θαη πεδίν αληηπαξάζεζεο κε ηηο
παιηφηεξεο. Έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ε επνρή ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε
ζεκαληηθφηεξε ηε ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία πηνζεηήζεθε ν Καηαζηαηικόρ Υάπηηρ
ηων Ηνωμένων Δθνών ηο 1945. χκθσλα κε ηνλ Υάξηε νξηδφηαλ ε πξνζηαζία ησλ
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.
Με ην πέξαο ηξηψλ εηψλ ε Γενική ςνέλεςζη ηων Ηνωμένων Δθνών ςήθηζε ηε
δεζμεςηική Οικοςμενική Γιακήπςξη ηων Γικαιωμάηων ηος Ανθπώπος θαη ε
νπνία θαηέγξαθε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα κεηαρείξηζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ
θξάηνπο46. Ζ εζηθή δπλακηθή ηεο επαλάζηαζεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
νθείιεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ζηα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηε Γίθε
ζηε Νπξεκβέξγε, φπνπ ην δηθαζηήξην θαηέζηεζε ζαθέο πσο δεκηνπξγνχζε έλα είδνο
κεηαπνιεκηθήο θαλνληζηηθήο ηάμεο. Δλ ζπλερεία, θαη πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1980, ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζα απνηειέζνπλ θνκκάηη ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο
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Reinhard Kuhnl, Μορφζσ αςτικισ κυριαρχίασ, (Φιλελευκεριςμόσ-Φαςιςμόσ), μετάφραςθ
Χριςτοσ Πατςάλθσ, Εκδόςεισ Παρατθρθτισ, Κεςςαλονίκθ, 1987, ς.ς.52-54
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Κϊςτασ Δουηίνασ, Ριηοςπαςτικι πολιτικι και νομικι φιλοςοφία, Δικαιϊματα, αυτοκρατορία,
κοςμοπολιτιςμόσ, μετάφραςθ Μιχάλθσ Λαλιϊτθσ, Εκδόςεισ Νιςοσ, Ακινα, 2012, ς.40
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θαη θνηλσληνινγίαο47, ζα κεηαηξαπνχλ ζε lingua franca ηεο θαηλνχξγηαο παγθφζκηαο
ηάμεο48 θαη ζα νηθνδνκεζεί κηα λέα ηδενινγία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 49. Σν δίθαην
ζα απνηειεί πιένλ ηνλ βαζηθφ ξπζκηζηή κεηαμχ ησλ ειεπζέξσλ αληαγσληζηηθψλ
ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία αλαδεηνχλ ην ζπκθέξνλ ηνπο ζηε λεσηεξηθή θνηλσλία50.
Ο φξνο λεσηεξηθφηεηα αθνξά κηα ηζηνξηθή πεξίνδν, ε νπνία αληηδηαζηέιιεηαη
κε άιιεο πξνεγνχκελεο. Ζ έλαξμή ηεο ρξνλνινγηθά πξνζδηνξίδεηαη πεξίπνπ ζηνλ 18ν
αηψλα, ζε κηα πεξίνδν ηνπ εθθνζκηθεπκέλνπ θηλήκαηνο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηελ
εθθίλεζε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο51 κε θαηαιεθηηθφ φξην ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδπζε ηνπ
εζληθνχ θξάηνπο θαη ηνλ ηνληζκφ ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο θαη ηαπηφηεηαο. πλδέεηαη,
φκσο, θαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο δσήο κε φξνπο αλαγλψξηζεο ησλ
αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αζηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο52. Βαζηθά ηεο
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Κϊςτασ Δουηίνασ, Ριηοςπαςτικι πολιτικι και νομικι φιλοςοφία, Δικαιϊματα, αυτοκρατορία,
κοςμοπολιτιςμόσ, ό.π., ς.34
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Κϊςτασ Δουηίνασ, Ριηοςπαςτικι πολιτικι και νομικι φιλοςοφία, Δικαιϊματα, αυτοκρατορία,
κοςμοπολιτιςμόσ, ό.π., ς.69
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«θ διάδοςθ αυτισ τθσ ιδζασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων είναι πρόοδοσ επειδι ηοφμε
ςφμφωνα με αυτιν, μεταχειριηόμαςτε περιςςότερα ανκρϊπινα όντα όπωσ κα κζλαμε να μασ
μεταχειρίηονται και με αυτόν τον τρόπο βοθκοφμε να μειωκεί θ ςκλθρότθτα και τα αδικαιολόγθτα
βάςανα ςτον κόςμο*...+. Κεωροφμε πωσ θ διάδοςθ των εργαλείων των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
αποτελεί πρόοδο ακόμα και αν διατθρείται αδιαμφιςβιτθτο χάςμα ανάμεςα ςτα εργαλεία και τισ
πραγματικζσ πρακτικζσ των κρατϊν που αναλαμβάνουν να ςυμμορφϊνονται με αυτά», Michael
Ignatieff, Σα ανκρϊπινα δικαιϊματα ωσ πολιτικι και ωσ ειδωλολατρία, μετάφραςθ Ελζνθ Αςτερίου,
Προλεγόμενα Νίκοσ Κοτηιάσ, Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ, Ακινα, 2006, ς.35
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Για τουσ Κϊςτα Δουηίνα και Ronnie Warrigton, ιδθ από το 1996: «ςτον κόςμο που ηοφμε
ςιμερα, *.....+θ γνωςιολογία, θ πολιτικι και θ αιςκθτικι, τα τρία πεδία κεωρίασ και πράξθσ,
διαχωρίηονται οριςτικά μεταξφ τουσ, θ πολιτικι και το δίκαιο μετατρζπονται ςε αυτόνομεσ δθμόςιεσ
ρυκμιςτικζσ τάξεισ. το εξισ θ επιλογι πολιτικοφ επιχειριματοσ δεν μπορεί να είναι αποτζλεςμα
γνιςιασ θκικισ ςυναίνεςθσ και θ πολιτικι είναι αδφνατον να εξακολουκεί να είναι θ αναηιτθςθ του
αγακοφ και ενάρετου βίου. Σο δίκαιο γίνεται ζτςι αναγκαςτικά ο κφριοσ ρυκμιςτισ και διαιτθτισ
μεταξφ των ελεφκερων ανταγωνιςτικϊν υποκειμζνων, που ρίχνονται μζςα ςτθν θκικά αδιάφορθ
αρζνα τθσ νεωτερικισ κοινωνίασ , να κυνθγιςουν το ςυμφζρον τουσ». Κϊςτασ Δουηίνασ και Ronnie
Warrington, O λόγοσ του Νόμου-Ερμθνεία, αιςκθτικι και θκικι ςτο Δίκαιο, μετάφραςθ Ανδρζασ
Σάκθσ, Χριςτοσ Σςαιτουρίδθσ, Γιϊργοσ Παυλάκοσ, Εκδόςεισ Αλεξάνδρεια, 1996, ς.ς.27-28
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Anthony Giddens, Οι υνζπειεσ τθσ Νεωτερικότθτασ, Εκδόςεισ Κριτικι, Ακινα, 2001

David Harvey, Θ κατάςταςθ τθσ Μετανεωτερικότθτασ, Εκδόςεισ Μεταίχμιο, Ακινα, 2007,
ς.ς.31-68 και Γεράςιμοσ Κουςτουράκθσ-Άννυ Αςθμάκθ, “Όψεισ τθσ νεωτερικότθτασ και τθσ
μετανεωτερικότθτασ ςτο περιεχόμενο των curricula τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (1982-2003)”
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ζηνηρεία είλαη ε αλάπηπμε ησλ κεραλνινγηθψλ ηερλνινγηψλ, νη ζεσξεηηθέο
επαλαζηάζεηο ζηηο θπζηθέο θαη ζεηηθέο επηζηήκεο αιιά θαη νη δξαζηηθέο δηαθπκάλζεηο
ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, πνπ άξρηδαλ λα θαζνξίδνπλ ηελ κνίξα ησλ εζλψλ –
θξαηψλ κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ λεσηεξηθφηεηα είλαη
ζπλπθαζκέλε κε ηηο πξννπηηθέο θαη ην “παξάδεηγκα” ηνπ Γηαθσηηζκνχ, πνπ
ηαπηίδεηαη κε ηελ γξακκηθή πξφνδν, ηελ απφιπηε αληηθεηκεληθή αιήζεηα θαη ηνλ
νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ αλαγσγή ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηνλ Γηαθσηηζκφ
ζπλεπάγεηαη ηελ απεξηφξηζηε πίζηε ζηνλ νξζφ ιφγν θαη ηελ αλζξψπηλε ινγηθή, σο ην
κφλν φξγαλν αλεχξεπζεο ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αιήζεηαο αιιά θαη
ηεο δηαξθνχο πξνφδνπ. Ζ αλαδήηεζε κηαο νηθνπκεληθήο αιήζεηαο απνηέιεζε
αηζηφδνμε πξννπηηθή θαη επηδίσμε ηεο λεσηεξηθήο πεξηφδνπ. Ζ ηδέα ηεο πξνφδνπ ησλ
επηζηεκψλ θαη ησλ ηερλψλ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ εζηθή πξφνδν θαη δηθαηνζχλε.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πίζηε ζηελ δηαξθή πξφνδν επλφεζε ηελ αλάπηπμε κεγάισλ
επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ πλεχκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο είλαη
δπλαηφλ λα εξκελεχζνπλ ην θαζεηί επηζηεηφ. Ζ αέλαε πξφνδνο θαη ε ρεηξαθέηεζε
ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηεο γλψζεο απνηέιεζαλ ηελ βάζε ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ, ησλ
κεγάισλ παξαδεηγκάησλ πνπ ππήξραλ θαη έδσζαλ κηα ζπλνιηθή εξκελεία ηνπ
θφζκνπ.
χκθσλα κε ηνλ Εηι Ληπνβεηζθχ ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απνηεινχλ ηηο
βαζηθέο αξρέο απνδφκεζεο ηεο παξαδνζηνθξαηηθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη
ζπληεινχλ ζηελ θαηαζθεπή κηαο λέαο θνηλσληθφηεηαο. Οη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί
ζεζκνί ζα απνδνκεζνχλ, ζα αλαδνκεζνχλ θαη ζα επζπγξακκηζηνχλ κε ηελ θπξίαξρε
αξρή ηεο ειεχζεξεο θαηνρήο ηνπ Δαπηνχ. Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα αλαγνξεχνπλ
ηελ αηνκηθφηεηα ζε νηθνπκεληθή βαζηθή αξρή, ε νπνία έξρεηαη λα νξγαλψζεη ηνλ
δεζκφ ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο αηφκσλ κε ηελ θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ53. Ζ
ηδενινγία

ησλ
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κε
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ςτο: ΙΓ' Διεκνζσ υνζδριο Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ “Αναλυτικά Προγράμματα και χολικά
Εγχειρίδια: Ελλθνικι Πραγματικότθτα και Διεκνισ Εμπειρία”, Πανεπιςτιμιο Λωαννίνων, 20-22,
Νοζμβριοσ, 2009
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απνπνιηηηθνπνίεζεο θαη απνδεκνθξαηηθνπνίεζεο54 θαη κε ηελ ηδενινγηθή ζεψξεζε
ηεο Γεκνθξαηίαο σο απφιαπζεο Γηθαησκάησλ. Παξάιιεια, ε δεκνθξαηία ησλ
Γηθαησκάησλ ζπλνδεχηεθε απφ ηε δηάζπαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζηελ νπνία
έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπκε κηα δηάζηαζε αλέιημεο. Με βάζε ην
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ε εδξαίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ζεσξήζεθε σο
απνηέιεζκα κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία νδεγεί ζηελ ηζφηεηα55. Χζηφζν, κε
ηελ πνιπδηάζηαηε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε παχεη λα ζεσξείηαη ν άλδξαο-ζπκκέηνρνο κηαο
αλεμάξηεηεο ζπιινγηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη επ‟
άπεηξνλ ραξαθηεξίδνληαο ηε ζχγρξνλε επνρή σο κηα δεχηεξε λεσηεξηθφηεηα, ε νπνία
πξνζηίζεηαη ζηελ πξψηε56.
ηε ζχγρξνλε ξεπζηή λεσηεξηθφηεηα εγθαινχληαη ηα λέα θνηλσληθά
ππνθείκελα ζηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ην θξάηνο παχεη λα απνηειεί
ηελ πεγή θαη ην φξην ησλ δηθαησκάησλ. ινη ζεσξεηηθά απνιακβάλνπλ ηα
δηθαηψκαηα. Σν εξψηεκα, σζηφζν, πνπ γελλάηαη είλαη πνηνο ζα είλαη απηφο ν θνηλφο
παξνλνκαζηήο πνπ ζα δηαλείκεη ζηα δηάθνξα ππνθείκελα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα.
Σα δηθαηψκαηα αληηκεησπίζζεθαλ σο έλα αλαγθαίν θπζηθφ ζηνηρείν ηνπ δπηηθνχ
θφζκνπ, ην νπνίν απνθηάηαη απφ ηνλ νπνηνδήπνηε απηνκάησο. Οη δπηηθέο
κεηαλεσηεξηθέο θνηλσλίεο κεηέηξεςαλ ηελ απηνπξαγκάησζε αιιά θαη ηελ επηδίσμε
ηεο επηπρίαο ζε βαζηθέο πξνζδνθίεο ηνπ εαπηνχ πξνθεηκέλνπ ε θνηλσληνινγηθή θαη
λνκηθή έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο λα είλαη αληίζηνηρε ζηελ θαηά ηνλ Foucault ιαηξεία
ηνπ Δαπηνχ, ηνπ νπνίνπ ηελ αιήζεηα νθείινπκε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε αιιά θαη
λα ηεθκεξηψζνπκε57. Αληίζηνηρα, ε γιψζζα ηεο απηνπξαγκάησζεο κεηαθέξεηαη θαη
ζην Γίθαην δηαηππψλνληαο πσο θάζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή επηζπκία έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε πνιηηηθφ αίηεκα θαη ελ ηέιεη ζε λνκηθφ δηθαίσκα. Σα
πξψηα ζεκάδηα πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ εκθαλίζηεθαλ απφ ηελ αιιαγή ζηε
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ζρέζε ηεο έλλνηαο ησλ δηθαησκάησλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Σα
αλαπξνζδηνξηζκέλα σο πξνο ην πεξηερφκελν θνηλσληθά δηθαηψκαηα ηείλνπλ λα
αληινχλ απφ έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο αλάγθεο θαη φρη ηφζν απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε κε απνηέιεζκα ηελ αληηζηξνθή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο58. Ζ ηάζε,
σζηφζν, αλαδίπισζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη
κέζσ λνκηθήο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο πέξαλ ηεο θνηλσληνινγηθήο. Καη‟ αξρήλ,
ε αμίσζε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πξνυπνζέηεη έλα είδνο πιηθήο εμνπζίαο, φπσο
ε εζληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα, ην νπνίν ζα εγγπάηαη ηελ πξνζηαζία απηή. Ζ πξνζηαζία
ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε ζηα
γεσγξαθηθά φξηα ηεο νπνηαζδήπνηε εζληθήο δηθαηνδνζίαο. Απφ ηε ζηηγκή, επνκέλσο,
πνπ κφλν ε εθάζηνηε εζληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγγπεζεί ηα
Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ηφηε απηά ζα ππάξρνπλ κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο
θαη ράξε ζηε δηθή ηεο θξαηηθή ππφζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν θαζέλαο απνιακβάλεη
ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ, σο άλζξσπνο, επεηδή είλαη πξσηίζησο
πνιίηεο ηνπ θξάηνπο ηνπ59. Ζ εμάξηεζε απηή ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ απφ ηελ
θξαηηθή πξνζηαζία ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο επηξξίπηεη κηα
επηζηξνθή ζην Φπζηθφ Γίθαην. Σα Φπζηθά Γηθαηψκαηα ζεσξείην φηη απνηεινχζαλ
απιέο δηεθδηθήζεηο ηζηνξηθψλ αιιά θαη ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ κε ζθνπφ λα
εληαρζνχλ ζε έλα ξεαιηζηηθφ λνκηθφ ζχζηεκα60.
ε κηα ζχγθξηζε πνπ έγηλε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ηα
πληαγκαηηθά Γηθαηψκαηα δηαπηζηψλεηαη πσο παξφιν πνπ ηα πληαγκαηηθά
Γηθαηψκαηα αθνξνχλ δηθαηψκαηα πνπ εγείξνπλ αμηψζεηο εληφο κηαο εζληθήο έλλνκεο
ηάμεο, ηα Αλζξψπηλα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, αησξνχληαη ζην δηεζλέο πεδίν
απαηηψληαο δηθαίσζε61. Δλ ζπλερεία, ππνζηεξίδεηαη πσο νη άλζξσπνη έρνπλ

58

Hunt Marshall και Tom Bottomore, Ιδιότθτα του πολίτθ και κοινωνικι τάξθ, μετάφραςθ
Όλγα ταςινοποφλου, Εκδόςεισ Gutenberg, Ακινα, 1995
59

Ανδρζασ Σάκθσ, «Πιςτεφουμε αλθκινά ςτα δικαιϊματα του ανκρϊπου;» ςε ςυλλογικό τόμο:
Αντϊνθσ Μανιτάκθσ και Ανδρζασ Σάκθσ (επιμζλεια), Σρομοκρατία και δικαιϊματα, από τθν αςφάλεια
του κράτουσ ςτθν αναςφάλεια δικαίου, Εκδόςεισ αββάλασ, Ακινα, 2004, ς.125
60

Καλλιόπθ πανοφ, Θ πραγματικότθτα των δικαιωμάτων, Κρατικζσ πολιτικζσ και πρόςβαςθ ςε
υπθρεςίεσ, Εκδόςεισ αββάλασ, Ακινα, 2005, ς.55
61

Παναγιϊτθσ Μαντηοφφασ, «Ανκρϊπινα δικαιϊματα: ζνασ νεωτερικόσ μφκοσ που
μετατράπθκε ςε ιδεολογία» ςτο φγχρονα κζματα, 97, Εκδόςεισ Νίκοσ Αλιβιηάτοσ, 2007, ς.ς.18-21.
55

δηθαηψκαηα, επεηδή είλαη κέιε κηαο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο, ηα νπνία βξίζθνληαη ππφ
ηελ πξνζηαζία θξαηηθήο εμνπζίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηέρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε62. Ζ αλαγλψξηζε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηελ
εγθαηάιεηςε ηνπ λνκηθνχ ζεηηθηζκνχ, αιιά απελαληίαο απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν
δηαηήξεζεο ηεο επαθήο ησλ ζεηηθηζηηθψλ αληηιήςεσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ
ζπκβαίλεη θαζψο ε ηδέα ηεο ζεηηθφηεηαο δελ εμαληιείηαη ζηα εθνχζηα βνπιεηηθά
ελεξγήκαηα ηνπ εγεκφλα αιιά πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ ηηο θαηά θχξην ιφγν
ζπγθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ επηδεηθλχνπλ ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο πεπεηζκέλα
πσο έλα θνηλφ πξφηππν δελ δηαζέηεη κηα θαη κφλν επίζεκε δηαηχπσζε 63. Ζ
νπνηαδήπνηε θαηνρχξσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ απφ εζληθά ζπληάγκαηα
δελ είλαη ζπζηαηηθή ηεο λνκηθήο ηνπο δεζκεπηηθφηεηαο θαη ππφζηαζεο. Απελαληίαο, ε
δπλαηφηεηα ηεο πιηθήο εμνπζίαο λα απνθηήζεη ηελ απζεληία θπξίαξρνπ ζα είλαη απηή
πνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εγγπεζεί γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
έλαληη ηνπ νπνηνπδήπνηε βξίζθεηαη εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπ64. Παξνπζηάδεηαη,
Γίνεται μια διάκριςθ μεταξφ των ςυνταγματικϊν δικαιωμάτων που γεννοφν αξιϊςεισ εντόσ μιασ
εκνικισ τάξθσ, και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων που αιωροφνται ςτο διεκνζσ πεδίο. Κεωρεί πωσ θ
ρθτορικι ζνταςθ που ςυνοδεφει τισ αναφορζσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι ςτοιχείο τθσ
ικανότθτάσ τουσ να ξεπερνοφν τα όρια που κζτει το κετικό δίκαιο. Αντίςτοιχα, διατυπϊνεται από
τθν Σηοφντικ Μπάλτερ: «το Μάιο του 2006, παράνομοι μετανάςτεσ βγικαν ςτουσ δρόμουσ τουσ Λοσ
Άντηελεσ και άρχιςαν να τραγουδοφν τον εκνικό φμνο των Θνωμζνων Πολιτειϊν. *...+Σι είδουσ
δθμόςια επιτζλεςθ ζκαναν αυτοί τραγουδϊντασ ζτςι ςτον δρόμο; τόχοσ τουσ ιταν να απευκυνκοφν
ςτθν κυβζρνθςθ και να τθσ ηθτιςουν να τουσ επιτρζψουν να γίνουν πολίτεσ. Σι δθλϊνει, όμωσ, ο
τρόποσ με τον οποίο τζλεςαν αυτι τθν απεφκυνςθ; Και, επιπλζον, τι είδοσ επιτελεςτικισ άςκθςθσ
ιταν αυτό το τραγοφδιςμα; Οι άνκρωποι αυτοί αςκοφςαν το δικαίωμα του ςυνζρχεςκαι χωρίσ να
ζχουν αυτό το δικαίωμα. Σο δικαίωμα αυτό ανικει ςτουσ πολίτεσ. Ζτςι, διεκδικοφςαν ζνα δικαίωμα
που δεν είχαν, προκειμζνου να επιχειρθματολογιςουν δθμοςίωσ ότι κα ζπρεπε να ζχουν το ίδιο
αυτόδικαίωμα. Προφανϊσ, όμωσ, δεν είναι απαραίτθτο να ζχουν προθγουμζνωσ το δικαίωμα
προκειμζνου να επιχειρθματολογιςουν ότι κα ζπρεπε να ζχουν αυτό το δικαίωμα. Ευτυχϊσ δεν
ςυνελιφκθςαν, αν και κα μποροφςαν να ζχουν ςυλλθφκεί. Ωσ επί το πλείςτον οι παράνομοι
μετανάςτεσ μζνουν μακριά από καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να ςυλλθφκοφν, να φυλακιςτοφν
και να απελακοφν. Αυτι τθ φορά, όμωσ, ζκαναν μια εξαιρετικι δθμόςια εμφάνιςθ, αςκϊντασ ζνα
δικαίωμα που ανικει ςτουσ πολίτεσ ακριβϊσ επειδι οι ίδιοι δεν το ζχουν...» Βλ. Σηοφντικ Μπάτλερ,
Επιτελεςτικότθτα και επιςφάλεια: Θ Σηοφντικ Μπάλτερ ςτθν Ακινα, επιμζλεια Ακθνά Ακαναςίου,
εκδόςεισ Νιςοσ, Ακινα, 2011, ς.ς.65-66
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σζηφζν, ην γεγνλφο πσο ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, παξφιν πνπ είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλα κε ηελ έλλνηα ηεο θπξηαξρίαο, δπζηπρψο είλαη αδχλαηνλ λα ιεηηνπξγνχλ
αλεμαξηήησο ζεζκηθψλ θαη δηθαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ ζα ηα εγγπψληαη65. Οη
ζεσξίεο ησλ δηθαησκάησλ θαιχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ έλα πιαίζην θαηά ην νπνίν
απεπζχλνληαη ζε ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξφζσπα αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο, ζηηο
νπνίεο αλαπηχζζνληαη. Σα δηθαηψκαηα ζπλδένληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ, σο
πξνο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κε βάζε ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Οη ζεσξίεο
ησλ δηθαησκάησλ αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζηελ εθινγή θαη ζπλάκα δέρνληαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, παξνπζηάδνληάο ηελ σο ζηνηρείν ηεο
αξκνληθήο ζπκβίσζεο. χκθσλα κε ηνλ Golding ε γιψζζα ησλ εζηθψλ δηθαησκάησλ
είλαη «λνκηθηζηηθή». Σφζν ηα δηθαηψκαηα φζν θαη ε γιψζζα ησλ δηθαησκάησλ
εμππεξεηνχλ ζηνλ θαιχηεξν βαζκφ ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε
άιιεο. Τπνζηεξίδεη, πσο νθείινπκε λα αλαινγηζηνχκε ηνλ ξφιν αιιά θαη ηα φξηα ησλ
δηθαησκάησλ θη αλ απηά αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ησλ εζηθψλ καο ζρέζεσλ 66.
Έρνπλ παξνπζηαζζεί δηάθνξεο ζεσξίεο, φπσο απηή ηνπ επεξγεηήκαηνο (benefit
theory), ε νπνία απεπζχλεηαη ζηε ζρέζε ππνθεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ ησλ
δηθαησκάησλ θαη ππνζηεξίδεη πσο ε χπαξμε δηθαηψκαηνο θάπνηνπ αηφκνπ είλαη
σθέιηκε έλαληη ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ θάπνηα θαζήθνληα. Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηεο
επηινγήο (choice theory) ηνλίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ππνθείκελν θαη απηφλ πνπ
απεπζχλεηαη ην δηθαίσκα. Ζ αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα βαζίδεηαη ζηηο επηινγέο ησλ
αηφκσλ, ελψ παξάιιεια ηα δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαη σο κεραληζκνί γηα ηελ
πξναγσγή ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο. Ζ ζεσξία απηή, σζηφζν, δελ εμεγεί
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά έρνπλ δηθαηψκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο
ζπγθεθξηκέλα ππνθείκελα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνπνηεζνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο
αλ θαη θάπνηα, ηα νπνία παξέρνληαη απφ ηνλ πνηληθφ λφκν, δε γίλεηαη λα κε γίλνπλ
απνδεθηά.
Σα δηθαηψκαηα έρνπλ ζεκειηψδε ζέζε ζηε δηθαηνζχλε. Σα θπζηθφ αλζξψπηλν
δηθαίσκα απνηειεί κηα θνηλσληθή ζπλζήθε θαζψο κέζσ απηήο κπνξνχκε σο
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αλζξψπηλα φληα λα επηηχρνπκε ζθνπνχο67. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Feinberg ελλνεί
ηηο πξνηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ σο πιηθνχο ηζρπξηζκνχο. Ζ απαίηεζε, κε άιια ιφγηα,
γηα θάηη είλαη λα είζαη ζε ζέζε λα απαηηείο απηφ πνπ ζνπ νθείιεη θάπνηνο. Ζ βάζηκε
αμίσζε λνκηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο, ελψ ηα λνκηθά δηθαηψκαηα
λνκηκνπνηνχληαη απφ ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα εζηθά
δηθαηψκαηα απνηεινχλ αμηψζεηο, νη νπνίεο λνκηκνπνηνχληαη απφ ηηο αξρέο κηαο
πεθσηηζκέλεο ζπλείδεζεο68. Αληίζηνηρα, κε ηα παξαπάλσ «απφ ηε ζηηγκή πνπ ε
αζθάιεηα ησλ δηθαησκάησλ εμαξηάηαη ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην βαζκφ απφ ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο φισλ ή ηνπιάρηζηνλ ησλ πεξηζζνηέξσλ, θαιφ ζα ήηαλ λα
αιιάμνπλ

νη

κνλφπιεπξεο

λφξκεο

θάησ απφ

ηηο

νπνίεο

ηα

δηθαηψκαηα

ζπγθξνηνχληαη»69. Οθείινπκε, σζηφζν, λα είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηε
δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ δηθαησκάησλ θαη πψο παξνπζηάδνληαη
ζηηο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο θαη εζηθέο ζεσξίεο θαζψο πξφθεηηαη γηα ινγηθέο πεξηνρέο
πνπ είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο. Κάηη ηέηνην γίλεηαη παζηθαλέο, αλ εμεηάζεη θάπνηνο ηη
είλαη απηφ πνπ απνηειεί ηελ πεξηθέξεηα ελφο δηθαηψκαηνο θαη ηη ηνλ ππξήλα70.
Βαζηθφ

ραξαθηεξηζηηθφ

ησλ

δηθαησκάησλ

απνηειεί

ην

γεγνλφο

πσο

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηα αηνκηθά αγαζά, ηα νπνία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο
ζεσξνχληαη θαιά γηα ηα άηνκα71.
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1.2.1 Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΣΟΤ JOHN RAWLS
χκθσλα κε ηνλ Rawls ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε
αλαδεηνχλ κηα αληίιεςε δηθαηνζχλεο, ε νπνία νθείιεη λα είλαη ζηαζεξή ζε ζπλζήθεο
εχηαθηεο θνηλσλίαο. Μηα θνηλσλία είλαη εχηαθηε φηαλ φινη νη πνιίηεο απνδέρνληαη
ηελ ίδηα αληίιεςε δηθαηνζχλεο γεγνλφο πνπ είλαη δεκφζηα γλσζηφ, φπσο δεκφζηα
γλσζηή είλαη θαη ε ίδηα ε αληίιεςε δηθαηνζχλεο. Μηα θνηλσλία θάλεη πξάμε απηή ηελ
αληίιεςε κέζα απφ λφκνπο θαη ζεζκνχο ελψ παξάιιεια φινη νη πνιίηεο
δηαθαηέρνληαη απφ αίζζεκα δηθαηνζχλεο, ζην νπνίν έρνπλ απνδψζεη ξπζκηζηηθφ
ξφιν, θαζψο είλαη πξφζπκνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αξρέο δηθαηνζχλεο
αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο είλαη ηφζν
ηζρπξφ, πνπ ππεξληθά ηηο δηαιπηηθέο ηάζεηο πνπ πθίζηαληαη κέζα ζην θνηλσληθφ
γίγλεζζαη θαη νη ζεζκνί πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαιιηεξγνχλ αζζελείο παξνξκήζεηο
σο πξνο ηελ αδηθία. Σν απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε εχηαθηε θνηλσλία λα
«αληέρεη» ζην ρξφλν, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίιεςε δηθαηνζχλεο ηεο είλαη
ζηαζεξή. Εεηνχκελν φκσο γηα ηνλ Rawls ζην πξφβιεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο απνηειεί
ην θίλεηξν ηεο ζηαζεξφηεηαο, ην νπνίν πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ αληίιεςε
δηθαηνζχλεο, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε θάζε θνηλσλία. ε κηα πξψηε πξνζέγγηζε
νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη θαη νη έλλνηεο ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο
αλαθέξνληαη ζε ζπζηήκαηα. Έλα ζχζηεκα πνπ δηαξθεί έπ‟ αφξηζην βξίζθεηαη ζε
ηζνξξνπία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επελεξγνχλ εμσγελείο παξάγνληεο ζε απηφ.
Μηα ηζνξξνπία είλαη ζηαζεξή φηαλ, παξφιν πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο
επελεξγνχλ εμσγελείο δπλάκεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ απνθιίζεηο, ην ίδην ην
ζχζηεκα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ δπλάκεηο πνπ λα απνθαζηζηνχλ
ηελ ηζνξξνπία. Αληίζεηα, φηαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ

ζπζηήκαηνο νη απνθιίζεηο

ελεξγνπνηνχλ δπλάκεηο πνπ επηθέξνπλ κεγαιχηεξεο δηαηαξαρέο, ηφηε ην ζχζηεκα
βξίζθεηαη ζε αζηαζή ηζνξξνπία. Σα ζπζηήκαηα, σζηφζν, πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ Rawls
είλαη νη βαζηθέο δηαξζξψζεηο ησλ εχηαθησλ θνηλσληψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ε ηζνξξνπία θαη ε ζηαζεξφηεηα πξέπεη λα νξηζζνχλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηε
δηθαηνζχλε ηεο βαζηθήο δηάξζξσζεο θαη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ.
Δπηπιένλ ε ζηαζεξφηεηα κηαο αληίιεςεο δηθαηνζχλεο δελ ζεκαίλεη φηη νη ζεζκνί ηεο
εχηαθηεο θνηλσλίαο παξακέλνπλ αλαιινίσηνη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιά ηφζν
νη ζεζκνί φζν θαη νη πξαθηηθέο ηεο εχηαθηεο θνηλσλίαο κεηαβάιινληαη θαη
πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε λέα θνηλσληθή πεξίζηαζε, φπνπ θαη φπσο βέβαηα απαηηείηαη.
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ην πιαίζην ελφο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο δξνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο
απέλαληη ζηε δηθαηνζχλε. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο είηε δηνξζψλνληαη είηε ηίζεληαη
ππφ αλεθηά φξηα θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ δπλάκεσλ πνπ ελεξγνχλ κέζα ζην ζχζηεκα.
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ δηαδηθαζία θαηέρεη ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη θαη‟
επέθηαζε ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ εζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν εξψηεκα,
σζηφζν, πνπ επηβάιιεηαη λα απαληεζεί αθνξά ην θίλεηξν πνπ ηα θηλεηνπνηεί, αιιά
θαη ηνλ ιφγν ηεο χπαξμεο ηνπ αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ
ξπζκηζηηθνχ ξφινπ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηνλ Rawls νη
πεξηζηάζεηο δηθαηνζχλεο δελ παξνπζηάδνληαη σο κηα ζπλζήθε αληίζηνηρε κε απηή ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ θιαζηθψλ ζεσξηψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ε νπνία
παξέρεη ιφγνπο ζηα πξφζσπα γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε. Αληηζέησο,
ζχκθσλα κε ηνλ Rawls, νη πεξηζηάζεηο δηθαηνζχλεο είλαη εκπεηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε βξηζθφκελα εληφο ηεο πξσηαξρηθήο ζέζεο έρνπλ επίγλσζε ηνπ ηη
ηζρχεη γεληθά γηα ηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη ην ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαηά
ηελ επηινγή αξρψλ δηθαηνζχλεο. Κνηλφ δεηνχκελν φισλ ησλ ζεσξηψλ θνηλσληθνχ
ζπκβνιαίνπ είλαη ε ζηαζεξφηεηα κηαο δίθαηεο θνηλσληθήο «ηάμεο» κε βάζε ηηο αξρέο
δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε ηνλ Hobbes δίθαηε είλαη ε «ηάμε» πνπ είλαη ζχκθσλε κε
ηνπο Νφκνπο ηεο Φχζεο θαη ην πξφβιεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο έγθεηηαη ζην λα δείμεη φηη
ν θαζέλαο έρεη επαξθείο ιφγνπο γηα λα ηεξήζεη ηνπο Νφκνπο ηεο Φχζεο εθνπζίσο.
Αληίζηνηρα, ην πξφβιεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο έγθεηηαη ζην λα αηζζαλζεί ν θαζέλαο φηη
έρεη επαξθείο θαη ζσζηνχο ιφγνπο λα «ζπκκνξθσζεί» εθνπζίσο κε ηνπο Νφκνπο ηεο
Γηθαηνζχλεο. Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην βέβαηα πξέπεη λα αηζζαλζεί αζθαιήο αιιά
θαη λα είλαη ζίγνπξνο φηη φινη αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο θαη πσο αλ
θάπνηνο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο, ζα ππάξρνπλ δπλάκεηο
ζηελ θνηλσλία πνπ ζα επαλαθέξνπλ ηελ «ηάμε», ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο
δηθαηνζχλεο. Ο Hobbes ιχλεη ην πξφβιεκα ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο αξρέο δηθαηνζχλεο
θαζψο θαη απηφ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσλίαο αλζεθηηθήο απέλαληη ζηηο εζσηεξηθέο
ζπγθξνχζεηο, κε ηελ παξνπζία ελφο εγεκφλα-θπξίαξρνπ ν νπνίνο ζα δηαζέηεη
απεξηφξηζηε εμνπζία. Πξνηείλεη έλα κνληέιν πνιηηείαο ζην νπνίν ην ζχζηεκα
ζπλεξγαζίαο «δελ εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε εζηθή αλάπηπμε ησλ ππεθφσλ, ηε
δηάπιαζε απνηειεζκαηηθψλ θηλήηξσλ θαη ζθνπψλ θαη πξσηίζησο ηελ θαιιηέξγεηα
ελφο ηζρπξνχ αηζζήκαηνο δηθαηνζχλεο πνπ κπνξεί λα εγγπεζεί ηε ζηαζεξφηεηα θαη
ηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ηεο πνιηηείαο». Ζ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη
60

δπλαηή κέζσ ελφο «θπξίαξρνπ – εμνπζηαζηηθνχ κεραληζκνχ» ν νπνίνο ζα επηβάιιεη
ηελ ηάμε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη θφζηνο ρξεηαζηεί. Πξφθεηηαη γηα έλα παλίζρπξν
θξάηνο πνπ ζα επηβάιιεηαη αθφκα θαη κε εμαλαγθαζκνχο, εθθνβηζκνχο, θπξψζεηο θαη
ηνπ νπνίνπ θπζηθά δελ ζα ακθηζβεηείηαη ε εμνπζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Rawls
παξφιν πνπ επηζπκεί ην ίδην απνηέιεζκα, απνξξίπηεη ηε ιχζε απηή σο αλειεχζεξε
θαη αληηδεκνθξαηηθή. Ζ ζηαζεξφηεηα πξέπεη λα πθίζηαηαη γηα ηνπο «ζσζηνχο
ιφγνπο» θαη απηνί δελ είλαη ν εμαλαγθαζκφο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θάηη πνπ ζα
εξρφηαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο βαζηθέο ειεπζεξίεο. Ο Rawls ππνζηεξίδεη φηη ε
«ζπκκφξθσζε» κε ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο δελ πξέπεη λα επηβάιιεηαη απφ εμσγελείο
παξάγνληεο πνπ πξνζηίζεληαη εθ ησλ πζηέξσλ ζηελ πνιηηεία, φπσο ζηελ πεξίπησζε
ηνπ Hobbes, αιιά πξέπεη λα είλαη εγγελέο, εζσηεξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν ζα
έρνπλ αλαπηχμεη ηα πξφζσπα θαηά ηελ εζηθή ηνπο αλάπηπμε. Ο Rawls επηδεηεί κηα
ελδνγελή ζηαζεξφηεηα γηα ηελ εχηαθηε θνηλσλία ζηελ νπνία ηα πξφζσπα πξάηηνπλ
«φρη κφλν ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο δηθαηνζχλεο αιιά θαη βάζεη (act from)
απηψλ». Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν ν Rawls απνξξίπηεη θαη ηηο ζχγρξνλεο
ρνκπζηαλέο ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ ηηο
αξρέο δηθαηνζχλεο απφ ζπκθέξνλ. χκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο κηα
αληίιεςε δηθαηνζχλεο πνπ βαζίδεηαη ζην ζπκθέξνλ δελ ρξεηάδεηαη κεραληζκνχο
εμαλαγθαζκνχ γηαηί ζα είλαη νξζνινγηθφ γηα ηα άηνκα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην
ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο πξνσζνχλ ην
ζπκθέξνλ ηνπ θαζελφο, φινη ζα ηηο αθνινπζνχλ «κε επιάβεηα» θαη δελ ζα ρξεηάδεηαη
λα αλεζπρεί θαλείο γηα θαηλφκελα παξαβίαζεο θαη εμαπάηεζεο φπσο απηφ ηνπ
ιαζξεπηβάηε. πνηνο πξνζπαζήζεη λα αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή εμαπάηεζεο θαη
ππνθξηζίαο ζα γίλεη αληηιεπηφο απφ ην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν κε απνηέιεζκα
λα ηνλ απνξξίςνπλ σο κε αμηφπηζην θαη λα ηνλ πεξηζσξηνπνηήζνπλ. Καλείο δελ ζα
δηαθηλδπλεχζεη λα πηνζεηήζεη κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κπξνζηά ζε απηφ ηνλ θίλδπλν.
Γηα ηνλ Rawls φκσο νχηε ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εμαζθαιίδεηαη κηα ζηαζεξή
ηζνξξνπία γηαηί κπνξεί ν ιαζξεπηβάηεο λα γίλεη αληηιεπηφο κφλν αλάκεζα ζε έλα
κηθξφ ζχλνιν πξνζψπσλ. Αληίζεηα ζε πνιππιεζή θνηλσληθά ζχλνια ν ιαζξεπηβάηεο
κπνξεί θάιιηζηα λα ιαλζάλεη ηεο πξνζνρήο θαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη αλελφριεηνο.
Έηζη αλέληηκα θαη αλαμηφπηζηα άηνκα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα
εμαπαηήζνπλ άιια αζψα ζχκαηα θαη λα ραίξνπλ ηεο εθηηκήζεσο φισλ ρσξίο θαλέλα
πξφβιεκα. Ο Rawls απνξξίπηεη ην επηρείξεκα απηφ πεξί ππφιεςεο θαη γηα ηνλ ιφγν
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πσο ζεσξεί ην επηρείξεκα απηφ αλεπαξθέο θαζψο δελ θαηνξζψλεη λα αληηπαξέιζεη
δεηήκαηα δηαζπάζεσλ ηεο ηζνξξνπίαο ιφγσ πινχηνπ, δχλακεο θαη επηδξάζεσλ πνπ
πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Με άιια ιφγηα δελ εμεγεί γηαηί ζα
πξέπεη νη πιενλεθηνχληεο λα ζπλεξγάδνληαη δίθαηα κε φζνπο κεηνλεθηνχλ. Ζ
ζηαζεξφηεηα δειαδή κε ρνκπζηαλνχο φξνπο είλαη έλα modus vivendi, έλαο πξαθηηθφο
ζπκβηβαζκφο κεηαμχ δηαθφξσλ κεξψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ αμηψζεσλ ηνπο, ν
νπνίνο κπνξεί λα παξαβηαζηεί φπνηε νη πεξηζηάζεηο ην επηηξέπνπλ. Πξφθεηηαη,
επνκέλσο, γηα κηα αζηαζή ηζνξξνπία θαηά ηελ νπνία ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ είλαη
πξφζθαηξε, αθνχ δελ εκπλέεη ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη
επηπιένλ δελ ηνπο επηηξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο ή κηα εγγελή
πξνζπκία λα δηαηεξήζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο δπλάκεηο ζηαζεξφηεηαο. Ο
εμαλαγθαζκφο θαη ε επηζπκία λα δηαηεξήζσ ηελ ππφιεςε κνπ αιιά θαη έλα modus
vivendi δελ είλαη αξθεηά γηα λα δηαηεξεζεί κηα ζηαζεξφηεηα «γηα ηνπο ζσζηνχο
ιφγνπο», κηα ζηαζεξφηεηα δειαδή πνπ λα εδξάδεηαη ζην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη
ζηελ νπνία ην λφκηκν θαη ην εζηθφ λα ηαπηίδνληαη θαη ζηελ νπνία φινη απνδερφκελνη
ηηο ίδηεο αξρέο δηθαηνζχλεο είλαη δίθαηνη επεηδή ην ζέινπλ. Γίλεηαη ζαθέο φηη ν Rawls
απνξξίπηεη κηα νηνλεί ρνκπζηαλή ζεσξία ε νπνία δηθαηνινγεί ην έιινγν κε αλαθνξά
ζην νξζνινγηθφ θαη ε νπνία ζπλάγεη ηε δηθαηηθή – εζηθή ζθνπηά απφ ην ζπκθέξνλ
αιιά ππνζηεξίδεη φηη ην έιινγν πξνυπνζέηεη ην νξζνινγηθφ, επεηδή ρσξίο ηηο
αληηιήςεηο ηνπ αγαζνχ νη νπνίεο επηδηψθνληαη απφ ηα αλζξψπηλα φληα θαη ηα
θηλεηνπνηνχλ, ε θνηλσληθή ζπλεξγαζία θαη νη έλλνηεο ηνπ νξζνχ θαη ηεο δηθαηνζχλεο
είλαη άλεπ λνήκαηνο θαη νπζίαο. Ζ ζηαζεξφηεηα κηαο αληίιεςεο δηθαηνζχλεο
εμαξηάηαη απφ κηα ηζνξξνπία θηλήηξσλ. Απφ ηελ κηα πιεπξά ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο
πνπ θαιιηεξγεί θαη απφ ηελ άιιε νη ζθνπνί πνπ πξνάγεη πξέπεη λα ππεξληθνχλ ηηο
θιίζεηο πξνο ηελ αδηθία. Ο Rawls θάλεη ζαθέο φηη ε ζηαζεξφηεηα είλαη γλψξηζκα ησλ
εζηθψλ αληηιήςεσλ θαη φηη θακία αληίιεςε δηθαηνζχλεο δελ κπνξεί λα είλαη
ζηαζεξή, αλ νη αξρέο ηεο εζηθήο ςπρνινγίαο δελ κπνξνχλ λα εκθπζήζνπλ ζηνπο
αλζξψπνπο ηελ επηζπκία λα «ζπκκνξθψλνληαη» κε απηήλ. Γηα ηνλ Rawls πξψηηζηε
βάζε γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο εχηαθηεο θνηλσλίαο ηεο δηθαηνζχλεο σο αθξηβνδηθίαο
απνηειεί ην φηη ηα κέιε ηεο δηαθξίλνληαη απφ έλα απνηειεζκαηηθφ αίζζεκα
δηθαηνζχλεο, απφ κηα «ηάζε» δειαδή λα δξνπλ ζε θάζε πεξίζηαζε ζχκθσλα κε ηηο
αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο αλεμάξηεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ.
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Ο Rawls επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη δνκέο πνπ ζα ζπλδπάδνληαη κε ηηο
θνηλσληθέο αληζφηεηεο ηεο θαηαλνκήο θαη ηνλ πινπξαιηζκφ. θνπφο ηνπ είλαη λα
δηαζαθεληζηεί πσο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη κηα ζηαζεξή θαη δίθαηε θνηλσλία
ειεχζεξσλ θαη ίζσλ πνιηηψλ72. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν θαη επηδίσμε λα επηλνήζεη κηα
ζεσξία δηθαηνζχλεο πνπ ζα έρεη σο βάζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο κε φξνπο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. ηφρνο ηνπ είλαη λα βξεη κηα κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηα θαζήθνληά ηνπο ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηαλεκεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν73. Ζ δηθαηνζχλε δίλεη
έµθαζε ζην νξζφ θαη ζηελ έιινγε επηινγή ησλ αξρψλ ηεο δηθαηνζχλεο74. Πξαθηηθφο
ζθνπφο ηνπ Rawls είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπκθσλία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο ηάμεο
αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο ε πνιηηηθή θηινζνθία νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηε
δεκφζηα ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ε νπνία ζα ζρεηίδεηαη κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ75. Ζ
ζπλαίλεζε ιεηηνπξγεί κε ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο
θνηλσλίαο θαη παίξλεη ηε κνξθή κηαο εθνχζηαο κνξθήο ζπλεξγαζίαο ειεχζεξσλ θαη
ίζσλ αηφκσλ, πνπ πνιχ πηζαλφ είλαη λα δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηηο εζηθέο αληηιήςεηο.
Μηα αληίζηνηρε άπνςε κπνξεί λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηε θηιειεχζεξε αληίιεςε ηνπ
Mill αιιά θαη απφ θάπνηνλ πνπ δελ δηαζέηεη εζηθή αληίιεςε76. Ζ ζπλαίλεζε πνπ
επηδηψθεηαη, ηνλίδεη ν Rawls, δελ είλαη απιά έλα «modus vivendi» αθνχ πξφθεηηαη γηα
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µηα εζηθή αληίιεςε πνπ έρεη εζηθφ αληηθείµελν. Μηα ηέηνηα θνηλσλία είλαη πνιχ
απίζαλν λα µπνξoχζε λα εθαξµνζηεί θαη λα ηζρχζεη ζ‟ έλα µαθξν-επίπεδν77. Καηά
ηνλ Rawls ν σθειηκηζκφο δελ θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή
αιιά θαη θνηλσληθή ζεσξία, ε νπνία ζα ήηαλ ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε.
ηφρνο ηνπ είλαη λα αλαπηχμεη κηα ζπκβνιαηνθξαηηθή ζεσξία δηθαηνζχλεο, ε νπνία
ζα βαζίδεηαη ζηελ παξάδνζε ησλ Locke θαη Kant. Ζ θνηλσλία απνηειεί έλα
εγρείξεκα ειεχζεξσλ θαη ίζσλ αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ φπνησλ θνηλψλ ηνπο
ζπκθεξφλησλ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα
θαιχηεξε δσή, ε νπνία απμάλεη ηα «πξσηαξρηθά αγαζά» ηνπ Rawls θαη ηα νπνία
αθνξνχλ ζηνηρεία επηζπκεηά γηα ηνλ νπνηνδήπνηε. Σα πξσηαξρηθά αγαζά
πεξηιαµβάλνπλ δηθαηψµαηα, ειεπζεξίεο, εμνπζίεο. H πξσηαξρηθή ζέζε (original
position) απνηειεί ην θεληξηθφ ζεµείν ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο ηνπ Rawls πνπ
ελππάξρεη ζ‟ φια ζρεδφλ ηα έξγα ηνπ. ηελ πξσηαξρηθή ζέζε ηα νξζνινγηθά
ππνθείµελα επηιέγνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο, νη νπνίεο ζα δηέπνπλ ηε
βαζηθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο. Οη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ε βάζε γηα λα
αμηνινγεζνχλ ηφζν νη θαηαλνµέο ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αιιά θαη
νη ζεζµνί πνπ ζα ηηο επεξεάδνπλ. Απηή ηελ πξνζπάζεηα ηελ νλνµάδεη «δηθαηνζχλε σο
αθξηβνδηθία» (justice as fairness). Οη θαλφλεο ηεο δηθαηνζχλεο έρνπλ ζπµθσλεζεί ζε
κηα δίθαηε ζπκβαηηθή θαηάζηαζε γηα φια ηα άηνµα, πνπ ιαµβάλνπλ µέξνο. Σα
ζπγθεθξηκέλα άηνκα, δελ έρνπλ σο ζηφρν λα δεµηνπξγήζνπλ έλα θαηλνχξγην
θνηλσληθφ ζχζηεµα, αιιά λα εδξαηψζνπλ µηα αµνηβαία επεξγεηηθή θαηεπζπληήξηα
βάζε, πνπ ζα ξπζµίδεη φια ηα δηθαηψµαηα θαη ηα θαζήθνληα. Ζ θαηεπζπληήξηα βάζε
ζα νδεγήζεη ζηηο δπν αξρέο δηθαηνζχλεο κε ηε κηα λα βεβαηψλεη φηη ίζα δηθαηψµαηα
θαη ππνρξεψζεηο ζα ππάξρνπλ γηα φινπο θαη ηε δεχηεξε λα ξπζµίδεη ηε δχλαµε θαη
ηνλ πινχην78.
ζνλ αθνξά ηνλ Χθειηκηζκφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαζελφο είλαη δπλαηφλ λα
παξαβηαζηνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ζα γηλφηαλ πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο,
σο ζπλφινπ. χκθσλα κε ηνλ Rawls, ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην μεπεξλά ην
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ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη επηδηψθεη λα θαηαδείμεη πσο ηα βαζηθά καο δηθαηψκαηα
αιιά θαη νη ειεπζεξίεο ζεκειηψλνληαη ζην ακνηβαίν ζπκθέξνλ, ην νπνίν ζα πξνθχςεη
απφ ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ φπνησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο79. Σα
εζηθά «πξφζσπα» ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηέρνπλ κηα
αληίιεςε ηνπ αγαζνχ ηνπο αιιά θαη έλα αίζζεµα δηθαηνζχλεο λα ελεξγνχλ µε βάζε
ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο80. ινη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψµαηα, ηηο ίδηεο ειεπζεξίεο θαη
ηα ίδηα θαζήθνληα. Σν νξζνινγηθφ ζρέδην, σζηφζν, δελ είλαη ην ίδην γηα ηνλ θαζέλα,
αιιά ε ζπζηαηηθή βάζε θαη ηα πξσηαξρηθά αγαζά ηεο θνηλσλίαο είλαη ίδηα γηα φια ηα
νξζνινγηθά ζρέδηα. ηε ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο, ν Rawls µέζα απφ µηα θαλνληζηηθή
πξνζέγγηζε έρεη ζεµείν αθεηεξίαο ηελ εζηθή ηζφηεηα ησλ αηφµσλ θαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν δεµηνπξγεί ηελ ειεπζεξία µέζσ ηεο ηζφηεηαο. Θεσξεί ζεµαληηθφ φηη απηή ε
ζεσξία αλαθέξεηαη ζηε δνµή ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο θαη φρη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
αηνµηθήο εζηθήο πξάμεο. Δθείλν πνπ είλαη ελδηαθέξνλ λα επηζεκαλζεί είλαη ε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Rawls ζε θάπνηα ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο επηζεκάλζεθε, ν Rawls ζην έξγν ηνπ Θεσξία Γηθαηνζχλεο
ιακβάλεη σο δεδνκέλε ηελ „εχηαθηε θνηλσλία‟ δειαδή κηα θνηλσλία ζηαζεξή,
ζρεηηθά νκνηνγελή ζηηο βαζηθέο εζηθέο πεπνηζήζεηο ηεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ
επξεία ζπλαίλεζε γηα ην ηη ζπληζηά θαιή δσή. Σν εξψηεκα φκσο πνπ πξνέθπςε είλαη
ην εμήο: Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία ζπλππάξρεη κηα
πνιιαπιφηεηα αζχκβαησλ ζξεζθεπηηθψλ, θηινζνθηθψλ θαη εζηθψλ δνγκάησλ πσο
κπνξεί κηα δίθαηε θνηλσλία ειεχζεξσλ θαη ίζσλ πνιηηψλ πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δπν
αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο λα είλαη ζηαζεξή; Πην ζπγθεθξηκέλα κεηά ηε Θεσξία
Γηθαηνζχλεο ν Rawls πξνζπαζεί λα απνθχγεη νπνηαδήπνηε κεηαθπζηθή ππφζεζε γηα
ηελ δηθαηνζχλε σο αθξηβνδηθία πξνθεηκέλνπ λα δείμεη φηη ε εζηθή ζεσξία είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηε κεηαθπζηθή θαη ηελ επηζηεκνινγία. Γηα απηφ ην ιφγν παχεη πιένλ
λα επηθαιείηαη ηελ «θχζε» καο θαη θάλεη ιφγν πιένλ γηα ηελ «απηφ-αληίιεςε» καο
σο ειεχζεξα θαη ίζα εζηθά άηνκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη απνηειεί απιά θνηλσληθφ
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γεγνλφο ην φηη έκπξαθηα αληηιακβαλφκαζηε ηνπο εαπηνχο καο σο ειεχζεξα άηνκα
πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ηζφηηκα ππεχζπλα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. ΄ φ,ηη αθνξά
δεηήκαηα δηθαηνζχλεο ινηπφλ είκαζηε κεηαμχ καο ίζνη. Καη‟ επέθηαζε απφ ηε ζηηγκή
πνπ απηά ηα γεγνλφηα είλαη θεληξηθά ζηελ απηφ-αληίιεςε καο σο άηνκα θαη ζην πσο
ζθεθηφκαζηε γηα ηελ εζηθφηεηα θαη ηελ επζχλε πνπ καο βαξχλεη, ε αληίιεςε ησλ
ειεχζεξσλ θαη ίζσλ εζηθψλ αηφκσλ παξέρεη έλα θαηάιιειν θεληξηθφ ζεκείν γηα ηελ
„θαηαζθεπή‟ κηαο ζεσξίαο δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε ηνλ Freeman, ην ζπγθεθξηκέλν
βαζηθφ ζεκείν κπνξεί λα κελ αθήλεη θακία κεηαθπζηθή ππφλνηα γηα ηε θχζε καο
νχηε φκσο θαη ηελ αλαηξεί εληειψο θαζψο ζην εξψηεκα γηαηί αληηιακβαλφκαζηε ηνλ
εαπηφ καο σο ειεχζεξα θαη ίζα άηνκα, ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε απάληεζε φηη απηή ε
απηφ-αληίιεςε πεγάδεη απφ ηε θχζε καο σο ηέηνηα φληα. Οπζηαζηηθά ν Rawls κε ηελ
αιιαγή ζηελ νξνινγία, θαηά ηνλ Freeman, δελ εγθαηαιείπεη θαλέλα ζεκείν ηνπ
Καληηαλνχ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ. Απηφ ζα ην πξαγκαηνπνηήζεη κε ηελ έθδνζε ηνπ
Πνιηηηθνχ Φηιειεπζεξηζκνχ. ην έξγν ηνπ ινηπφλ Πνιηηηθφο Φηιειεπζεξηζκφο ν
Rawls εηζάγεη ηελ ηδέα φηη εχηαθηε δελ είλαη πιένλ ε θνηλσλία πνπ ελψλεηαη απφ ηηο
βαζηθέο εζηθέο ηεο αληηιήςεηο αιιά εθείλε πνπ ελψλεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο
αληίιεςε πεξί δηθαηνζχλεο θαη ζηελ νπνία ππάξρεη επηπιένλ κηα επάιιειε
ζπλαίλεζε ησλ εχινγσλ πεξηεθηηθψλ δνγκάησλ πνπ εζηηάδνληαη ζε απηή ηελ
αληίιεςε. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Rawls εηζάγεη ηελ άπνςε φηη νη άλζξσπνη κε
δηαθνξεηηθέο εζηθέο, ζξεζθεπηηθέο, πνιηηηθέο αληηιήςεηο, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη
αιιεινζπγθξνπφκελεο, ζπκθσλνχλ λα ζηεξίμνπλ ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο λφκνπο γηα
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Κάζε πνιίηεο δειαδή κπνξεί λα ζηεξίδεη κηα πνιηηηθή
αληίιεςε πεξί δηθαηνζχλεο γηα ιφγνπο νη νπνίνη είλαη εδξάδνληαη ζηελ θνηλή ινγηθή.
Δηδηθφηεξα, ν Rawls ζηνλ Πνιηηηθφ Φηιειεπζεξηζκφ επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη έλα
ζνβαξφ εζσηεξηθφ πξφβιεκα ζηελ δηθαηνζχλε σο αθξηβνδηθία εμαηηίαο ηνπ φηη ε
ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηεο Θεσξίαο δελ βξίζθεηαη ζε ζπλνρή κε ηελ ζεσξία
σο φιν. Μάιηζηα ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα πνπ ππάξρεη ζηε Θεσξία είλαη ε νπηνπηθή
ηδέα ηεο εχηαθηεο θνηλσλίαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο
ηειεπηαίαο. Τπνζηεξίδεη φηη πξσηαξρηθά κε ξεαιηζηηθφ είλαη ην Καληηαλφ επηρείξεκα
πεξί αξκνλίαο θαζψο θαη ην επηρείξεκα πεξί θνηλσληθψλ ελψζεσλ δηφηη
απνηπγράλνπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο ππνθεηκεληθέο πεξηζηάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο
ή απηφ πνπ ν Rawls αξγφηεξα απνθαιεί σο ην «γεγνλφο ηνπ εχινγνπ πινπξαιηζκνχ»,
πνπ ραξαθηεξίδεη κηα εχηαθηε θνηλσλία. Με άιια ιφγηα απηέο νη πεξηζηάζεηο
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ππνδειψλνπλ φηη κπνξεί ηα νξζνινγηθά θαη έιινγα άηνκα λα ζπκθσλήζνπλ ζηηο
ίδηεο αξρέο δηθαηνζχλεο ,φπσο ππνζέηεη ε εχηαθηε θνηλσλία, φκσο θάησ απφ
ζπλζήθεο πιήξνπο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο , ζπλείδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο δελ
κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε φηη ζα ζπκθσλήζνπλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο, θηινζνθηθέο θαη
εζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο. Πξέπεη ινηπφλ λα κπνξέζνπλ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν λα
ζπγθεξαζζνχλ νη αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην νξζφ.
Γεδνκέλσλ απηψλ ινηπφλ είλαη νπηνπηθφ λα πεξηκέλνπκε φηη φινη νη πνιίηεο ηεο
εχηαθηεο θνηλσλίαο ζα ζπκθσλήζνπλ ζην εζσηεξηθφ αγαζφ ηεο εζηθήο απηνλνκίαο ή
ζην αγαζφ ηεο θνηλφηεηαο ζεσξψληαο ην σο ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή έλσζε
ησλ θνηλσληθψλ ελψζεσλ ή αθφκα θαη ζην φηη ε δηθαηνζχλε πξέπεη λα επηδηψθεηαη
κφλν θαη κφλν γηα απηή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην δήηεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ
ιφγσλ γηα ην νπνίν ν Rawls αλαθέξεη ειάρηζηα ζηε Θεσξία. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα
απνδεηρζεί φηη ε εχηαθηε θνηλσλία είλαη ζηαζεξή δελ είλαη άιινο απφ ην λα
εγθαηαιεηθζεί ην Καληηαλφ επηρείξεκα θαη λα απνδεηρζεί φηη είλαη ζηαζεξή γηα ηνπο
«ζσζηνχο ιφγνπο» πνπ κπνξνχλ λα απνδερζνχλ πνηθίιεο εχινγεο πεξηεθηηθέο
δηδαζθαιίεο. Ζ ζηαζεξφηεηα ινηπφλ πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε άιινπο ιφγνπο θαη έηζη ν
Rawls εηζάγεη ηελ πνιηηηθή αληίιεςε. Ζ ζηξνθή ηνπ Rawls ζηνλ Πνιηηηθφ
Φηιειεπζεξηζκφ δελ πεξηέρεη αιιαγέο ζηε δνκή θαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο
ζεσξίαο, εθείλν ζην νπνίν ζηνρεχεη είλαη λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο ζπλχπαξμεο ζε
κηα δίθαηε θαη ζηαζεξή θνηλσλία ειεχζεξσλ θαη ίζσλ πνιηηψλ φρη κε θαλνληζηηθφ
ηξφπν αιιά δηεπξχλνληαο ηα δεδνκέλα ηεο ακνηβαίαο αλνρήο θαζψο ε θνηλσλία
ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίια έιινγα ζξεζθεπηηθά, θηινζνθηθά θαη εζηθά δφγκαηα.
Γη‟απηφ ην ζθνπφ ν Rawls επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη θαη΄επέθηαζε ηε
κεζνδνινγία ηνπ απνθεχγνληαο ηζρπξηζκνχο κεηαεζηθνχ ραξαθηήξα. Αθνινπζεί
πιένλ

ηελ

θαηαζθεπαζηηθή

κέζνδν

ζεκειίσζεο,

γλσζηή

σο

πνιηηηθφο

θνλζηξνπθηηβηζκφο. χκθσλα κε απηφλ νη αξρέο δηθαηνζχλεο είλαη πξντφλ
θαηαζθεπήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ έιινγνπ πινπξαιηζκνχ
θαη ηεο εμαζθάιηζεο κηαο επάιιειεο ζπλαίλεζεο ζηηο ζεκειηψδεηο πνιηηηθέο αμίεο.
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1.2.2 ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ
Ζ Θεσξία Γηθαηνζχλεο πνπ δεκηνχξγεζε ν Rawls δηαθξίλεηαη ζηηο βαζηθέο
ηδέεο ηεο ζεσξίαο ηεο «Γηθαηνζχλεο σο Αθξηβνδηθίαο», ζηελ απνζαθήληζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ αξρψλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο εχηαθηεο
θνηλσλίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο ζεσξίαο ηνπ. Σν δήηεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο ππήξμε
πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ Rawls. Δηδηθφηεξα, ν Rawls δήισζε φηη ζηφρνο ηνπ ήηαλ,
πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ Γηθαηνζχλε σο Αθξηβνδηθία, λα επεμεξγαζηεί
πεξαηηέξσ ηα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηχπσζε θαη θπξίσο ηελ ηδέα ηεο ελαξκφληζεο
δίθαηνπ θαη αγαζνχ, ηελ νπνία ζεσξνχζε δηθή ηνπ πξσηφηππε ζπκβνιή. Δηδηθφηεξα
ζε κηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ ν Rawls επηζεκαίλεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζηε ζεσξία
ηεο δηθαηνζχλεο αιιά θαη ζην φηη αξρηθφο ηνπ ζηφρνο ήηαλ λα επηκειεζεί μαλά
νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ εξσηήκαηα πνπ ηνλ είραλ απαζρνιήζεη ζην
κέξνο απηφ. Αθφκα ηελ πξφζεζε απηή ηνπ Rawls επηβεβαηψλεη θαη ν καζεηήο θαη
κεηέπεηηα κειεηεηήο ηνπ, Samuel Freeman, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ζε πξνζσπηθή ηνπο
επηθνηλσλία ηνπ είρε δειψζεη πσο ην επηρείξεκα πεξί ελαξκφληζεο δηθαίνπ θαη
αγαζνχ είλαη θάηη πξσηφηππν θαη αλέκελε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ
κειεηεηψλ , θάηη φκσο πνπ δε ζπλέβε θαη ηνπ πξνμέλεζε κεγάιε εληχπσζε. Ζ
ζεσξία ηεο Γηθαηνζχλεο πξνθχπηεη απφ έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο Λνθηαλήο ηνπνζέηεζεο
γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ άπνςε ηνπ Ρνπζφ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηελ Ηζφηεηα 81. Οη
ζχγρξνλεο θηιειεχζεξεο ζεσξίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμηζσηηθέο (egalitarian liberal) µε
εθπξνζψπνπο ηνπο Rawls θαη Dworkin θαη ζηηο ειεπζεξηνθξαηηθέο (libertarian
liberal) µε ππνζηεξηθηέο ηνπο Nozick θαη Hayek. Οη Rawls θαη Dworkin δεηνχλ έλα
θξάηνο πξφλνηαο, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο θαη ηα
θνηλσληθννηθνλνκηθά δηθαηψκαηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο ειεπζεξηνθξάηεο, νη νπνίνη
ηάζζνληαη ππέξ ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη απνξξίπηνπλ εηζνδεκαηηθέο
θαηαλνκέο, πνπ ζα αληηζηξαηεχνληαη ηελ ειεπζεξία επηινγήο πξνζσπηθψλ ζθνπψλ
ζην φλνκα ηνπ φπνηνπ νξάκαηνο επεκεξίαο82. O Rawls έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ζην
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έξγν ηνπ «A Theory of Justice» λα δεµηνπξγήζεη µηα ζεσξία δηθαηνζχλεο, ε νπνία ζα
είλαη ελαιιαθηηθή ζηελ σθειηµηζηηθή γεληθά ζθέςε θαη ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο
εθδνρέο ηεο83. Ο Rawls πξνζεγγίδεη ηα δηθαηψµαηα µέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο
δηθαηνζχλεο. Μέζσ ηεο

πνιηηηθήο ηνπ θηινζνθίαο απνζθνπεί λα απνδψζεη ηηο

βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ µηα θνηλσλία αιιά θαη λα απνηεινχλ
θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ησλ ελεξγεηψλ ησλ πνιηηψλ. ηφρνο ηνπ είλαη λα
δεµηνπξγήζεη µηα θνηλσλία πνπ δε ζα βαζίδεηαη ζε αξρέο µεγηζηνπνίεζεο ηνπ
αγαζνχ, φπσο πξέζβεπε ν Ωθειηµηζµφο. Θέηεη, επνκέλσο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα
γίλνπλ νη ζσζηέο επηινγέο. Σα άηνµα δηαθαηερφκελα απφ ην αίζζεµα ηεο δηθαηνζχλεο
έρνπλ απνδερηεί νξηζµέλνπο θαλφλεο. Ενπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο
αλάγθεο θαη ηα ζπµθέξνληά ηνπο αιιά είλαη έληνλν ην αίζζεµα ζπλεξγαζίαο. ∆έρεηαη
φηη νξηζκέλεο αληζφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ, αιιά δέρεηαη επίζεο φηη
πξφθεηηαη γηα απιά θπζηθά θαηλφµελα.
«Ζ θπζηθή δηαλνµή δελ είλαη νύηε δίθαηε νύηε άδηθε […]ην θνηλσληθό ζύζηεµα δελ
ζπληζηά µηα αµεηάβιεηε ηάμε πέξα από ηνλ αλζξώπηλν έιεγρν αιιά µόλνλ έλα
ζηεξεόηππν ζρήµα αλζξώπηλεο δξάζεο»84.
Τπάξρνπλ ζεκεία, ηα νπνία ζα εμεηαζζνχλ αξρηθά θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηηο
βαζηθέο ζπληζηψζεο, πνπ επηθαιείηαη θάζε θνξά ν Rawls κε ζθνπφ λα δνκήζεη ηε
ζεσξία ηνπ. Ζ παξνπζία ησλ δηθαησκάησλ θαηαδεηθλχεηαη κέζσ ηεο πξσηαξρηθήο
ζέζεο (original position), ηνπ θνηλσληθνχ ζπµβνιαίνπ (social contract), ηνπ πέπινπ
άγλνηαο (veil of ignorance). ηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο ζπληζηψζεο απηέο είλαη νη
έλλνηεο ηεο απηνλνκίαο ησλ αηφκσλ σο ειεχζεξσλ θαη ίζσλ, ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη
ηεο βαζηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο. Καηά ηνλ Miller, άηνκα δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ
έρνπλ αληίζεηεο αλάγθεο. Οη θαηψηεξεο ηάμεηο, ζπλήζσο, δηεθδηθνχλ δηθαηψκαηα ζε
αληίζεζε κε ηηο αλψηεξεο, πνπ απνδέρνληαη ηηο ζπλζήθεο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη
θάπνηα άηνκα λα είλαη δπζαξεζηεκέλα θαη λα νδεγνχληαη ζηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο
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θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε. Καηά ηνλ Rawls, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
βξίζθνληαη ππφ ην πέπιν ηεο άγλνηαο θαζψο δελ έρνπλ γλψζε ησλ ζέζεψλ ηνπο θη
νχηε γλσξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σν εζηθφ άηνκν δηαθξίλεηαη απφ
ην αίζζεκα ηηο δηθαηνζχλεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαζεσξήζεη ηελ αληίιεςε ηνπ
θαινχ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ
αγαζνχ, ελψ ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο απνηειεί κηα πξαγκαηηθή επηζπκία85. Σα
ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ κηα ηθαλφηεηα γηα δηθαηνζχλε ππφ κηα ηππηθή δηαδηθαζία86
θαη εκκέλνπλ ζε απηέο ηηο αξρέο. Ζ πξσηαξρηθή ζέζε αληηπξνζσπεχεη ηελ απηνλνκία
ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηθαηνζχλε σο ηδαληθφ. Σα άηνκα αλαδεηνχλ λα εδξαηψζνπλ κηα
ακνηβαία επεξγεηηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή θαηά ηελ νπνία ζα ξπζκηζηνχλ ηα
δηθαηψκαηα θαη ηα θαζήθνληα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ πέπινπ ηεο άγλνηαο ηα
άηνκα δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαζψο δελ ηηο
γλσξίδνπλ. πνηεο επηινγέο, επνκέλσο, θη αλ γίλνπλ, δε ζα είλαη κε βάζε ηηο
ηθαλφηεηεο, ηα θπζηθά ραξίζκαηα αιιά θαη ηηο πξνδηαζέζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ ηα
άηνκα, αθφκα θη αλ αίξεηαη ελ κέξεη ην πέπιν ηεο άγλνηαο87. Με απηφ ηνλ ηξφπν
εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα κελ πιενλεθηεί ή κεηνλεθηεί θαλέλαο ζηελ επηινγή
ησλ αξρψλ κε ηε ζχκπησζε ησλ θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ ή ηε βνήζεηα ηεο ηχρεο.
Γελ ππάξρεη γλψζε ηνπ θάζκαηνο ησλ επηινγψλ ηνπο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ
επηδξνχλ απηέο ζηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαζψο ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηε δηθή
ηνπ αληίιεςε ζρεηηθά κε ην θαιφ. χκθσλα κε ηνλ Barry, o Rawls αξλείηαη εζηθά
αηζζήκαηα ζε απηνχο πνπ κεηέρνπλ ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε88. Παξ‟ φια απηά,
ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη ηα άηνκα γλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα γεληθά ζηνηρεία γηα
ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία. Οη αξρέο δηθαηνζχλεο ηνπ Rawls δελ απνηεινχλ αληηθείκελν
εκπεηξηθήο αλαζθεπήο θαη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα νδεγεζνχλ ηα ζπκβαιιφκελα
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κέξε ζηε ζχζηαζε απηψλ ησλ αξρψλ. Σν πέπιν ηεο άγλνηαο απνηειεί κηα θαηάζηαζε
«θιεηδί» πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο. Μέζσ ηνπ πέπινπ
ηεο άγλνηαο φρη κφλν δηαβεβαηψλεηαη φηη νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη νηθείεο
αιιά θαη δηνξζψλνληαη νη νπνηεζδήπνηε πηζαλέο απζαηξεζίεο πνπ ίζσο επηθξαηνχλ ζε
θάπνηα θνηλσλία89. Καηά ηνλ Macpherson, ν Rawls επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη κηα
θνηλσλία ρσξίο ηάμεηο θαη ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηάθνξεο επξχηεξεο
πξννπηηθέο ησλ κειψλ ηεο. Θεσξεί κάιηζηα πσο νη αληζφηεηεο είλαη αλαπφθεπθηεο. Ο
Rawls εξρφκελνο λα απαληήζεη ζηνπο σθειηκηζηέο αλαθέξεη πσο ην ελδηαθέξνλ γηα
ηα ζπκθέξνληα ηνπ θαζελφο απνηειεί απαίηεζε ηεο δηθαηνζχλεο, σο αθξηβνδηθίαο,
(justice as fairness), αζρέησο αλ ε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ δελ πξνάγεη ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ σθέιεηαο. Μηα απνηπρία απηήο ηεο επηδίσμεο ηεο
δηθαηνζχλεο απνηειεί θαη απνηπρία ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο. Ο
Macpherson έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη, επίζεο, φηη νη δπν αξρέο ηνπ Rawls ζα θξίλνληαλ
θαηάιιειεο γηα κηα αηαμηθή θνηλσλία90 θαζψο ζην «A Theory of Justice» ππάξρεη
µαδί µε ην µνληέιν ηνπ αλζξψπνπ, σο θαηαλαισηή, θαη ην µνληέιν ηνπ αλζξψπνπ,
πνπ πξάηηεη µε έλαλ νπζηαζηηθφ ηξφπν θαη απνιαµβάλεη ηελ άζθεζε ησλ ηθαλνηήησλ
ηνπ. Ζ άπνςε απηή ηνπ Rawls έξρεηαη λα δεζκεπζεί απφ ηελ άγλνηα πνπ δηαθξίλεη ηα
άηνκα σο πξνο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Δπηζπκία ηνπ είλαη
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ζρεδηαγξάκκαηα ηεο δσήο ηνπο ή ηηο φπνηεο αληηιήςεηο ηνπο
ζρεηηθά κε ην θαιφ ζε ζπλάθεηα πάληα κε ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο αιιά θαη λα
αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην κέγηζην91. Σα ζπµβαιιφµελα µέξε ζηελ
πξσηαξρηθή ζέζε νθείινπλ λα επηιέμνπλ ηελ αξρή πνπ ζα δηέπεη ηελ θαηαλνµή ησλ
πξσηαξρηθψλ αγαζψλ (primary goods). Σα ζπµβαιιφµελα, επνκέλσο, µέξε ζα είραλ
λα επηιέμνπλ ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε θαη δπν άιιεο πξννπηηθέο, εθηφο απφ ηελ αξρή
ηεο δηαθνξάο, γηα ηελ θαηαλνµή ησλ πξσηαξρηθψλ αγαζψλ. Θα επέιεγαλ, ινηπφλ, είηε
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µε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, είηε µε βάζε ηελ σθειηµηζηηθή αξρή. χµθσλα µε
ηελ πξψηε πξννπηηθή, δε ζα επλννχληαλ νη ιηγφηεξν πξνλνµηνχρνη, ελψ ζχµθσλα µε
ηε δεχηεξε, ε µεγηζηνπνίεζε ηνπ µέζνπ φξνπ σθειηµφηεηαο ζα ζπζίαδε ην άηνµν γηα
ράξε ηνπ απξφζσπνπ ζπλφινπ92. ε έλαλ ινγηθφ άλζξσπν είλαη απαξαίηεηα ηα
πξσηαξρηθά αγαζά πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηελ αληίιεςε ηεο θαιήο δσήο θαη
δηαθξίλνληαη ζε θνηλσληθά θαη θπζηθά.
Ωο πξσηαξρηθά αγαζά ινγίδνληαη: ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο
ζπλείδεζεο, νη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο· ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ειεπζεξίεο πνπ
αθνξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ αηφµνπ, ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη επηινγψλ. ∆ηθαίσµα
ζηνλ πινχην θαη ζηελ επεµεξία. Κνηλσληθέο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη απηνζεβαζµνχ.
πκπεξηιακβάλνληαη, επνκέλσο, ηα δηθαηψκαηα, νη ειεπζεξίεο, ηα εηζνδήκαηα θαη ηα
πινχηε. Βαζηθφ πξσηαξρηθφ αγαζφ ζεσξείηαη ν απηνζεβαζκφο θαη ε αμία ηνπ θάζε
αηφκνπ μερσξηζηά. Δίλαη απηφ πνπ θαηαδεηθλχεη πσο απηφ πνπ θάλεη είλαη ζσζηά
πξαηηψκελν. Ο απηνζεβαζκφο, σζηφζν, έξρεηαη λα θαηαδείμεη θαη ηελ αμία ησλ δχν
αξρψλ93. ηα θπζηθά αγαζά αλήθνπλ νη φπνηεο θπζηθέο δπλαηφηεηεο θαη ε πγεία.
χκθσλα κε ηνλ Rawls ηα δηθαηψκαηα, νη ειεπζεξίεο, ε δχλακε, ην εηζφδεκα, ε πγεία
αιιά θαη ή αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο απνηεινχλ ηα εθφδηα πνπ έρεη ην θάζε
άηνκν94. Σν αγαζφ πξνθχπηεη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ινγηθήο επηζπκίαο θαη
απηά ηα αγαζά ζα επηζπκεί λα έρεη έλα ινγηθφ άηνκν ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε. Ο Rawls
έξρεηαη λα απαληήζεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη επηζπκνχλ
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα αλαθέξνληαο πσο ππάξρνπλ θάπνηεο ζηαζεξέο θαηεγνξίεο
επηινγψλ95. ια ηα πξσηαξρηθά αγαζά ζα θαηαλεµεζνχλ εμίζνπ εθηφο θαη αλ µία
άληζε θαηαλνκή ζα ήηαλ σθέιηκε γηα φινπο. Έλα ελνξαηηθφ επηρείξεµα ζα δείμεη ζηα
92

John Rawls, A theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971 and John Rawls,
Justice as Fairness: a Restatement, Erin Kelly (ed.), Harvard University Press, Cambridge, 2001, p.p.7679/107-111
93

John Rawls, “Distributive Justice: Some Addenda”, Natural Law Forum, 1968, p.p.13,55

94

John Rawls, A theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971 and John Rawls,
Justice as Fairness: a Restatement, Erin Kelly (ed.), Harvard University Press, Cambridge, 2001, p.p.9095/122-127
95

John Rawls, A theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971 and John Rawls,
Justice as Fairness: a Restatement, Erin Kelly (ed.), Harvard University Press, Cambridge, 2001,
p.p.136-139/173-177
72

ζπµβαιιφµελα µέξε ζηελ θπξίαξρε ζέζε πψο ζα θηάζνπλ ζ‟ απηήλ ηελ θαηάζηαζε.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ επηζπκία ηνπο είλαη ε επηηπρία ησλ δηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ γηα ην
θαιφ έρνληαο άγλνηα πνηεο είλαη απηέο αθξηβψο, ν θαζέλαο ζεσξεί ζσζηφ λα
µεγηζηνπνηεί ην µεξίδηφ ηνπ απφ ηα πξσηαξρηθά αγαζά. Γλσξίδνληαο φηη απηφ ζα
είλαη ην µνληέιν γηα ηνλ θαζέλα, ην άηνκν βξίζθεη ινγηθφ λα µε δεηήζεη πεξηζζφηεξν
ή ιηγφηεξν απφ θάπνηνλ άιιν. Οδεγνχληαη, επνκέλσο, ζην ζεκείν λα ζπκθσλήζνπλ
κε κηα γεληθή αληίιεςε δηθαηνζχλεο. Σα πξσηαξρηθά αγαζά απνηεινχλ βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεζµψλ. Αλ ε βαζηθή δνµή εγγπάηαη ηελ ίζε ειεπζεξία ηεο
ζπλείδεζεο ή ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ηφηε απηά θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηνπο ζεζκνχο
ηεο βαζηθήο δνκήο φζν θαη απφ ην πεξηερφµελν ησλ δηθαησµάησλ θαη ησλ
ειεπζεξηψλ. Σα ζπµβαιιφµελα µέξε γλσξίδνπλ φηη ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε ην
πεξηερφµελν ησλ πξσηαξρηθψλ αγαζψλ είλαη µέξνο ησλ δπν αξρψλ δηθαηνζχλεο θαη
άξα µέξνο ηεο ζπµθσλίαο ηνπο, φηαλ νη αξρέο πηνζεηεζνχλ96. Σα άηνµα σο εζηθά
πξφζσπα θηλνχληαη απφ δχν ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα πνπ νθείινπλ λα
πξαγµαηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα αζθήζνπλ, ηηο δχν δπλάµεηο ηεο εζηθήο
πξνζσπηθφηεηαο. Οη δπλάκεηο απηέο είλαη ε ηθαλφηεηα γηα ην αίζζεκα ηεο
δηθαηνζχλεο αιιά θαη ηνπ αγαζνχ97. Ο θαζνξηζκφο ησλ πξσηαξρηθψλ αγαζψλ
ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε ησλ γεληθψλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ζπλζεθψλ
θαη ζπκβαίλεη κφλν ππφ ην πξίζκα ηεο αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ 98. Ζ ρξήζε, σζηφζν,
απηψλ ησλ αγαζψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ππεπζπλφηεηα πνπ δείρλνπκε ζε ζρέζε κε
ηνπο ζθνπνχο καο. Πξφθεηηαη γηα κηα ηθαλφηεηα πνπ απνηειεί κέξνο ηεο εζηθήο
δχλακεο λα επαλεμεηάδεη ην άηνκν αιιά λα θαη επηδηψθεη νξζνινγηθά ηελ αληίιεςε
ηνπ αγαζνχ. Οη πνιίηεο θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη ηηο αλαθνξέο ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηα πξσηαξρηθά αγαζά99. Παξφιν πνπ ην
πεξηερφµελν ησλ πξσηαξρηθψλ αγαζψλ εμππεξεηεί θάπνηνπο ζθνπνχο ηεο
σθειηµφηεηαο, ε βαζηθή ηδέα είλαη δηαθνξεηηθή. Σα πξσηαξρηθά αγαζά είλαη
θνηλσληθά ππφβαζξα θαη ζθνπνί απφιπηα απαξαίηεηνη γηα ηελ νξζνινγηθή επίηεπμε
96
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ηεο αληίιεςεο ηνπ αγαζνχ. Ο Rawls παξαιιειίδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο επθαηξίαο µε
ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο, ελψ ε δεχηεξε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο δειψλεη φηη νη φπνηεο
αληζφηεηεο ζα πξέπεη λα δηεπζεηψληαο πξνο φθεινο ησλ ιηγφηεξσλ επλννπµέλσλ100.
ηφρνο ηνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θνηλσληθφ ζχζηεµα απνδεµίσζεο ησλ
αλζξψπσλ, πνπ δελ έρνπλ επλνεζεί απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ελψ παξάιιεια
εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ αδπλαµηψλ ηνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ µε
ίζνπο φξνπο ηα νηθνλνµηθά θαη θνηλσληθά αγαζά αιιά θαη λα πξνσζήζνπλ ηα
ζπµθέξνληά ηνπο. Καηά ηνλ Machan, ν Rawls µε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα
θηίζεη πάλσ ζε εζηθέο πξνζδνθίεο ρσξίο, φκσο, θαλέλα ζεµέιην ζηελ αληίιεςε ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο, πνπ λα είλαη ζπµβαηφ µε ηελ ηδέα ηεο εζηθήο ππεπζπλφηεηαο 101.
Σν ζπκβφιαην απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν Rawls ζα κπνξέζεη λα
νηθνδνκήζεη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο. «Ζ ιέμε
ζπµβόιαην ππνδειώλεη απηή ηελ πιεζµνλή, θαζώο θαη ηνλ όξν όηη ν θαηάιιεινο
θαηαµεξηζµόο πιενλεθηεµάησλ ζα πξέπεη λα ζπλάδεη µε αξρέο ηηο νπνίεο όια ηα µέξε
µπνξνύλ λα απνδερζνύλ»102. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ ησλ Locke, Rousseau θαη Kant103. Ζ παξάδνζε ηνπ
θνηλσληθνχ ζπµβνιαίνπ απνηειεί γη‟ απηφλ νδεγφ γηα ηε δεµηνπξγία ηεο βαζηθήο
δνµήο ηεο θνηλσλίαο, απφ ηε ζηηγµή πνπ δέρεηαη φηη νη πην ινγηθέο αξρέο πνπ
ζπληζηνχλ ηε δνµή µηαο θνηλσλίαο είλαη απηέο πνπ έρνπλ νµφθσλα ζπµθσλεζεί απφ
ηα µέιε ηεο, σο βάζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηάο ηνπο104. Ζ ζπµθσλία ζηελ πξσηαξρηθή
ζέζε απνηειεί ην απνηέιεζµα µηαο νξζνινγηθήο δηαδηθαζίαο ζεψξεζεο θάησ θπξίσο
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απφ ηδαληθέο θαη φρη ηφζν απφ ηζηνξηθέο ζπλζήθεο105. Απηφ δελ ζεµαίλεη φηη ηα άηνµα
ζεσξνχληαη µε ηζηνξηθά πξφζσπα, αιιά φηη δελ γλσξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
θαηάζηαζε. Ο Dworkin, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξεί ην θνηλσληθφ ζπµβφιαην
αλεπαξθέο επηρείξεµα γηα ηε λνµηµνπνίεζε θάπνησλ αξρψλ θαζψο δεµηνπξγεί
πεξηζζφηεξα πξνβιήµαηα απφ απηά πνπ κπνξεί λα επηιχζεη. Ζ Μπξηψ ∆ξαγψλα Μνλάρνπ επηζεµαίλεη φηη ε παξαιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ ζπµβνιαίνπ πνπ πξνηείλεη o
Rawls δελ αθνξά ηφζν ηε δηθαίσζε ηνπ θξάηνπο, αιιά θπξίσο θάλεη δπλαηή µηα
ζπµθσλία γηα ην δίθαην θαη ην άδηθν, ην νξζφ θαη ην µε νξζφ, µε ζεβαζµφ πάληα
ζηελ απηνλνµία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ αιιά θαη ηε ζέαζε ηεο επδαηµνλίαο
σο εθπιήξσζεο ελφο έιινγνπ ζρεδίνπ δσήο106. Σν θνηλσληθφ ζπµβφιαην έρεη σο
ζηφρν λα ζέζεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζε µηα βάζε ζηαζεξνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα
πεηχρεη ηελ εδξαίσζε ηεο δηθαηνζχλεο σο πξνηχπνπ αξρψλ θαη θαλφλσλ. Ζ ζεζκηθή
νπζία ηεο ηδέαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπµβνιαίνπ δελ είλαη αλαπιεξψζηµε απφ θαµηά
άιιε πξφηεξε έλλνηα107. Απηφ µπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηε ζεσξεηηθή ππφζεζε
ηεο αλαζηνραζηηθήο ηζνξξνπίαο (reflective equilibrium). χµθσλα µε απηή ηε
δηαδηθαζία, ηα ζηνηρεία ηεο πξσηαξρηθήο ζέζεο αιιά θαη νη εζηθέο εθηηµήζεηο µαο,
µέζα απφ αδηάθνπεο ζηαδηαθέο βειηηψζεηο θαη αλαζεσξήζεηο, ζα έρνπλ αξµνλία, θαη
ζα επηηεπρζεί ε εμηζνξξφπεζε. Δπηδηψθεη, επνκέλσο, ν Rawls λα εμεηάζεη ηηο αξρέο
ζηηο νπνίεο ηειηθά ηα ζπµβαιιφµελα µέξε θαηέιεμαλ ζηα πιαίζηα «ελνξάζεσλ»
πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρηεί αλ πξάγκαηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δεµηνπξγήζεθαλ. χµθσλα µε ηελ αλαζηνραζηηθή ηζνξξνπία φια ηα µέξε ηνπ
επηρεηξήµαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαζεσξεζνχλ. Παξ‟ φια απηά, πάληα
ππάξρεη ην ελδερφµελν λα βξεζνχλ πην νξζνινγηθέο αξρέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ
αλαθεξφκαζηε ζε νξζνινγηθέο πξαθηηθέο θαη φρη ζε θάπνην είδνο ζεσξεηηθήο
γλψζεο. Αλ αλαγλσξηζζεί ην ηδαληθφ µηαο θηιειεχζεξεο δεµνθξαηίαο ζηελ
θαηάζηαζε ησλ εζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε θαη αλ ηα ζπµβαιιφµελα
µέξε ην πηζηεχνπλ απηφ πξαγκαηηθά, ηφηε ζα επηιέμνπλ ηηο δπν αξρέο ηνπ Rawls
105

John Rawls, The Basic Structure of Subject in Values and Morals, Alvin I. Goldman and
Jaegwon Kim (eds.), Reidel Publishing Company, Holand, 1978, p.58.
106

Μυρτϊ Δραγϊνα-Μονάχου, φγχρονθ Θκικι Φιλοςοφία: ο αγγλόφωνοσ ςτοχαςμόσ,
Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1995, ς.303
107

Κωνςταντίνοσ Παπαγεωργίου, Θ πολιτικι δυνατότθτα τθσ ∆ικαιοςφνθσ υμβόλαιο και
ςυναίνεςθ ςτον John Rawls, Εκδόςεισ Νιςοσ, Ακινα, ς.59
75

πξνθεηκέλνπ λα πεξαηψζνπλ ηηο µεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ηφηε ε άπνςή ηνπ γηα ηε
δηθαηνζχλε ζα είλαη ε πην ινγηθή γηα ηα άηνµα108. Πξνζπαζεί, επηπιένλ, λα επεθηείλεη
ην πεδίν εθαξµνγήο ζε ρψξνπο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα απαξαβίαζηνη· ππάξρεη
δπλαηφηεηα λα αθνινπζεζνχλ δηάθνξεο πξννπηηθέο, λα επαλεμεηαζηνχλ νη
πξνυπνζέζεηο, θαη αλ βξεζεί ζπκπέξαζκα αµθίβνιεο ζεµαζίαο λα εγθαηαιείπεηαη
απφ ηε ζηηγµή πνπ δελ ζα ζπµβηβάδεηαη µε ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο109. ηφρνο ηνπ
δελ είλαη ε λνµηµνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο, αιιά ε λνµηµνπνίεζε αξρψλ ζχκθσλα κε
ηα θαλνληζηηθά δεδνµέλα πνπ επηδεηνχλ απφ ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε, ηελ αληαπφθξηζή
ηνπο µε ην ππάξρνλ110. χκθσλα κε ηνλ Rawls νη άλζξσπνη έρνπλ δηθαίσκα ελφο
κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ αγαζψλ, θαη ρσξίο λα παξαβηάδεηαη θπζηθά ε πξννπηηθή ηεο
ηζφηεηαο επθαηξηψλ. Ζ αξρή πνπ δηέπεη ζ‟ απηφ ην ζεµείν ηηο ζρέζεηο είλαη απηή ηεο
δηαθνξάο (difference principle), ε νπνία παξφιν πνπ πζηεξεί αζξνηζηηθά, θαιχπηεη,
παξ‟ φια απηά, ζε έλα άιιν επίπεδν ην θξηηήξην ηεο ηζνθαηαλνµήο. Ο Rawls
δηαηππψλεη φηη ε αξρή ηεο δηαθνξάο έρεη σο απψηεξν ζθνπφ – αθνινπζψληαο ηελ
αληίιεςε ηνπ Kant – λα ζεσξεζνχλ ηα άηνµα σο ζθνπνί θαη φρη σο µέζα111. Με απηφ
ηνλ ηξφπν επηηξέπεη ηελ χπαξμε αληζνηήησλ – φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά αγαζά – θαη
ζηεξίδεηαη κέζσ ηεο δεχηεξεο αξρήο ηεο δηθαηνζχλεο ην ζπµθέξνλ ηνπ θάζε
αλζξψπνπ μερσξηζηά θαη φρη ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, φπσο ν σθειηµηζµφο.
Δάλ ην άηνκν επηιέμεη ηελ αξρή πνπ ζα δηέπεη ηελ θαηαλνµή ησλ πξσηαξρηθψλ
αγαζψλ, ζα ζηνράδεηαη ζαλ λα έρεη επηιέμεη µηα θαηάζηαζε, φπνπ ε ζέζε ηνπ ζηελ
θνηλσλία έρεη απνθαζηζηεί απφ ην ρεηξφηεξν ερζξφ ηνπ. Οη άλζξσπνη ζα επέιεγαλ ηε
ινγηθή ηεο αζθαινχο πξννπηηθήο ζε ζρέζε µε ηε ινγηθή ηεο αβεβαηφηεηαο. ε απηφ
ην ζεµείν, ν Rawls έρεη δερηεί θξηηηθή ηφζν απφ ηνλ Nozick φζν θαη απφ ηνλ
Dworkin. Σν πξφβιεµα γη‟ απηνχο δεµηνπξγείηαη απφ ηε ζηηγµή πνπ ν Rawls
αληηιαµβάλεηαη ηε ζέζε ησλ ιηγφηεξν πξνλνµηνχρσλ µφλν ζε ζρέζε µε ηα
108

Christine M. Korsgaard, “Rawls John” in Encyclopedia of Ethics, Lawrence C. Becker and
Charlotte B. Becker (eds.), Vol.2 L-Index, Corland Publishing Inc., New York, 1993, p.1074
109

John Rawls, A theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971 and John Rawls,
Justice as Fairness: a Restatement, Erin Kelly (ed.), Harvard University Press, Cambridge, 2001,
p.p.20/46-47
110

Κωνςταντίνοσ Παπαγεωργίου, Θ πολιτικι δυνατότθτα τθσ ∆ικαιοςφνθσ υμβόλαιο και
ςυναίνεςθ ςτον John Rawls, Εκδόςεισ Νιςοσ, Ακινα, ς.54
111

John Rawls, “Distributive Justice: Some Addenda”, Natural Law Forum, 1968, p.p.13, 52
76

πξσηαξρηθά θνηλσληθά αγαζά θαη ρσξίο λα βαζίδεηαη ζηα θπζηθά αγαζά112. Ζ αξρή
ηεο δηαθνξάο είλαη ε επηινγή πνπ ζα έθαλαλ ηα άηνµα ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε, θαζψο
πξφθεηηαη γηα κηα αξρή πνπ απνδεµηψλεη απηνχο πνπ µεηνλεθηνχλ. Ο Rawls
πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμε απηνχ πνπ νλνµάδεη θνηλσληθφ ππφβαζξν
πξνβάιιεη ην επηρείξεµα πσο αλ έρνπµε πξφβιεµα µε ην γεγνλφο φηη νη δηαθνξέο,
φζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο πνπ έρνπµε ζηε δσή µαο, αληαλαθινχλ ην θνηλσληθφ
ππφβαζξν, ηφηε έρνπµε ινγηθά πξφβιεµα θαη µε ηηο δηαθνξέο µαο φζνλ αθνξά ηα
θπζηθά µαο ραξίζµαηα113. Ζ αξρή ηεο δηαθνξάο εθθξάδεη µηα αληίιεςε
αµνηβαηφηεηαο, αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα αξρή πνπ εμππεξεηεί ην αµνηβαίν φθεινο114.
Ο Rawls έξρεηαη λα επηρεηξεµαηνινγήζεη ππέξ µηαο αλαθαηαλνµήο εηζνδήµαηνο
µέζσ ηεο θνξνινγίαο πξνο φθεινο απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε µεηνλεθηηθφηεξε ζέζε.
Ο Nozick είλαη απφιπηα αληίζεηνο115. Ζ εθνχζηα ζπµθσλία είλαη δίθαηε φηαλ ηα
ζπµβαιιφµελα µέξε ζπµθσλήζνπλ γηα ην πνηεο αξρέο ζα θπβεξλήζνπλ απηφ ην
εγρείξεµά ηνπο. Σα πξνβιήµαηα δεµηνπξγνχληαη απφ ηε ζηηγµή πνπ ππάξρνπλ δχν
βαζηθά γεγνλφηα: 1) Ζ θνηλσλία δελ είλαη ζηελ πξαγµαηηθφηεηα µηα εθνχζηα
ζπµθσλία θαζψο έρνπµε πξαγµαηηθά ιίγεο επηινγέο ζρεηηθά µε ηε ζπµµεηνρή µαο. 2)
Σα άηνµα έρνπλ γελλεζεί ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο έρνληαο δηαθνξεηηθέο
πξνζδνθίεο θαη επθαηξίεο. Ζ θνηλσλία έξρεηαη λα αληηµεησπηζζεί σο µηα δίθαηε
εθνχζηα ζπµθσλία, νπφηε νη αξρέο δηθαηνζχλεο επηβάιιεηαη λα θαηεπζχλνπλ ηε
βαζηθή δνµή θαη νη θαηαλνµέο πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ απηή νθείιεηαη λα γίλνπλ
απνδεθηέο απφ ηνλ θαζέλα φπνηα θη αλ είλαη ε θνηλσληθή ζέζε ζηελ νπνία έρεη
γελλεζεί. ζνλ αθνξά, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε ζηαζεξφηεηα, νη ζεζµνί αιιάδνπλ
αιιά ζηε βάζε ηνπο, νπζηαζηηθά, ζπλερίδνπλ λα παξαµέλνπλ δίθαηνη. Σν αίζζεµα
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δηθαηνζχλεο ελππάξρεη ζηα µέιε ηεο θνηλφηεηαο έρνληαο έλα ζεµειηαθφ ξφιν116. Γηα
λα µε ηίζεηαη, σζηφζν, ζέµα δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, νη άλζξσπνη νθείινπλ λα
έρνπλ έλα αίζζεµα δηθαηνζχλεο117. Οη φπνηεο δηρνγλσµίεο, νδεγνχλ κφλν ζε ζπµφ θαη
αηζζήµαηα θαησηεξφηεηαο ράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα πην ζεµαληηθά118. Πέξα
απφ ηηο φπνηεο δηεπζεηήζεηο πνπ ν θαζέλαο έρεη σο ζηφρν λα επηηχρεη γηα λα
θαιπηεξεχζεη ηε ζέζε ηνπ, ηα ζπµβαιιφµελα µέξε ζηελ πξσηαξρηθή ζέζε ζα
επηδηψμνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηε ζέζε ησλ ιηγφηεξν επλννπµέλσλ µειψλ µηαο
θνηλσλίαο φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε. Βαζηθή είλαη, αθφκε, ε επηρεηξεµαηνινγία ηνπ
Rawls γηα ηελ «πξνηεξαηφηεηα ηεο ειεπζεξίαο». Ζ επίηεπμε ηεο εηδηθήο αληίιεςεο
ζηνλ απνηειεζµαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν δηαηξεί ηα πξσηαξρηθά θνηλσληθά αγαζά ζε
δχν θαηεγνξίεο. Απφ ηε κηα πιεπξά έρνπκε ηηο ειεπζεξίεο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απφ
ηελ άιιε ηα νηθνλνµηθά αγαζά. Οη ειεπζεξίεο θαη νη επθαηξίεο επηβάιιεηαη λα είλαη
ίζεο γηα φινπο, ψζηε λα είλαη απίζαλν λα αληαιιαγνχλ απηέο γηα νηθνλνµηθά νθέιε.
Ο Rawls ηνλίδεη, αθφκε, πσο ε ίζε επθαηξία πξφλνηαο πξέπεη λα εξκελεπζεί σο
απαίηεζε πνπ ε θνηλσλία ιαµβάλεη ζνβαξά ππφςε, αθνχ έρεη πάξεη δξαζηηθά µέηξα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη επθαηξίεο παξαµέλνπλ αλνηρηέο ζ‟ φια ηα µέιε
ηεο θνηλσλίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα εκθαληζζνχλ «επηηξεπηέο» αληζφηεηεο. ην
γ΄ µέξνο ηεο Θεσξίαο ηεο ∆ηθαηνζχλεο ν Rawls πξνζπαζεί λα απνδείμεη ηε
ζηαζεξφηεηα ηεο αληίιεςεο ηεο δηθαηνζχλεο· απηφ ζπµβαίλεη φηαλ ζε µηα εχηαθηε
θνηλσλία (well–ordered society) ε αληίιεςε ηεο δηθαηνζχλεο είλαη δεµφζηα
αλαγλσξηζµέλε θαη εμίζνπ ζσζηά δνµεµέλε. Μηα εχηαθηε θνηλσλία δελ είλαη µφλν
απηή πνπ είλαη ζρεδηαζµέλε γηα ην θαιφ ησλ µειψλ ηεο αιιά θαη απηή πνπ
ξπζµίδεηαη απφ µηα δεµφζηα αληίιεςε δηθαηνζχλεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν· είλαη
κηα θνηλσλία ζηελ νπνία ν θαζέλαο απνδέρεηαη φηη θαη νη άιινη δέρνληαη ηηο ίδηεο
αληηιήςεηο δηθαηνζχλεο θαη φηη ζε γεληθέο γξαµµέο νη βαζηθνί θνηλσληθνί ζεζµνί
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είλαη ηθαλνπνηεηηθνί θαη δηθαηψλνπλ απηέο ηηο αξρέο119. Απφ ηε ζηηγµή πνπ ηα άηνµα
έρνπλ σο ζηφρν λα δείμνπλ αθνζίσζε ζηνπο ζεζµνχο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αμηφινγεο
αξρέο, ηφηε νη δχν αξρέο απνθηνχλ ζηαζεξφηεηα120. ηε ζεσξία ηνπ Rawls ην νξζφ
έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε µε ην αγαζφ ππφ δχν έλλνηεο: α) Ζ ζεσξία ηνπ νξζνχ
αλαπηχζζεηαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε εηδηθή ζεσξία αγαζνχ θαη β) Σα άηνµα
ζε µηα δίθαηε θνηλσλία πεξηµέλνπλ φηη ζα ζπµθσλήζνπλ ζχκθσλα κε ηη είλαη θαιφ
θαη ηη θαθφ. Γελ παξαβηάδεηαη ε δηθαηνζχλε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ αγαζνί
ζθνπνί. Ο Rawls επηδηψθεη λα αλαπηχμεη ηε ζεσξία ηνπ αγαζνχ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ζεσξία αλαθέξεηαη πσο ηα άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ απφ ηηο
ππαξθηέο επηζπκίεο ζε έλα πην ζπλεθηηθφ ζρέδην δσήο. Σν άηνκν ζεσξείηαη πσο είλαη
επηπρηζκέλν φηαλ εθηειεί έλα ζρέδην επηηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ
ρξεζηφηεηα ησλ ζθνπψλ ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηη έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηα άηνκα ζην
ζρέδηφ ηνπο. Τπνζηεξίδεη πσο αγαζά φπσο ε αγάπε θαη ε θηιία κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ζηνηρεία ζηα πεξηζζφηεξα νξζνινγηθά πιάλα. Ο κέζνο φξνο
σθειηκφηεηαο καο θάλεη ηθαλνχο λα παξαβηάδνπκε ηε ζπκθσλία πνπ έρνπκε θάλεη. Ζ
άγλνηα ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ είλαη απηή πνπ ηνπο πξνζηαηεχεη σο
πξνο ηηο ειεπζεξίεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο. Ζ πξσηαξρηθή ζέζε είλαη απηή
πνπ δίλεη ην δηθαίσκα γηα βέην θαη ην πέπιν ηεο άγλνηαο θαλεξψλεη φηη κφλν ηφηε
κπνξνχκε λα δερηνχκε ηνλ σθειηκηζκφ. Σα άηνµα µέζα ζε κηα πνιηηεία είλαη ίζα. Ο
θαζέλαο θηλείηαη µε βάζε δίθαηνπο ζεζµνχο κε απνηέιεζκα ηα δηθαηψµαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπο λα εθπιεξψλνληαη ππφ ην πξίζµα ηνπ αηζζήµαηνο ηεο δηθαηνζχλεο.
Οη αληζφηεηεο λνµηµνπνηνχληαη απφ ηε ζηηγµή πνπ ηα άηνκα βνεζνχλ απηνχο πνπ
βξίζθνληαη ζε µεηνλεθηηθή ζέζε θαη φρη επεηδή δελ έρνπλ ηελ ίδηα εζηθή αμία121. Ζ
ειεπζεξία πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζεζµνχο απνδίδεη έλα ππφδεηγµα
ειεπζεξηψλ θαη δηθαησµάησλ. Ίζε ειεπζεξία ζεµαίλεη φηη νη βαζηθέο ειεπζεξίεο είλαη
ίζεο· αθφµα θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αληζνηήησλ λνµηµνπνηνχληαη απφ ηε ζηηγµή πνπ
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ζα παξνπζηάδνπλ ηελ αμία απηψλ ησλ ειεπζεξηψλ. Οη ζεζµνί νξγαλψλνπλ ηελ
θνηλσληθή ζπλεξγαζία122. Ζ ζπµθσλία απφ ηε ζηηγµή πνπ ιαµβάλεη ρψξα µεηαμχ
ειεχζεξσλ θαη ίζσλ εζηθψλ αηφµσλ απαηηεί εζηθά λα πξνβάιιεη µηα θαηάιιειε
πεξηνρή γηα θνηλσληθέο αμίεο, ρσξίο λα ζπζηάδεη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αθεξαηφηεηα
ηνπ αηφµνπ123. Καηά ηνλ Rawls, ν θαζέλαο απνδέρεηαη ηηο αξρέο θαη ηηο δέρεηαη
εμίζνπ, ελψ παξάιιεια ε θνηλσλία θαηαλνεί ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ
λα εδξαησζεί ε δηθαηνζχλε124. Οη ηζρπξηζκνί γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ πξσηαξρηθψλ
αγαζψλ ζεσξνχληαη θαηάιιεινη θαη ε ζεκαζία ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο
δηθαηνζχλεο125. Ο Rawls µε ηo βηβιίν «A Theory of Justice», αθνινπζεί ην πλεχµα
ηνπ Hume φζνλ αθνξά ζηηο ζπλζήθεο ηεο δηθαηνζχλεο σο θαλνληθέο ζπλζήθεο
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αλζξψπηλε ζπλεξγαζία επηβάιιεηαη λα είλαη θαη πηζαλή θαη
αλαγθαία. Ζ πξνζνρή πιένλ εζηηάδεηαη ζηε δηαλεµεηηθή δηθαηνζχλε απφ ηε ζηηγκή
πνπ ε βαξχηεηα δηλφηαλ ζην δίθαην ησλ πξάμεσλ ησλ αηφµσλ θαη ζηε δηθαηνζχλε σο
αξεηή ηνπ θαζελφο. Οη ζχγρξνλεο, σζηφζν, ζεσξίεο απνζθνπνχλ ζην λα είλαη ε
δηθαηνζχλε ην πξσηαξρηθφ αγαζφ ησλ ζεζµψλ. Ο σθειηκηζκφο δε θέξεηαη ζηα άηνκα
σο ίζα αιιά ζπκπεξηθέξεηαη ζηηο πξνηηκήζεηο θαη επηζπκίεο ηνπο ίζα,
παξαθάκπηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ βαζηθφ εζηθφ παξάγνληα φηη ηα άηνκα
επηδηψθνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ή ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σα άηνκα
απνηεινχλ φληα πνπ ζηέθνληαη θξηηηθά ζηηο επηζπκίεο ηνπο θαη δηαηεξνχλ ηελ επζχλε
ηνπο γηα απηέο. Σν άηνκν νθείιεη λα ζέβεηαη ηα φξηα ηνπ αιιά θαη ησλ άιισλ αιιά
θαη λα ζπζηάδεη ηα δηθά ηνπ αγαζά.
Ζ ζεσξία ηνπ Rawls ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε ππνζέζεηο γηα ηνλ εγσηζκφ θαη ηελ
ηδηνηέιεηα θαη φρη ηφζν ζε κηα πίζηε ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Γελ δέρεηαη ηελ
αλζξψπηλε θχζε σο θπξίαξρε θαη πξνζπαζεί λα αθπξψζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο
θνηλσλίαο θξχβνληάο ηεο πίζσ απφ ην «πέπιν ηεο άγλνηαο». Πξφθεηηαη γηα έλαλ
θηιειεχζεξν, ν νπνίνο πηζηεχεη πσο ε αλζξψπηλε θχζε επεξεάδεηαη απφ ηζηνξηθνχο
θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Παξφιν, πνπ αθνινπζεί κηα ινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ
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John Rawls, The Basic Structure of Subject in Values and Morals, ό.π., p.p.64-65
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John Rawls, The Basic Structure of Subject in Values and Morals, ό.π., p.67
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John Rawls, The Basic Structure of Subject in Values and Morals, ό.π., p.161
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John Rawls, “Social Unity and Primary Goods”, ό.π., p.161
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εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ, είηε πξνζπαζεί λα αθήζεη εθηφο ηπρφλ αμηψκαηα,
ηα νπνία δελ γίλνληαη απαξαίηεηα επξέσο γλσζηά, είηε ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ
αδπλακία λα νξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε αθξίβεηα νη αξρηθέο ζέζεηο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν κεηαηξέπεηαη ν νξηζκφο ησλ αξρηθψλ αμησκάησλ ζε κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.
ηε ζεσξία ηνπ Rawls ηα δηθαηψκαηα δελ έρνπλ ηζρπξφηεξε παξνπζία απ‟ φ,ηη έρνπλ
ζε εθιεπηπζκέλεο κνξθέο έκκεζνπ σθειηκηζκνχ, θαζψο γίλεηαη απνδεθηή ε
ζπλεπεηνθξαηηθήο ζχιιεςεο ηδέα ηεο πξναγσγήο ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ
ειεπζεξηψλ.
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1.3 Η ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ROBERT NOZICK
Ο Robert Nozick απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θπζηνγλσκίεο. Έλαο
ζχγρξνλνο Ακεξηθαλφο ζεσξεηηθφο, ππέξκαρνο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ αηνκηθηζκνχ, πνπ
πξνζπάζεζε λα αζθήζεη δξηκεία, ζρνιαζηηθή θαη αθξηβνιφγν θξηηηθή ζε φιεο ηηο
έλλνηεο ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα ζπκβάιιεη ζηελ
αλαγέλλεζε ηνπ θιαζηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη λα απνδείμεη κέζσ ηεο
εκπλεπζκέλεο απφ ηνλ John Locke ζεσξίαο ηνπ πεξί αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ
πξνζηαηεπφκελσλ απφ θνηλσληθφ ζπκβφιαην, πσο κφλν ην ειάρηζην θξάηνο δηαζέηεη
αιεζηλή λνκηκφηεηα. Καλέλα θξάηνο πεξηζζφηεξν εθηεηακέλν απφ ην ειάρηζην
θξάηνο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. Αλεμάξηεηα απφ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
κπνξεί λα δηαζέηεη, γίλεηαη ζαθέο φηη ην ειάρηζην θξάηνο δελ απνηειεί νπηνπία. Ζ
νπηνπία απνηειεί ην ζεκείν ζχγθιηζεο ηφζσλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζδνθηψλ, κε
απνηέιεζκα λα πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιινί ζεσξεηηθνί δξφκνη πνπ λα νδεγνχλ ζε
απηή. Ο πξψηνο μεθηλά κε ην δεδνκέλν φηη νη άλζξσπνη είλαη δηαθνξεηηθνί σο πξνο
ηελ ηδηνζπγθξαζία, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηηο πξνζδνθίεο αιιά
θαη ζην είδνο ηεο δσήο πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο δίλνληαο
φκσο παξάιιεια δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηηο θνηλέο ηνπο αμίεο126.
Οη ζεσξεηηθνί ηνπ νπηνπηζκνχ, ν θάζε έλαο πεπεηζκέλνο γηα ηηο αξεηέο ηνπ
δηθνχ ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο κνλαδηθήο ηνπ αιήζεηαο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζηνπο
ζεζκνχο θαη ην είδνο ηεο δσήο πνπ πξνηείλνπλ σο ηδεψδεο πξφηππν. Αλ θαη ε εηθφλα
ηεο ηδαληθήο θνηλσλίαο πνπ παξνπζηάδεη ν θαζέλαο είλαη ηδηαίηεξα απινπζηεπκέλε
νθείινπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ χπαξμε ησλ δηαθνξψλ. Καλέλαο ζεσξεηηθφο ηνπ
νπηνπηζκνχ δελ ηνπνζεηεί φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπ λα βηψζνπλ αθξηβψο ηελ
ίδηα δσή, αθηεξψλνληαο ηνλ ίδην ρξφλν γηα ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο. πκπεξαίλνπκε,
ινηπφλ, φηη δελ ζα ππάξρεη κφλν έλα είδνο θνηλφηεηαο θαη κφλν έλαο ηξφπνο δσήο πνπ
νδεγεί ζηελ νπηνπία. Ζ νπηνπία ζα απνηειείηαη απφ νπηνπίεο, απφ πνιιέο
δηαθνξεηηθέο θαη απνθιίλνπζεο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δηάγνπλ
δηαθνξεηηθά είδε δσήο ππφ δηαθνξεηηθνχο ζεζκνχο. Τπάξρνπλ είδε θνηλνηήησλ πνπ
είλαη ειθπζηηθφηεξα ζηνπο πην πνιινχο απφ άιια θαη άλζξσπνη, πνπ εγθαηαιείπνπλ
θάπνηεο θνηλφηεηεο θαη επηιέγνπλ θάπνηεο άιιεο ή πεξλνχλ φιε ηνπο ηε δσή ζε κία.
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Detmar Doering, Σο Μικρό Βιβλίο του Φιλελευκεριςμοφ, ό.π., ς.95
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Ζ νπηνπία είλαη έλαο ηφπνο φπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ελσζνχλ
εθνχζηα πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ην δηθφ ηνπο φξακα δσήο
ζηελ ηδαληθή θνηλφηεηα θαη ζηελ νπνία θαλείο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη ην δηθφ ηνπ
νπηνπηζηηθφ φξακα πάλσ ζηνπο άιινπο. Ζ νπηνπία είλαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα ηα νπηνπηζηηθά πεηξάκαηα θαη πνπ νη άλζξσπνη είλαη
ειεχζεξνη λα θάλνπλ απηφ πνπ επηζπκνχλ. Ζ νπηνπία δελ είλαη απιψο κία θνηλσλία
ζηελ νπνία πινπνηείηαη ην πιαίζην. Σν πιαίζην ηεο νπηνπίαο είλαη ηζνδχλακν κε ην
εζηθά απνδεθηφ ειάρηζην θξάηνο, ην κφλν εζηθά λνκηκνπνηνχκελν θαη ην κφλν εζηθά
αλεθηφ. Σν ειάρηζην θξάηνο αληηκεησπίδεη ηα άηνκα σο απαξαβίαζηα, ηα νπνία δελ
επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άιινπο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο σο κέζα ή
εξγαιεία ή φξγαλα ή πφξνπο. Αληηκεησπίδεη ηα άηνκα σο αλζξψπνπο πνπ δηαζέηνπλ
αηνκηθά δηθαηψκαηα, κε ηελ αμηνπξέπεηα πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη. Σα αληηκεησπίδεη κε
ζεβαζκφ, αθνχ ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηά καο θαη καο επηηξέπεη λα δηαιέμνπκε ηε δσή
καο, πινπνηψληαο ηηο δηθέο καο επηδηψμεηο θαη ηε δηθή καο ζεψξεζε ηνπ εαπηνχ
καο127,
Ο Nozick δέρεηαη απφ ηελ αξρή ηελ παξνπζία ησλ δηθαησκάησλ θαη
απνκαθξχλεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ.
Γηαηππψλεη πσο νπνηαδήπνηε ζεσξία πεξί δηαλνκήο ησλ αγαζψλ κε ηελ παξέκβαζε
ηνπ θξάηνπο πξνζβάιιεη ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία. Θεσξεί κάιηζηα πσο ε θιαζηθή
ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνδεθηή θαζψο ε επεκεξία ησλ
κεξηθψλ θαηαζηξαηεγεί ηα δηθαηψκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη εξρφκελνο ζε
αληίζεζε κε ηνπο σθειηκηζηέο ν Nozick ππνλνεί πσο ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ην
εζηθφ ελδηαθέξνλ είλαη ε επηθξάηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη φρη ν πφλνο θαη ε εδνλή.
Ζ ζεσξία ηνπ Nozick εληάζζεηαη ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο
ειεπζεξηζκφο ή λέν-ειεπζεξηζκφο. Αλαθέξεη πσο ηα δηθαηψκαηα είλαη απηνλφεηα θαη
θάλεη ιφγν ζε κηα ηππηθή ηζφηεηα πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
αλζξψπσλ128. ηαλ νη πξάμεηο ηνπ αηφκνπ είλαη δίθαηεο θαη ελεξγεί κε γλψκνλα ην
δίθαην, ηφηε ην θξάηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα επέκβεη. Οη δίθαηεο απηέο θαηαλνκέο
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Detmar Doering, Σο Μικρό Βιβλίο του Φιλελευκεριςμοφ, Επιμζλεια Άλκθσ Λωαννίδθσ,
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πξνέξρνληαη απφ ηελ αξρή

«από ηνλ θαζέλα όπσο επηιέγεη ζηνλ θαζέλα όπσο

επηιέγεηαη»129. Γέρεηαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηα θαπηηαιηζηηθά πξφηππα
θαζψο ηέηνηεο ειεπζεξίεο βαζίδνληαη ζηε δηθαηφηεηα ηεο θχζεο θαη αληηκεησπίδεη
ηνπο αλζξψπνπο σο απηνζθνπνχο θαη φρη κέζα. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο νη
άλζξσπνη έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνθπξηφηεηαο (rights of self – ownership) θαη ην
θξάηνο κπνξεί λα επέκβεη κφλν αλ θξίλεηαη αλάγθε άκεζεο πξνζηαζίαο ησλ
πνιηηψλ130. Σν δηθαίσκα ηεο απηνθπξηφηεηαο ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο απφ ηε
ζηηγκή πνπ σο φληα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη απηά ηνπο αλήθνπλ.
Πξφθεηηαη γηα ραξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο ζέινπλ θαη θαξπψλνληαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο.. Ο Nozick δελ δέρεηαη ηελ παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο ζε
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ηα άηνκα
έρνπλ ην απφιπην δηθαίσκα λα αλαπηχζζνληαη κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ θαη λα
θηηάρλνπλ έλα ζχζηεκα αληαιιαγψλ κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ο
Nozick, σζηφζν, δελ θαίλεηαη λα αζρνιείηαη κε κηα νπζηαζηηθή ηζφηεηα αιιά κε κηα
ηππηθή, απφ ηε ζηηγκή πνπ δε ζεκεηψλεη πσο ηα «θπζηθά ραξίζκαηα» ησλ αλζξψπσλ
ίζσο κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηελ αμία ησλ αλζξψπσλ. Ο Nozick ζεσξεί πσο νη
άλζξσπνη πνπ κεηνλεθηνχλ νθείινπλ λα απνδεκησζνχλ. Απφ ηε κηα κεξηά ζέβεηαη ηα
ραξίζκαηα ηνπ θαζελφο θαη δέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο φπσο
απηνί θξίλνπλ θαιχηεξα, δελ αλαθέξεηαη, φκσο, θαζφινπ ζηελ πεξίπησζε αλ απηνί νη
άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο αζρέησο αλ ηηο
θαηέρνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ Nozick πσο ε
δπλαηφηεηα απηνθαζνξηζκνχ ησλ αηφκσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ πξνθαιεί άληζεο
ειεπζεξίεο δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα θαζαξά δηαδηθαζηηθή ζεσξία
δηθαησκάησλ. Σν άηνκν δελ έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο κέξνο κηαο θνηλφηεηαο, ηεο
νπνίαο αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα απφ θνηλνχ αιιά σο κνλάδα. Ο Nozick
έξρεηαη λα ηνλίζεη ηελ αμία ηεο επηινγήο, ηεο νπνίαο νη θηιειεχζεξεο ζεσξίεο
δηθαηνζχλεο ησλ Rawls θαη Dworkin δελ ηεο έδσζαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δπηδηψθεη
λα θαηαζηήζεη ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο λα θαξπψλνληαη ηα δηάθνξα αγαζά ρσξίο λα
παξεκβαίλεη ε θπβέξλεζε απνδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κεγάιε αμία ζηελ
αλζξψπηλε ειεπζεξία θαη επηηξέπνληαο ζηα άηνκα λα επηιέγνπλ ειεχζεξα. Παξ‟ φια
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απηά, παξαβιέπεη ηε ζεκαζία ζπλαθψλ θνηλσληθψλ πεξηνξηζκψλ, νη νπνίνη
βαζίδνληαη ζε αηνκηθνχο παξάγνληεο131. Ο θάζε άλζξσπνο είλαη θχξηνο ησλ
ραξηζκάησλ ηνπ θαη δε ρξεηάδεηαη ηελ θνηλσλία γηα λα ηεζνχλ ζε ηζρχ. Κάζε άηνκν
νθείιεη λα απνθαζίδεη απφ κφλν ηνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη
ηζρπξίδεηαη πσο πξφθεηηαη γηα ζεκειηαθή παξαλφεζε ηνπ εζηθνχ ζπζρεηηζκνχ ηνπ
θαζνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ησλ δηθαησκάησλ κε ηα ζπκθέξνληα νπνηνπδήπνηε είδνπο.
Σα δηθαηψκαηα έξρνληαη λα βάινπλ φξηα ζηνπο εζηθά επηηξεπηνχο ηξφπνπο, κε ηνπο
νπνίνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα θάπνηνο λα πξνσζήζεη ζθνπνχο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ζπκθέξνληα132. Ζ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θιέβεη απφ ην άηνκν
απηφ πνπ ηνπ αλήθεη δηθαησκαηηθά, θαζψο νη άλζξσπνη αλήθνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη
φρη ζηελ πνιηηεία ή ηνλ ζεφ. Δπηβάιιεηαη λα κελ παξαβηάδεηαη ε ειεπζεξία γηα ράξε
ηεο ηζφηεηαο θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαπαηψληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ
αηφκσλ. Σα δηθαηψκαηα έρνπλ εζηθφ ραξαθηήξα, ν νπνίνο δίλεη λφεκα ζηε δσή ηνπο.
χκθσλα κε ηνλ Nozick ηα άηνκα έρνπλ δηθαηψκαηα γη‟ απηφ αθξηβψο ην ιφγν
θαη ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ θαλέλα πξφζσπν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπ
πξνθαιέζεη ρσξίο λα παξαβηάζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Σα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ
θαζνξίδνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ ππφθεηληαη νη πξάμεηο ζνπ. Πξφθεηηαη γηα
παξάπιεπξνπο πεξηνξηζκνχο (side constraints). Ο Nozick ήηαλ πξσηνπφξνο ζηε
ζχιιεςε ηεο ζεσξίαο ησλ δηθαησκάησλ σο πξνο ην status ησλ πξνζψπσλ ζηηο
ακνηβαίεο ζρέζεηο ηνπο ή ην απαξαβίαζην ηνπ πξνζψπνπ. Σα δηθαηψκαηα, σο
απνιχησο αξλεηηθά, αιιά θαη νη ζχζηνηρεο πξνο απηά αξρέο κε δηαλεκεηηθήο
δηθαηνζχλεο δελ εγγπψληαη ηελ επεκεξία ηνπ πξνζψπνπ αιιά ζεκειηψλνπλ αηνκηθέο
αμηψζεηο απνρήο ησλ άιισλ απφ ελέξγεηεο θαηά ηνπ θνξέα ηνπο. Δπίζεο δελ
ππφθεηληαη ζε ζηαζκίζεηο θαη ην θπξηφηεξν δελ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν
ζπγθξνχζεσλ κε ηε ζπαληφηεηα, γηα παξάδεηγκα, ησλ επηζπκεηψλ αγαζψλ θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο αληαγσληζκνχο. Ζ ηδέα ηεο ηδηνθηεζίαο επί ηνπ εαπηνχ ζεκαίλεη πσο ην
πξφζσπν δελ επηηξέπεηαη λα θαηαζηεί ζχκα δηακειηζκνχ γηα ράξε ηεο ζσηεξίαο
πνιιψλ άιισλ, επεηδή αθξηβψο είλαη θχξηνο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Ζ ηδηνθηεζία επί ηνπ
εαπηνχ ηνπ θαζνξίδεη έλαλ απαξαβίαζην εζηθφ ρψξν γηα ην άηνκν.
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1.4 Η ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ RONALD DWORKIN
Ο Ronald Dworkin ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θηιειεχζεξνο. Γελ
αξθέζηεθε πνηέ ζηα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεηε ε αλαιπηηθή θηινζνθία ηνπ
δηθαίνπ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αιιά απφ ην πξψην ηνπ θηφιαο έξγν
(«Παίξλνληαο ηα δηθαηψκαηα ζηα ζνβαξά», 1977) δηαπιέθεη ηε θηινζνθία ηνπ
δηθαίνπ κε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία θαη ην ζπληαγκαηηθφ δίθαην. Έξρεηαη ζε
ζχγθξνπζε κε ηνπο ζεηηθηζηέο θαη κε φζνπο ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζηνξηθή εξκελεία θαη
πηνζεηεί έλα είδνο ηδηφηππεο δπλακηθήο εξκελείαο ηνπ δηθαίνπ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε
εζηθέο αξρέο, πνπ ελππάξρνπλ ζην θείκελν ηνπ πληάγκαηνο αιιά θαη ζην ζψκα ησλ
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ην εξκελεχνπλ. Γηαηχπσλε ραξαθηεξηζηηθά πσο νη
ζπγθεθξηκέλεο αθεξεκέλεο εζηθέο αξρέο πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο σο φξηα ζηελ
θξαηηθή εμνπζία. Μηα ηέηνηα θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε δίλεη πάληα γηα ηνλ Dworkin
κηα νξζή ιχζε γηα θάζε πξφβιεκα πνπ έλαο ζνθφο δηθαζηήο-Ζξαθιήο (φπσο ηνλ
νλνκάδεη) κπνξεί πάληα λα εμάγεη δηαηεξψληαο αλέπαθε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ
λνκηθνχ ζπζηήκαηνο (law as integrity).
ην έξγν ηνπ «Taking Rights Seriously» επηδηψθεη λα ζπζηήζεη κηα ζεσξία
Γηθαησκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Dworkin νθείινπκε λα ιάβνπκε ππφςε φηη ηα άηνκα
επηβάιιεηαη λα έρνπλ ηέηνηα αληηκεηψπηζε θαη κεηαρείξηζε, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηελ
αλζξψπηλε ηδηφηεηά ηνπο. Ολνκάδεη, επνκέλσο, ηε ζεσξία ηνπ απζηεξά αληησθειηκηζηηθή θαζψο αληηκεησπίδεη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα αιιά θαη ηελ επεκεξία
ππφ απηή ηελ πξννπηηθή. Θεσξεί φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχνπλ ηα
αηνκηθά δηθαηψκαηα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, ελψ παξάιιεια ε θπβέξλεζε νθείιεη λα
κεξηκλά γηα ηα πξνβιήκαηα απηψλ πνπ θπβεξλά133. Ο νπνηνζδήπνηε έρεη ην ίζν
δηθαίσκα λα γίλεηαη αληηθείκελν κέξηκλαο θαη ραίξεη κηαο κνξθήο ειεπζεξίαο πνπ δελ
πεξηνξίδεηαη. Ο Haworth, φµσο, πηζηεχεη φηη ε άπνςή ηνπ γηα ην ίζν δηθαίσµα ζηε
µέξηµλα δελ θάλεη ηε δνπιεηά πνπ ν Dworkin ζέιεη, νχηε ε ηδέα ηνπ ζεβαζµνχ ιχλεη
ην πξφβιεµα γη‟ απηφλ. Ζ ζέζε ηνπ Hart είλαη θαηά ηνλ Haworth πην πηζαλή134 γηα ην
φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ φζν µεγάιν θαη αλ είλαη απηφ ην φθεινο. Ο Dworkin
πξνζπαζεί λα καο παξνπζηάζεη πσο νη ηδέεο ηεο αθξηβνδηθίαο θαη ηεο αμίαο κπνξνχλ
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λα ζπλππάξμνπλ κε ηηο ηδέεο ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ135, ελψ παξάιιεια νη λφκνη
πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα φηαλ απηά απεηινχληαη απφ άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο136.
Καηά ηνλ Dworkin ην θξάηνο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ πξναζπηζηή ησλ
Γηθαησκάησλ θαη νη λφκνη έξρνληαη λα απνηειέζνπλ ηηο δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο
δηθιείδεο πξνζηαζίαο. Γε δηαβιέπεη θάπνηεο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζην δίθαην θαη ηελ
εζηθή θαη ην κνλαδηθφ εκπφδην πνπ ζα θινλίζεη ηα ζεκέιηα ηνπ δηθαίνπ βξίζθεηαη
κφλν ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ, πνπ ζα εξκήλεπε ην
δίθαην. Σν πξφζσπν απηφ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ νπνηνπδήπνηε
αηφκνπ μερσξηζηά θαη επηβάιιεηαη λα εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ίζεο κεηαρείξηζήο
ηνπο απφ ην θξάηνο. Πξφθεηηαη γηα έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο θαηά ην νπνίν
επηβάιιεηαη λα αλαζθεπαζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία κε ζθνπφ λα ραξαθηεξηζηεί
απηφ ην εγρείξεκα αληηθεηκεληθφ. Ζ ζεσξία ηνπ Rawls έξρεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν λα απνηειέζεη ζηήξηγκα γηα ηνλ Dworkin. Αλαθέξνληαη ζπρλά έλλνηεο φπσο
«ε πξσηαξρηθή ζέζε», «ην ππνζεηηθφ ζπµβφιαην». Ωζηφζν, ζην ζπµβφιαην
δηαηππψλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ζπµβαιιφµελα µέξε εμαπαηψληαη απφ ηε
ζηηγµή πνπ λνµίδνπλ φηη εμππεξεηνχλ ηα δηθά ηνπο ζπµθέξνληα, ελψ είλαη αιήζεηα
πσο εμππεξεηνχληαη πεξηεθηηθφηεξνη ζθνπνί. χκθσλα κε ηνλ Dworkin δε ζεσξείηαη
απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Ζ έλλνηα απηή παξνπζηάδεηαη σο
πξνβιεκαηηθή θαη δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηήξημεο κηαο ζεσξίαο δηθαηνζχλεο. Ο
McDonald αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη o Dworkin δελ δέρεηαη ην φπνην θπζηθφ
µνληέιν ηεο αλαζηνραζηηθήο ηζνξξνπίαο γηα ράξε ηνπ θαλνληζηηθνχ µνληέινπ 137. Ο
Dworkin επηδηψθεη λα δψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην ζχλνιν θπξίσο ησλ λφκσλ
αιιά θαη ζηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν απηνί ζα εξκελεπζνχλ. Ο εθθξαζηήο ηνπ λφκνπ
είλαη κηα νληφηεηα, ε νπνία ζπγθξνηείηαη θαηά βάζε φρη κφλν απφ θνηλσληθά αιιά
θαη απφ εζηθά ζηνηρεία θαη εθθξάδεη θαηά θχξην ιφγν ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ, σο νιφηεηαο. «Ο εθπξφζσπνο ηνπ λφµνπ πξέπεη λα δεµηνπξγήζεη απφ
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µφλνο ηνπ έλα φξην πνπ λα ηαηξηάδεη ζε θάζε εξµελεία µε βάζε νξηζµέλα δεδνµέλα
δεµηνπξγψληαο έλα πεδίν αλαθνξάο, θάλνληαο ζπγθξίζεηο θαη θαηαιήγνληαο ζ‟ απηφ
πνπ ζα πξνάγεη θαιχηεξα ηα πνιηηηθά ηδαληθά πνπ ν ίδηνο θξίλεη σο ζσζηά»138.
Θεσξεί πσο νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε
δεηήκαηα αξρήο θαη φρη ηφζν κε δεηήκαηα πνιηηηθήο πξαθηηθήο. Οη δηθαζηέο ζα είλαη
απηνί πνπ ζα αλαθαιχπηνπλ ηελ χπαξμε ησλ ηίηισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ αιιά
θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη δε ζα ζηξέθνληαη πξνο ηα θνηλσληθά αγαζά ηνπ
σθειηκηζηηθνχ ηχπνπ139. Γηαηππψλεη ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε
χπαξμε κηαο πνιηηείαο, ε νπνία ζα ελεξγεί κε ζπλνρή θαη ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη ε
θνηλφηεηα κέζσ ηεο χπαξμεο ελφο λνκηθνχ ζπζηήκαηνο140. ηφρνο ηνπ, επνκέλσο,
είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία δηθαησκάησλ, ε νπνία ζα ζέηεη σο
πξφηππν ηε ζεσξία δηθαηνζχλεο ηνπ Rawls θαη λα ππνζηεξίμεη φηη νπνηαδήπνηε
λνκηθή αξρή ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ. Θα πξέπεη,
σζηφζν, λα ηεξνχληαη δπν ζπλζήθεο:
α) φηαλ απηή ε αξρή έρεη ζπλνρή µε ηα ππάξρνληα λνµηθά ζηνηρεία θαη
β) φηαλ απηή ηθαλνπνηεί ην πην ειθπζηηθφ εζηθφ θξηηήξην.
Δίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο φηαλ παιηλδξνκεί κεηαμχ θξίζεσλ. ην έξγν ηνπ «Law’s
Empire» ν Dworkin πξνζπαζεί λα πηνζεηήζεη µηα θνηλσληθή πξαθηηθή, ε νπνία
ζηνρεχεη ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησµάησλ θαη ε νπνία δηαθέξεη απφ θνηλσλία ζε
θνηλσλία. Βαζηθή επηδίσμή ηνπ, επνκέλσο, είλαη λα ζπληαηξηάζεη ηα δηαθνξεηηθά
δεδνµέλα θαη λα εκθαλίζεη κηα θνηλσληθή νµνθσλία. ε πνιιά ζεµεία αμίδεη λα
ζεµεησζεί φηη ην έξγν ηνπ ζπµίδεη ην µεηαγελέζηεξν έξγν ηνπ Rawls, Political
Liberalism. Δπηδηψθεη λα παξνπζηάζεη ζηε ζεσξία ηνπ ησλ δηθαησµάησλ ην ζηνηρείν
ηεο αληηθεηµεληθφηεηαο θαη λα θαηαζηήζεη εµθαλή ηελ παξνπζία ηνπο θαη ζηα ηξία
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ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνπ «Law Empire»141. Σν θξάηνο, επνκέλσο, νθείιεη
λα πηνζεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη νη νπνίεο ζα νδεγνχλ ηνπο πνιίηεο ηνπ ζηελ
απφθηεζε εζηθψλ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ Dworkin µηα ηέηνηα αξρή είλαη απηή ηεο
αθεξαηφηεηαο (integrity), ηελ νπνία θαη ζεσξεί πνιηηηθφ ηδαληθφ. ηαλ έλα θξάηνο
πνξεχεηαη ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή, πεξηνξίδνληαη νη δηάθνξεο απζαηξεζίεο
θαη νη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο, σο αθξηβνδηθίαο, απνθηνχλ ηελ πξέπνπζα ζέζε. Ζ αξρή
ηεο αθεξαηφηεηαο βξίζθεηαη αλάµεζα ζηε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζηε
δηθαηνζχλε σο αθξηβνδηθία θαη θαηέρεη ηδηαίηεξε ζέζε, πνπ ηνπ πξνζθέξεη ηε
λνµηµνπνηεηηθή βάζε γηα λα ζεµειηψζεη ηελ παξνπζία ησλ δηθαησµάησλ. χκθσλα
κε ηελ αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο µπνξεί λα εκθαληζζεί ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη λα θαζνδεγεζνχλ ηα άηνµα πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ µηα γεληθή αιιά
θαη ζπγθεθξηµέλε αίζζεζε γηα ηα δηθαηψµαηα. Χζηφζν, ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά
πφζν απηφ µπνξεί λα δηεθδηθεί ην πξνλφµην µηαο απφιπηεο αιήζεηαο. Σν θιεηδί
θαηαιήγεη ηειηθά λα ην αλαδεηάεη ζηε ζσζηή θνηλφηεηα (true community),
επαλεξρφµελνο πάιη ζε ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ επηξξνή ηνπ J. Rawls. Σν
δηθαίσµα γηα ίζε µεηαρείξηζε επηβάιιεηαη λα είλαη ην βαζηθφ κέιεκα πνπ ζα δηέπεη
ηε ζπγθεθξηµέλε θνηλσλία. Αλ ππάξρεη ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα, ηφηε ηα µέιε ηεο
θνηλφηεηαο ζα ληψζνπλ φηη έρνπλ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη
πξνο ηα άηνµα µεµνλσµέλα θαη ε παξνπζία νθείιεηαη λα ζεσξείηαη απηνλφεηε. Ο
Dworkin έξρεηαη λα ηνλίζεη φηη µηα ζσζηά δνµεµέλε ζεσξία δηθαηνζχλεο είλαη ηθαλή
λα πξνζθέξεη ηα λνµηµνπνηεηηθά ζεµέιηα ηεο παξνπζίαο ησλ δηθαησµάησλ. Εεηά ηε
ζεµειίσζε απηψλ ζηελ θαζεµεξηλή πξαθηηθή, απηφ φµσο ηνλ νδεγεί ζε
ζρεηηθνπνίεζε ηνπ ζεµειίνπ πνπ επηδηψθεη γηα ηα δηθαηψµαηα. Γηα ηνλ Dworkin,
ζεµειηψδεο δηθαίσµα είλαη ην δηθαίσµα ζηελ ίζε µεηαρείξηζε, ην θπζηθφ δηθαίσκα
φισλ ησλ αλζξψπσλ αλεμαηξέησο γηα κέξηκλα θαη ίζν ζεβαζκφ142. Πξφθεηηαη γηα έλα
ζεκειηψδεο δηθαίσκα, θαζψο ε πξνζσπηθή επεκεξία είλαη απηή πνπ πξέπεη πάληνηε
λα επηθξαηεί φηαλ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηε γεληθή επεκεξία. Απηή ε άπνςε είλαη
πνπ θάλεη ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, σο απφιπην 143. Ο Nielsen, απφ ηελ
άιιε πιεπξά, δηαηππψλεη πσο ην δηθαίσκα γηα ίζε κέξηκλα αιιά θαη ζεβαζκφ είλαη
141

Ronald Dworkin, Law’s Empire, Harvard University Press, Cambridge, 1986
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Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977, p.182
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Richard W.Miller, “Rights and Reality”, Philosophical Review, 90, 1981, p.389
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θαζαξά ηππηθφ θαη θαζφινπ πξαγκαηνπνηήζηκν144. Σν δηθαίσµα ηεο πνιηηηθήο
θνηλφηεηαο λα ζπµπεξηθέξεηαη ζηα µέιε ηεο ζαλ λα έρνπλ ππνρξεψζεηο δελ
παξνπζηάδεηαη ζηα θαζήθνληα ηεο δηθαηνζχλεο ή ζηηο ππνρξεψζεηο µηαο δίθαηεο
µεηαρείξηζεο πνπ δηαηεξείηαη µεηαμχ αγλψζησλ, γεγνλφο πνπ νη θηιφζνθνη
επηδηψθνπλ λα αλαθαιχςνπλ, αιιά βξίζθεηαη ζηα πην παξαγσγηθά ζεµέιηα ηεο
θνηλφηεηαο θαη ζηηο ζπλαθφινπζέο ηνπο ππνρξεψζεηο145. ηφρνο ηνπ Dworkin είλαη λα
παξνπζηάζεη ηελ θνηλφηεηα σο µηα «αδειθφηεηα», ζηελ νπνία ζα ππάξρεη
ζπλεξγαζία θαη δελ ζα παξνπζηάδεηαη, ζπλεπψο, δήηεκα µε χπαξμεο βαζηθψλ
δηθαησµάησλ. Δπηδηψθεη λα αληηµεησπίζεη ην δίθαην σο µέζν γηα ηελ εξµελεία θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησµάησλ. Δκθαλίδεη, δειαδή, ηνλ εαπηφ ηνπ σο
«ζπληαγµαηηθφ» θηιφζνθν. Πξφθεηαη, επνκέλσο, γηα κηα ζσζηή θαηεχζπλζε παξφιν
πνπ απνδείρηεθε ειιηπήο γηα ηα δεδνµέλα ηεο ζεµειίσζεο ησλ δηθαησµάησλ, θαζψο
ηα δηθαηψµαηα εκθαλίδνπλ ζηνηρεία, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη πάληα ζην πιαίζην
µηαο θνηλφηεηαο. Καηά ηνλ Frey ε άπνςε ηνπ Dworkin γηα ηα δηθαηψµαηα έρεη
αμησκαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ παξάιιεια ην επηρείξεµά ηνπ γηα ην αλ είλαη ζεµειηψδεο
ην δηθαίσµα ηνπ ίζνπ ζεβαζµνχ θαη µέξηµλαο (equal respect and concern) δελ
ππνζηεξίδεηαη απφιπηα146. Ο Dworkin ζεσξεί πσο εάλ ηεζεί ζε ελέξγεηα ην δηθαίσµα
γηα ίζε µέξηµλα θαη ζεβαζµφ ζα επηηεπρζνχλ ηα ίδηα απνηειέζµαηα κε ηελ πεξίπησζε
πνπ ζα εκθαληδφηαλ κηα ηξνπνπνηεµέλε αξρή σθειηµφηεηαο ζχµθσλα µε ηελ νπνία
µφλν «πξνζσπηθέο» θαη φρη «εμσηεξηθέο» επηινγέο ζα ινγαξηάδνληαη ζηνλ
ππνινγηζµφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο επεµεξίαο. Πηζηεχεη πσο ην δηθαίσµα
γηα ίζν ζεβαζµφ θαη µέξηµλα ζεµειηψλεηαη κφλν κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζµψλ ζηελ
ειεπζεξία ηεο µεηνςεθίαο, φπνπ ε πιεηνςεθία πξνηείλεη σο πξνζσπηθή θπξίσο
επηινγή θαη φρη εμσηεξηθή. Πξνζσπηθή ραξαθηεξίδεηαη ε επηινγή, θαηά ηελ νπνία
αλαθέξνληαη νη πξνηηµήζεηο αιιά νη θαη απνιαβέο ηνπ θάζε αηφµνπ, ελψ εμσηεξηθή
ινγίδεηαη εθείλε πνπ εκθαλίδεη ην άηνµν γηα ηελ εθρψξεζε αγαζψλ θαη επθαηξηψλ

144

Kai Nielsen, “On the very Possibility of a Classless Society (Rawls), Macpherson” and
“Revisionist Liberalism”, Political Theory, 6, 1978, p.197
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Raymond G. Frey, “Act Utilitarianism, Consequentialism and Moral Rights” in Utility and
Rights, Raymond G.Frey (ed.), University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984, p.63
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ζηνπο άιινπο147. Ο Dworkin δε ζεσξεί ην δηθαίσµα ζηελ ίζε µεηαρείξηζε ζαλ ίζν µε
ην δηθαίσµα ζηε δσή, ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ ηδηνθηεζία. Δκθαλίδεηαη ζηα
δηθαηψµαηα σο ηίηινο µηαο νθεηιφµελεο δηαδηθαζίαο, παξνπζηάδνληαο ην ζέµα ησλ
ζρέζεσλ µεηαμχ ησλ αηφµσλ ρσξίο θαζνδήγεζε απφ µηα ζεσξία δηθαησµάησλ148.
Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο ν Dworkin επηδηψθεη λα ηνλίζεη ηδηαίηεξα ηελ αξρή
ηεο ηζφηεηαο. Μηα θπβέξλεζε νθείιεη λα µεηαρεηξίδεηαη ηνπο πνιίηεο ηεο σο ίζνπο µε ίζε µέξηµλα θαη ζεβαζµφ, ελψ παξάιιεια ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα µηα νπδέηεξε
εξµελεία ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο. Γηα λα κεηαρεηξηζηεί, σζηφζν, µηα θπβέξλεζε ηνπο
πνιίηεο σο ίζνπο ζα πξέπεη λα παξαµείλεη νπδέηεξε ζηελ εξψηεζε: Πνηα είλαη ε
θαιχηεξε δσή γηα ηνπο αλζξψπνπο λα δήζνπλ; ίγνπξα δελ πξέπεη λα επηειίδνπλ ηελ
αμηνπξέπεηα ησλ αηφµσλ εθµεηαιιεπφµελνη ηαθηηθέο ησλ νπνίσλ ε λνµηµνπνίεζε
εμαξηάηαη απφ ηελ πξννπηηθή µηαο θαιχηεξεο αληηµεηψπηζεο ηεο δσήο. Ζ ζθέςε,
ινηπφλ, ησλ Rawls θαη Dworkin βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα. Ζ µέζνδφο ηνπο έξρεηαη λα
πξνζθέξεη µηα ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο µεζφδνπ ηεο πιεηνςεθίαο σο ελφο ηξφπνπ
πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο αξµνλίαο149. Χζηφζν, κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο δηθαηνζχλεο
ν Rawls δεµηνπξγείηαη

µηα ζεσξία δηθαησµάησλ έρνληαο άιια λνµηµνπνηεηηθά

πιαίζηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ
2.1 ΣΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ
Σν δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή απνηειεί έλα ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν
δηθαίσκα, ην νπνίν αθνξά ηελ εηδηθφηεξε έθθαλζε ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο θαη πξνζηαηεχεηαη ζηο άπθπο 5 παπ.1 ηος ςνηάγμαηορ150. Με ηνλ
φξν πξνζσπηθφηεηα ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ αιιά θαη ηθαλνηήησλ, νη
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ σο ζπλεηδεηνχ φληνο θαη νη
νπνίεο παξάιιεια εμαηνκηθεχνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Ζ ζπγθεθξηκέλε
έλλνηα κέζα απφ ην άπθπο 5, παπ. 1 ηος ςνηάγμαηορ έρεη ραξαθηήξα επξχηεξν ηεο
ηθαλφηεηαο λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη
πξνυπνηίζεηαη γηα ηνλ θαζέλα151. Σν ηδηαίηεξν απηφ δηθαίσκα θαηνρπξψλεη ηε
δπλαηφηεηα απηνδηάζεζεο θαη απηνθαζνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ κέζσ, θπζηθά, ηεο
ειεπζεξίαο ηνπ λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ηνπ
αληηιήςεηο θαη δπλαηφηεηεο. Σν άηνκν, επνκέλσο, αλαπηχζζεη θαη νινθιεξψλεη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ κε ηελ απφθηεζε απνγφλσλ. Παξ‟ φιαπηα, ην εξψηεκα πνπ ζα
κπνξνχζε λα ππάξμεη είλαη θαηά πφζν με ηο άπθπο 5, παπ. 1 ηνπ πληάγκαηνο
πξνζηαηεχεηαη φρη κφλν ε θπζηθή αιιά θαη ε ηερλεηή αλαπαξαγσγή. Ζ πξνζηαζία
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Ζφθ Κουνουγζρθ-Μανωλεδάκθ, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Οικογενειακό Δίκαιο, Θ ειδικι
θ
ελλθνικι νομοκεςία: Νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, 2 ζκδοςθ, Εκδόςεισ άκκουλα, Κεςςαλονίκθ,
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Δικαιοςφνθ, 44, 2003, ς.1511
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ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ θαιχπηεη θαη ηηο δπν πεξηπηψζεηο αλαπαξαγσγήο152. Καη‟
απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή πξνζηαηεχεηαη, ρσξίο
σζηφζν λα είλαη απφιπηε αιιά θαηά βάζε ζρεηηθή. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο
ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ ην χληαγκα θαη ην ελ
ιφγσ άξζξν, ζην νπνίν θαηνρπξψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ειεπζεξία ππφ ηελ
πξνυπφζεζε πσο δελ πξνζβάιινληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνινίπσλ αλζξψπσλ θη
νχηε παξαβηάδνληαη ην χληαγκα θαη ηα ρξεζηά ήζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο
ππφθεηηαη, σζηφζν, θαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ σο βάζε ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην χληαγκα ζην θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα απφθηεζεο
απνγφλσλ. ην άπθπο 1455, παπ.1 ΑΚ, ηίζεηαη ν πξψηνο πεξηνξηζκφο ηεο ηαηξηθήο
αλαγθαηφηεηαο θαη νξίδεηαη πσο ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε επηηξέπεηαη κφλν ζε
πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη δήηεκα αδπλακίαο απφθηεζεο ηέθλσλ κε θπζηθφ ηξφπν,
φπσο ε ζηεηξφηεηα ή απνθπγή κεηάδνζεο ζην ηέθλν θάπνηαο ζνβαξήο αζζέλεηαο θαη
έρεη ηεζεί πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε κε αληίζεζε ηεο κεζφδνπ ζηα ρξεζηά
ήζε153. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ είλαη ε απνθπγή ηεο νπνηαζδήπνηε
πξαθηηθήο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ρσξίο λα πθίζηαηαη ζέκα πγείαο θαη
λα αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε. Σν άπθπο 1455, παπ.1, εδ.2 ΑΚ, παξνπζηάδεη,
σζηφζν, θαη έλαλ δεχηεξν πεξηνξηζκφ θαη ν νπνίνο αθνξά ηελ ειηθία ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ λα απνθηήζνπλ ηέθλν. Ο λνκνζέηεο θξφληηζε λα νξίζεη πσο ε
ππνβνήζεζε ζα είλαη επηηξεπηή κέρξη ηελ ειηθία θπζηθήο ηθαλφηεηαο γηα
αλαπαξαγσγή. ηελ πεξίπησζε, επνκέλσο, ηεο γπλαίθαο επηηξεπηή ειηθία λνείηαη ην
πεληεθνζηφ έηνο. Τπάξρεη, βέβαηα, θαη ε εμαίξεζε ησλ αλειίθσλ αηφκσλ πνπ
επηηξέπεηαη λα θαηαθεχγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο κφλν εθφζνλ ηίζεηαη δήηεκα
ζνβαξνχ λνζήκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ειινρεχζεη θίλδπλν κειινληηθήο
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ζηεηξφηεηαο154. Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ειηαθψλ νξίσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (άπθπο 4, παπ.2
), θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηελ ίδηα ηε θχζε. Ζ ηθαλφηεηα ηεο γπλαίθαο γηα
ηεθλνπνίεζε έρεη πεξηνξηζκέλα ρξνληθά φξηα, γεγνλφο πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ
πεξίπησζε ησλ αλδξψλ. Ο πεξηνξηζκφο, επνκέλσο, ηνπ δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο
έρεη σο λνκηθή βάζε ηνλ ζπληαγκαηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ
ηνπ ηέθλνπ πνπ πξφθεηηαη λα γελλεζεί θαη έρνληαο σο γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ,
ηίζεληαη ειηθηαθνί θξαγκνί ζηνπο κειινληηθνχο γνλείο. Δίλαη αληίζεην κε ην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ λα έξζεη ζηνλ θφζκν θαη λα αλαηξαθεί απφ ειηθησκέλνπο
γνλείο155. Σα ζπγθεθξηκέλα ειηθηαθά φξηα, σζηφζν, δελ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα
απζηεξφηεηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο πηνζεζίαο (άπθπα 1543, 1544 ΑΚ) θαη ηα νπνία
αθνξνχλ κφλν ηε κεηέξα θαη‟ αλαινγία ηεο θπζηθήο ηθαλφηεηαο αλαπαξαγσγήο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε καο δίλεη ηελ εληχπσζε πσο ν λνκνζέηεο θξφληηζε λα ιεθζεί
ππ‟ φςηλ ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ ζηελ αλαπαξαγσγή ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηελ
ειηθία θπζηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ άλδξα, θαη΄ αληίζηνηρν ηξφπν δελ ζα κπνξνχζε λα
ηεζεί πεξηνξηζκφο θαη ζηελ ηερλεηή. Γίλεη, επνκέλσο, ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
κειινληηθνχο γνλείο λα απνθηήζνπλ έλα πγηέο ηέθλν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
θπζηθήο αλαπαξαγσγήο156.
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Σο γεγονόσ ότι ο νομοκζτθσ κζτει και κατϊτερα θλικιακά όρια για τθν υποβοθκοφμενθ
αναπαραγωγι αν και ςτθ φυςικι αναπαραγωγι δεν υπάρχουν τζτοια, δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με το
ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο δικαίωμα ελεφκερθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ, κακϊσ θ
ρφκμιςθ επιβάλλεται προφανϊσ από «κοινωνικοφσ λόγουσ» που ζχουν να κάνουν με τθν
πνευματικι, ψυχικι και κοινωνικι ωριμότθτα των ενδιαφερομζνων. Ακόμα και όταν πρόκειται για
ζγγαμουσ ανιλικουσ, ςπάνια κα ενδιαφζρονται να αποκτιςουν αμζςωσ παιδιά και μποροφν
αςφαλϊσ να περιμζνουν μζχρι τθν ενθλικίωςι τουσ.
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Ζφθ Κουνουγζρθ–Μανωλεδάκθ, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Οικογενειακό Δίκαιο, Θ ειδικι
ελλθνικι νομοκεςία: Νόμοι 3089/2002 και 3305/2005,όο.π., ς.12 επ., Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ
πρόςωπο: Σο φνταγμα και θ χριςθ του γενετικοφ υλικοφ, ό.π., ς.110 επ.
156

Θ ςυγκεκριμζνθ νομοκετικι επιλογι, ζχει δεχτεί επικρίςεισ. Ζχει υποςτθριχκεί ότι κα ιταν
ςκόπιμο να τεκοφν χρονικοί περιοριςμοί και για τον άνδρα που ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ
υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ. μπορεί τζτοιοι περιοριςμοί να μθν υπάρχουν βιολογικά ςτθ
φυςικι αναπαραγωγι, όμωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ τεχνθτισ αναπαραγωγισ, οφείλει να υπερτερεί το
ςυμφζρον του τζκνου και να περιορίηεται το δικαίωμα ςτθν αναπαραγωγι, βλ. Ζφθ Κουνουγζρθ–
Μανωλεδάκθ, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Οικογενειακό Δίκαιο, Θ ειδικι ελλθνικι νομοκεςία: Νόμοι
3089/2002 και 3305/2005, ό.π., ς.ς.15-16 κακϊσ και τθν Ζκκεςθ για το ν. 3305 του Επιςτθμονικοφ
υμβουλίου τθσ Βουλισ των Ελλινων (ειςιγθςθ τζφανοσ Κουτςουμπίνασ), ςτο ΛΛ (άρ. 4 παρ.1)
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Ζ αλζξψπηλε αμία, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζηαηεχεηαη απφ ην άπθπο 2,
παπ.1 ηος  θαη ην νπνίν αθνξά ηελ απαγφξεπζε ηεο επηινγήο θχινπ (άπθπο 1455,
παπ.1, εδ.2 ΑΚ) θαη ηελ απαγφξεπζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο (άπθπο
1455, παπ.1, εδ.2 ΑΚ)157. χκθσλα κε ηελ άπνςε πνιιψλ ζπληαγκαηνιφγσλ158 ε
επηινγή ηνπ θχινπ απνηειεί έλαλ απαξάδεθην εηεξνθαζνξηζκφ θαη ν νπνίνο ζα
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε κειινληηθή δσή ηνπ ηέθλνπ, θαζψο ην ίδην δελ ζα έρεη θαλ
εξσηεζεί. Έξρεηαη ζε αληίζεζε, κάιηζηα, κε ην άπθπο 2, παπ. 1 , ζχκθσλα κε ην
νπνίν πξνζηαηεχεηαη ε αγέλλεηε δσή θαζψο έρεη κηα ελ δπλάκεη αλζξψπηλε αμία159.
Ζ πξνεπηινγή θχινπ, κάιηζηα, ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπίηξεπηε θαη απφ ην άπθπο 14
ηηρ ύμβαζηρ ηος Οβιέδο, εθηφο εάλ ηίζεηαη δήηεκα ζνβαξήο θιεξνλνκηθήο
αζζέλεηαο, ε νπνία πιήηηεη ζπγθεθξηκέλν θχιν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
ζεσξείηαη ε πεξίπησζε ηεο αξξψζηηαο Duchenne, ε νπνία κεηαβηβάδεηαη απφ κεηέξα
ζηνπο γηνχο ηεο θαη πξνθαιεί κπτθή αηξνθία. Με ην αληίζηνηρν ζθεπηηθφ θαη
βαζηδφκελνη ζηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε (άπθπο 2, παπ.1 ) ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμίαο
ηνπ αλζξψπνπ απαγνξεχεηαη θαη ε κέζνδνο ηεο αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζίγεη ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη απνηειεί
εηεξνθαζνξηζκφ. Ζ κνλαδηθφηεηα αιιά θαη ε ηδηαίηεξε αμία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο
αλαηξείηαη κέζσ ηεο πξναπνθαζηδφκελεο δεκηνπξγίαο αλζξψπηλσλ φλησλ ρσξίο
μερσξηζηά εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά αληηζέησο απφιπηα φκνηα160. ην
Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ηνπ Οβηέδν απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ
φλησλ, ηα νπνία είλαη γελεηηθά φκνηα κε άιια δσληαλά ή λεθξά161. χκθσλα, ινηπφλ,
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Ζφθ Κουνουγζρθ–Μανωλεδάκθ, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Οικογενειακό Δίκαιο, Θ ειδικι
ελλθνικι νομοκεςία: Νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, ό.π., ς.18 επ.
158

Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ πρόςωπο: Σο φνταγμα και θ χριςθ του γενετικοφ υλικοφ, ό.π.,
ς.138 επ., ςφμφωνα με τθν οποία, από τθν απαγόρευςθ επιλογισ φφλου ςυνάγεται και θ
απαγόρευςθ επιλογισ και άλλων βιολογικϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ φψοσ, χρϊμα ματιϊν κ.ά., διότι
και αυτι θ επιλογι προςκροφει ςτο άρκρο 2 παρ. 1  και προςβάλλει τθν προςωπικι αυτονομία ςτο
μζτρο που καταλιγει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ανκρϊπου που κα γεννθκεί με το πρότυπο ενόσ
«άλλου».
159

Κϊςτασ Χρυςόγονοσ, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιϊματα, ό.π., ς.115.

160

Κϊςτασ Χρυςόγονοσ, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιϊματα, ό.π., ς.116.

161

Εκφράηονται αμφιβολίεσ για το αν το Πρόςκετο Πρωτόκολλο τθσ φμβαςθσ του Οβιζδο
αναφζρεται και ςτθ κεραπευτικι κλωνοποίθςθ ι μόνο ςτθν αναπαραγωγικι. τθν Αιτιολογικι
Ζκκεςθ του Πρωτοκόλλου (ςθμεία 2 και 4), υποςτθρίηεται ότι θ κεραπευτικι κλωνοποίθςθ
εξαιρείται τθσ απαγόρευςθσ. Οφτε ο ζλλθνασ νομοκζτθσ ζχει απαγορεφςει τθ κεραπευτικι
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κε φια ηα παξαπάλσ δελ είλαη αλαληίξξεηε ε άπνςε πσο ε ππνβνεζνχκελε
αλαπαξαγσγή είλαη κηα εθδήισζε ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη
ε νπνία πξνζηαηεχεηαη απφ ην άξζξν 5, παπ.1 162. Οη φπνηεο επηθπιάμεηο163 έρνπλ
αλαθεξζεί νθείινληαη ζηελ άπνςε πσο νη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο
ζηελ αλαπαξαγσγή δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη έλα εληαίν
δηθαίσκα ζηε θπζηθή αιιά θαη ηελ ηερλεηή αλαπαξαγσγή. Δηδηθφηεξα, ην δηθαίσκα
ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο, πνπ
νξίδνληαη απφ ην ίδην ην χληαγκα, ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη ηα ρξεζηά ήζε.
Καη‟ απηή, επνκέλσο, ηελ άπνςε δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ νη φπνηνη
πεξηνξηζκνί σο πξνο ηα ειηθηαθά φξηα αιιά θαη ηελ ηαηξηθή αλαγθαηφηεηα. Αξρηθά,
ακθηζβεηείηαη ην γεγνλφο φηη ε ζέζπηζε ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ έρεη σο ζηφρν ην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαζψο ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα δηεξσηεζεί πψο είλαη δπλαηφλ
έλα παηδί λα πξνζηαηεπζεί κε ην ζθεπηηθφ φηη ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα κελ γελλεζεί.
Καη‟ αληηζηνηρία κε απηφ θαη ε πεξίπησζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ηαηξηθήο
αλαγθαηφηεηαο δε θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε βάζε ηα ρξεζηά ήζε164. Μηα ηέηνηνπ
είδνπο, σζηφζν, ζεψξεζε ηεο ζεκεξηλήο θνηλσληθήο εζηθήο ζα κπνξνχζε λα
ραξαθηεξηζηεί αλαρξνληζηηθή κε νξζφηεξε ηελ αληίζεηε άπνςε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί,
άιισζηε, πσο κηα κε ζεξαπεπηηθή ηαηξηθή πξάμε δελ αληίθεηηαη ζηα ρξεζηά ήζε εμ

κλωνοποίθςθ, δεδομζνου ότι ενδζχεται να ζχει ευεργετικά αποτελζςματα για τθν ανκρωπότθτα.
Απαγόρευςθ κάκε μορφισ κλωνοποίθςθσ προβλζπει θ Διακιρυξθ GA/10333/8.3.2005 του ΟΘΕ, βλ.
Κατερίνα Φουντεδάκθ, Ανκρϊπινθ αναπαραγωγι και αςτικι ιατρικι ευκφνθ, Εκδόςεισ άκκουλα,
Ακινα, 2007, ς.206 με περαιτζρω παραπομπζσ
162

Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ πρόςωπο, ό.π., ς.92 επ., ο οποίοσ υποςτθρίηει ότι το δικαίωμα
ςτθν αναπαραγωγι κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 9 παρ. 1 εδ. 2  για το απαραβίαςτο τθσ ιδιωτικισ και
οικογενειακισ ηωισ, βλ. Αντϊνθσ Μανιτάκθσ, «Θ νομοκετικι απαγόρευςθ τθσ κλωνοποίθςθσ και το
δικαίωμα ςτθν αναπαραγωγι», ςτο ‘Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και γενετικι τεχνολογία: Θ θκικο-νομικι
διάςταςθ’, Εταιρία Νομικϊν Βορείου Ελλάδοσ, 48, Εκδόςεισ άκκουλα, 2003, ς.55, ο οποίοσ
υποςτθρίηει ότι προςτατεφεται από το δικαίωμα ςτθν προςωπικι ελευκερία, βλ. Κϊςτασ
Χρυςόγονοσ, «Σο ελλθνικό φνταγμα και θ οικογζνεια», Ελλθνικι Δικαιοςφνθ, 1997, 738, ο οποίοσ
υποςτθρίηει ότι προςτατεφεται από το άρκρο 21 παρ. 1  για τθν προςταςία τθσ μθτρότθτασ, τθσ
οικογζνειασ και τθσ παιδικισ θλικίασ.
163

Κατερίνα Φουντεδάκθ, Ανκρϊπινθ Αναπαραγωγι και αςτικι ιατρικι ευκφνθ, Εκδόςεισ
άκκουλα, Ακινα, 2007, ς.152 επ.
164

Αντίκεςθ ςτα χρθςτά ικθ κα είχαμε για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ τρίτων
προςϊπων ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι (τρίτοσ δότθσ γενετικοφ υλικοφ, παρζνκετθ μθτζρα)
με οικονομικό αντάλλαγμα).
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νξηζκνχ, απελαληίαο λνκηκνπνηείηαη αθνχ ζπλαηλεί ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεηαη ζε
απηήλ165. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε εληάζζεη ζην άπθπο 5, παπ.1  κφλν ην
δηθαίσκα ζηε θπζηθή αλαπαξαγσγή θαζψο ππάξρνπλ εκπιεθφκελα πξφζσπα, ηα
νπνία απνθηνχλ παηδί κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ρσξίο,
σζηφζν, λα πξνζθέξνπλ ην γελεηηθφ ηνπο πιηθφ κε απνηέιεζκα λα κελ ηθαλνπνηείηαη
θαλέλα δηθφ ηνπο δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή, φπσο απηφ εξκελεχεηαη απφ άπθπο 5,
παπ.1 . ηελ πεξίπησζε, παξαδείγκαηνο ράξε, ηεο εηεξφινγεο γνληκνπνίεζεο ν
γνλέαο πνπ δελ παξέρεη ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ δελ απνθηά βηνινγηθφ απφγνλν, παξά
κφλν ηε λνκηθή ηδηφηεηα ηνπ γνλέα. Με άιια ιφγηα, δελ πθίζηαηαη δηθαίσκα ζηελ
αλαπαξαγσγή αιιά δηθαίσκα ηνπ γνλέα λα ζπλδεζεί κε ηε λνκηθή ζρέζε ηεο
ζπγγέλεηαο κε ηνλ απφγνλφ ηνπ αιιά θαη ηελ απνπζία ηθαλφηεηαο αλαπαξαγσγήο, ε
νπνία νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνζθεχγεη ζηελ ηαηξηθή
επηζηήκε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεηαη ην φπνην πξφβιεκα.
Ζ κέζνδνο ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, σο ζεξαπεπηηθήο πξάμεο,
θαηνρπξψλεηαη πιήξσο ζηα άπθπα 5 παπ.1, 5 παπ.5 (πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο
γελεηηθήο ηαπηφηεηαο) θαη 21 παπ.1  (πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, κεηξφηεηαο θαη
παηδηθήο ειηθίαο). Αλ, επνκέλσο, εθιακβάλεηαη ε κέζνδνο ηεο ππνβνεζνχκελεο
αλαπαξαγσγήο σο ζεξαπεπηηθή πξάμε, ηφηε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί απφιπηα
δηθαηνινγεκέλνο φρη κφλν ν πεξηνξηζκφο ηεο ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο αιιά θαη απηφο
ησλ ειηθηαθψλ νξίσλ. Ζ πξνζθπγή ζηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θξίλεηαη επηηξεπηή
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αδπλακία θπζηθήο αλαπαξαγσγήο θαη κφλν
θπζηθά εληφο ησλ επηηξεπηψλ ειηθηαθψλ νξίσλ. Κξίλεηαη δε, νξζφ λα αλαθεξζεί πσο
κεηά ηα επηηξεπφκελα ειηθηαθά φξηα ε αδπλακία απφθηεζεο απνγφλσλ δελ απνηειεί
έλα νπζηαζηηθφ πξφβιεκα πγείαο αιιά κηα ζπγθεθξηκέλε βηνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα
ηνπ αλζξψπνπ. Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη κέζνδνη
ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο δελ είλαη ζεξαπεπηηθέο θη νχηε ζπληξέρεη θάπνην
δήηεκα ηαηξηθήο αλαγθαηφηεηαο δελ αληηκεησπίδνληαη φπσο νπνηαδήπνηε άιιε κε
ζεξαπεπηηθή ηαηξηθή πξάμε. Δίλαη γεγνλφο πσο δελ αλήθνπλ ζην πξναλαθεξφκελν
ζπληαγκαηηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο θαη απνηεινχλ κηα απνθιεηζηηθή εθδήισζε ηεο
ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ν λνκνζέηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ηηο πεξηνξίζεη, λα ηηο επηηξέςεη ή θη αθφκα λα ηηο απαγνξεχζεη. Με
165

Κατερίνα Φουντεδάκθ, Ανκρϊπινθ Αναπαραγωγι και αςτικι ιατρικι ευκφνθ, ό.π., ς.153,
ςθμ.11 με περαιτζρω παραπομπζσ
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απηφ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξεί λα ζηαζκίζεη απφ ηελ κηα πιεπξά ηα ζπκθέξνληα ηνπ
ηέθλνπ πνπ ζα γελλεζεί αιιά θαη απφ ηελ άιιε ην δηθαίσκα απφθηεζεο απνγφλσλ σο
κηα εθδήισζε ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. ζνλ αθνξά ην
ειιεληθφ δίθαην, ε επηινγή λα απαγνξεπζεί ε κε ζεξαπεπηηθή ππνβνεζνχκελε
αλαπαξαγσγή (άπθπα 1455, 1457, 1458 ΑΚ θαη άπθπο 4, παπ.1 ν.3305/2005) είλαη
έλαο απφιπηα απνδεθηφο ζπληαγκαηηθά πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο
ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή.
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2.2 ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ
Σν δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά κε ην άπθπο 5
παπ.1 . γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο166, παξαρσξψληαο ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ νπνηνδήπνηε λα απνθαζίδεη γηα ηελ απφθηεζε ή κε απνγφλσλ,
αξθεί θπζηθά λα κε πξνζβάιεη ην χληαγκα θαη ηα ρξεζηά ήζε θαη λα κε πξνζθξνχεη
ζηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Ζ ζπληαγκαηηθή, σζηφζν, θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο
απηνχ εκθαλίδεηαη θαη ζην άπθπο 9 παπ.1 . ζχκθσλα κε ην νπνίν θαηνρπξψλεηαη
θαη ε ηδησηηθή δσή167. Ζ ηεθλνπνηία, σζηφζν, δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε άιινπ
είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαζψο ε ηδησηηθή
ζθαίξα ηνπ αλζξψπνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ,
ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη θαη ε ηεθλνπνηία. Απηφ, φκσο, πνπ απαζρνιεί ηνπο λνκνζέηεο
είλαη ε θχζε ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο θαη ν ζεξαπεπηηθφο ηεο ξφινο, ψζηε λα
επηηξέπεηαη ε ζπλαίλεζε ζηελ ηαηξηθή επέκβαζε. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο
πξφθεηηαη γηα ζεξαπεπηηθή κέζνδν, αθνχ απνηειεί ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο
ζηεηξφηεηαο168, ελψ άιινη κηινχλ γηα κέζνδν ηαηξνβηνηερληθή169. Δηδηθφηεξα,
αλαθέξνπλ πσο ε εηεξφινγε γνληκνπνίεζε δελ έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη ηε
ζηεηξφηεηα θαζψο πξφθεηηαη γηα πξφβιεκα πνπ παξακέλεη170. Χζηφζν, δε παχεη λα
ηζρχεη θαη ην γεγνλφο πσο ε εηεξφινγε ζπεξκαηέγρπζε θαζίζηαηαη απηνκάησο
ζεξαπεπηηθή, αθνχ ην δεπγάξη πνπ πάζρεη απφ ζηεηξφηεηα είλαη «αζζελήο».
Παξ‟ φια απηά, αθφκα θη αλ ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε ιεηηνπξγεί ζεξαπεπηηθά,
δε ζα πξέπεη λα πξνζβάιεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Γηθαίσκα ην νπνίν
πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα θαη ην άπθπο 2 παπ.1., παξάιιεια κε ην άπθπο 16
166

Μαριάνοσ Καράςθσ, Βιοθκικι και Βιονομία ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, Εκδόςεισ Αντ. Ν.
άκκουλα, Ακινα, 2006, ς.123 και Κανάςθσ Παπαχρίςτου, Εγχειρίδιο Οικογενειακοφ Δικαίου, ό.π.,
ς.215
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Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ πρόςωπο: Σο φνταγμα και θ χριςθ του ανκρϊπινου γενετικοφ
υλικοφ, ό.π., ς.92 επ.
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Αντϊνιοσ Κουτςελίνθσ και Μανϊλθσ Μιχαλοδθμθτράκθσ, «κζψεισ και νεϊτερεσ απόψεισ
για τθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ», Ποινικά Χρονικά, 30, 1980, ς.306
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Λςμινθ Ανδρουλιδάκθ–Δθμθτριάδθ, Θ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ του αςκενοφσ (ςυμβολι ςτθ
διακρίβωςθ τθσ ιατρικισ αςτικισ ευκφνθσ), Εκδόςεισ Αντ. Ν. άκκουλα, Ακινα, 1993, ς.435.
170

Κϊςτασ Καραγεϊργοσ, Θ Ποινικι εκτίμθςθ των ιατροχειρουργικϊν επεμβάςεων, Εκδόςεισ
Αντ. Ν. άκκουλα, Ακινα, 1996, ς.ς.173–174
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παπ.1 , πνπ θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ζηελ έξεπλα. Χζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη
πσο ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εθαξκφζεη ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο έξεπλαο
κεζφδνπο πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα171, αθνχ άιισζηε πξφθεηηαη
γηα έλα άξζξν, ην νπνίν ξπζκίδεη ζέκαηα εξεπλψλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο
θαζηεξσκέλνπο θαλφλεο δενληνινγίαο172. εκαληηθή, σζηφζν, πξνυπφζεζε γηα
αζθαιή απάληεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα είλαη ε εθηελέζηεξε εξκελεία ηνπ φξνπ
«αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα» θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο απφ ηνλ φξν «αμία ηνπ αλζξψπνπ».
Ο Έιιελαο λνκνζέηεο έρεη θξνληίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν «αμία ηνπ
αλζξψπνπ» ζε αληίζεζε κε ηνλ Γεξκαλφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «αμηνπξέπεηα»173.
Με ηνλ φξν αμία ελλννχκε φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο σο είδνο αιιά
θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Καηά απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, ην γνληκνπνηεκέλν
σάξην πξνζηαηεχεηαη απφ ην άπθπο 2 παπ.1 . θάηη πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηαπηίδεηαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη θαηαθεχγνπλ ζε άιινπ είδνπο επηρεηξήκαηα.
Δίλαη γεγνλφο πσο θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηερλεηήο αλαπαξαγσγήο βιάπηνπλ
ηελ αμηνπξέπεηα ηεο αλζξσπφηεηαο απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδνληαη ηα ιεγφκελα
βηνινγηθά δηθαηψκαηα, πνπ έρνπλ εμειηρζεί εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο γελεηηθήο
ηερλνινγίαο. Παξ‟ φια απηά, ζηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε άπνςε φηη ε πξνζβνιή ηεο
αμηνπξέπεηαο ηεο αλζξσπφηεηαο ζα πξέπεη λα γεληθεχεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ θαζελφο
θαη φρη λα ηελ αληηθαζηζηά, ελψ παξάιιεια ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα
πξνζηαηεχνληαη αφξηζηεο θαη αζαθείο ηδέεο θαη φρη ν άλζξσπνο174.
Έλαο άιινο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηνπ εκβξχνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα είλαη ε ζεψξεζή ηνπ σο έλαλ θνξέα αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απφ ηε
171

Πρόδρομοσ Δ. Δάγτογλου, υνταγματικό Δίκαιο: Ατομικά Δικαιϊματα, τόμοσ Α’, Εκδόςεισ
Αντ. Ν. άκκουλα, Ακινα, 2005, ς.753
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Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ πρόςωπο:Σο φνταγμα και θ χριςθ του ανκρϊπινου γενετικοφ
υλικοφ, ο.π., ς.ς.137–138
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Μαριάνοσ Καράςθσ, Βιοθκικι και Βιονομία ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, ο.π., ς.ς.165–166
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Ulfrid Neumann, Θ Ποινικι προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, επιμζλεια Λωάννθσ
Μανωλεδάκθσ και Cornelius Prittwitz, Εκδόςεισ άκκουλα, Κεςςαλονίκθ, 1995, ς.64 και Ελιςςάβετ
υμεωνίδου–Καςτανίδου, «Γενετικι Σεχνολογία και Ποινικό Δίκαιο», Ποινικι Δικαιοςφνθ, 10, 2002,
ς.1063
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ζθνπηά ηνπ πξνζψπνπ ζην status ante natum175. Χζηφζν, αθφκα θαη απηή ε άπνςε δε
δχλαηαη λα πξνζθέξεη πξνζηαζία ζην γνληκνπνηεκέλν σάξην, αθνχ ηζρχεη ππφ ηελ
αίξεζε φηη απηφ ζα γελλεζεί δσληαλφ. ηαλ, ινηπφλ, ην έκβξπν θαηαζηξέθεηαη είηε
επεηδή χζηεξα απφ ην πξνεκθπηεπηηθφ έιεγρν δε θξίζεθε πνηνηηθά θαηάιιειν λα
γελλεζεί, είηε ζηα πιαίζηα θάπνηαο έξεπλαο, ηφηε δελ πξνζηαηεχεηαη αθνχ εθ ησλ
πξαγκάησλ δε ζα νδεγεζεί ζε αλζξψπηλν φλ. Γηα λα κπνξέζεη, επνκέλσο, λα
πξνζηαηεπζεί απνηειεζκαηηθά ην γνληκνπνηεκέλν σάξην, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί
ζην ίδην ην έκβξπν ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. χκθσλα κε ηε γεξκαληθή λνκνινγία
αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα έρεη θάζε αλζξψπηλνο νξγαληζκφο αθφκα θη αλ δελ έρεη
γελλεζεί. Γελ είλαη ιίγνη κάιηζηα εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζηαζία μεθηλά
απφ ηε ζχιιεςε θαη φρη απφ ηελ θπνθνξία176. Αμίδεη, βέβαηα, εδψ λα ζεκεησζεί πσο
ην γνληκνπνηεκέλν σάξην δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνλ
νινθιεξσκέλν άλζξσπν θη νχηε λα πξνζηαηεχεηαη κε απφιπην ηξφπν, αθνχ θάηη
ηέηνην ζα νδεγνχζε ζηνλ θίλδπλν ειαζηηθνπνίεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηαο ηνπ γελλεκέλνπ αλζξψπνπ177. Οθείινπκε, σζηφζν, λα αλαθέξνπκε πσο
ζην γνληκνπνηεκέλν σάξην δελ αλαγλσξίδεηαη αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα απφ ηε ζηηγκή
πνπ δε ζεσξείηαη δσληαλφ φλ. Αο κε μερλάκε, άιισζηε, πσο αλ αληηκεησπηδφηαλ σο
πξνζηαηεπφκελν, δε ζα επηηξεπφηαλ ε θαηαζηξνθή, δσξεά ή ε νπνηαδήπνηε έξεπλα
ζε απηφ. Σν δπγσηφ απνηειεί ηκήκα ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ γελλεηφξσλ ηνπ θαη δε
κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο, γη‟ απηφ θαη νθείινπκε λα
κελ αγλνήζνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο πνπ ζέηνπλ
ζέκα πξνζβνιήο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ εκβξχνπ θαη ησλ γελλεηφξσλ ηνπ178.
χκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο χκβαζεο γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη ηε βηνταηξηθή ην αλζξψπηλν νλ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο
175

Ulfrid Neumann, Θ Ποινικι προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, ό.π., ς.66
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Ulfrid Neumann, Θ Ποινικι προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, ό.π., ς.66
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Ελιςςάβετ υμεωνίδου–Καςτανίδου, «Γενετικι Σεχνολογία και Ποινικό Δίκαιο», Ποινικι
Δικαιοςφνθ, 10, 2002, ς.1064
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Άρθρο 1 φμβαςθσ υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθ
Βιοϊατρικι: «Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα προςτατεφουν τθν αξιοπρζπεια και τθν ταυτότθτα κάκε
ανκρϊπινου όντοσ και κα εγγυϊνται το ςεβαςμό τθσ ακεραιότθτασ και των λοιπϊν δικαιωμάτων και
κεμελιωδϊν ελευκεριϊν κάκε ανκρϊπινου όντοσ χωρίσ διάκριςθ, ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ
Βιολογίασ και τθσ Ιατρικισ»
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αλζξψπηλεο αμίαο θαη ε νπνία ηζρχεη απφ ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο δσήο. Ζ έλαξμε,
σζηφζν, ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο δελ έρεη απνζαθεληζηεί ζηε χκβαζε, εμαηηίαο ηεο
δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηηο λνκνζεζίεο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. Παξ‟ φια
απηά, πξνθχπηεη179 φηη πξφθεηηαη γηα πξάγκα κε έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο
λνκνζεζίαο180. Ζ παξέλζεηε κεηξφηεηα απνηειεί κηα ακθηζβεηνχκελε κέζνδν σο
πξνο ηελ πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηφζν ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο φζν
θαη ηνπ παηδηνχ, πνπ ζα γελλεζεί απφ απηή. Ζ κέζνδνο απηή επηηξέπεηαη ζηελ Διιάδα
ππφ δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο, ελψ θπξηφηεξε απφ απηέο ε πξνέιεπζε ησλ σαξίσλ,
αθνχ δελ επηηξέπεηαη λα απνηεινχλ γελεηηθφ πιηθφ ηεο θπνθφξνπ. Δληνχηνηο, δε
πξφθεηηαη γηα κηα απιή πεξίπησζε θαζψο δελ είλαη εχθνιν ε γπλαίθα λα ππφθεηηαη
ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ρσξίο θάπνηα αληαιιάγκαηα (π.ρ. νηθνλνκηθά),
εθηφο άλ ε θπνθφξνο είλαη ζηελή ζπγγελήο ηεο κεηέξαο πνπ επηζπκεί ην παηδί. Δίλαη
εκθαλήο, ινηπφλ, ν

θίλδπλνο

εθκεηάιιεπζεο

ηεο

γπλαίθαο

αιιά θαη

ε

θαηαζηξαηήγεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηάο ηεο, θαζψο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεζφδνπ ην γπλαηθείν ζψκα κεηαηξέπεηαη ζε γνληκνπνηεηηθή κεραλή αιιά θαη ζε έλα
κέζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεπγαξηνχ λα απνθηήζεη παηδί 181. Σν δήηεκα,
επνκέλσο, πνπ ηίζεηαη εδψ είλαη θαηά πφζν επηηξέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο
αλαινγηθφηεηαο ε θαηαζηξαηήγεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο γηα ράξε ηνπ
δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην
παηδί αληηκεησπίδεηαη σο έλα αληηθείκελν παξαγγειίαο κεηαμχ θέξνπζαο θαη κεηέξαο
πνπ επηζπκεί ην παηδί. Ζ έλλνηα ηεο κεηξφηεηαο ζίγεηαη, ελψ μαθληθά εκθαλίδνληαη
δχν κεηέξεο απφ ηηο νπνίεο ε κηα θπνθνξεί θαη ε άιιε δίδεη ην σάξηφ ηεο. ην
ελδερφκελν κάιηζηα πνπ ε δαλεηθή κεηέξα είλαη ζπγγελήο ηεο γπλαίθαο πνπ επηζπκεί
ην παηδί, ηφηε εκθαλίδνληαη πεξίεξγνη ζπλδπαζκνί βηνινγηθήο ζπγγέλεηαο απφ ηνπο
νπνίνπο ειινρεχνπλ θίλδπλνη γηα ην θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ.
Χζηφζν, ζηελ Διιάδα έρνπλ δνζεί αξθεηέο δηθαζηηθέο άδεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
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Π.χ. επιτρζπεται θ ζρευνα ςτο ανκρϊπινο γονιδίωμα με περιοριςμοφσ, κάτι που αποκλείει
τθν φπαρξθ τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ
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Mαριάνοσ Καράςθσ, Βιοθκικι και Βιονομία ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, ό.π., ς.165
103

ν.3089/2002 γηα παξέλζεηε κεηξφηεηα182. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε θπνθφξνο ήηαλ
αδειθή ηεο κεηέξαο πνπ επηζπκνχζε ην παηδί, ελψ ζε άιιεο αιινδαπή πνπ
θαηνηθνχζε, φκσο, ζηελ Διιάδα. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ε θπνθνξία
απνθφπηεηαη απφ ηε κεηξφηεηα κε απνηέιεζκα λα ππνβηβάδεηαη σο δηαδηθαζία αιιά
θαη λα κεηψλεηαη ε αμία ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν δελ έρεη ζαθή βηνινγηθή ηαπηφηεηα.
Παξ‟ φια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δε κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί θαη λα ζπγθξηζεί
κε ηελ πηνζεζία θαζψο ε δεχηεξε αθνξά κηα γλήζηα θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή
ζρέζε, πνπ πξνυπνζέηεη ηε βηνινγηθή γνλετθή ζρέζε ρσξίο, φκσο, λα ηελ θαηαξγεί183.
εκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά θαη ζηε πεξίπησζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ γαιιηθνχ
αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηελ νπνία ε παξέλζεηε κεηξφηεηα κεηαηξέπεη ην παηδί
θαη ηε γπλαίθα ζε αληηθείκελα ελψ παξάιιεια θαηαζηξαηεγείηαη ν ζεζκφο ηεο
πηνζεζίαο θαη ζενπνηείηαη ε αηνκηθή βνχιεζε184.
Έλα άιιν ζέκα πνπ πξνθχπηεη κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ θαη νθείιεηαη λα
αλαθεξζεί είλαη ε παξαβίαζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο κεηά ηελ εκθχηεπζε ηνπ
γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ. Μηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ θαη ηεο θέξνπζαο, πνπ
απαγνξεχεη ζηελ θπνθφξν λα πξνβεί ζε ηερλεηή δηαθνπή θπήζεσο185 αιιά θαη ε
ππέξκεηξε δέζκεπζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο αληίθεηηαη ζην άπθπο 2 παπ.1 , θαζψο
ζίγεη ην δηθαίσκα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο γπλαίθαο θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε
αληηθείκελν ρσξίο πξνζσπηθή βνχιεζε186. Αο κε μερλάκε, άιισζηε, φηη ε θπνθφξνο
είλαη απηή ζέηεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε δηάθνξνπο βηνινγηθνχο θηλδχλνπο. Ζ αζέηεζε κηαο
ηέηνηαο ζχκβαζεο δε δχλαηαη λα επεξεάζεη ην Πνηληθφ Γίθαην 187. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε λνκνζεζία δελ αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζην ίδην ην παηδί. Δίλαη απνδεδεηγκέλν πσο ε πξνζσπηθφηεηά
182

Βλ. ενδεικτικά Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ακθνϊν 760/2004, Μονομελζσ Πρωτοδικείο Ακθνϊν
1320/2004
183

Mαριάνοσ Καράςθσ, Βιοθκικι και Βιονομία ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, ό.π., ς.165

184

Κανάςθσ Παπαχρίςτου., Εγχειρίδιο οικογενειακοφ δικαίου, ό.π., ς.217

185

Ι και το αντίκετο ςε περίπτωςθ που το παιδί για παράδειγμα δε φζρει το φφλο που
επικυμοφν οι γονείσ.
186

Ελιςςάβετ υμεωνίδου-Καςτανίδου, «Γενετικι τεχνολογία και Ποινικό Δίκαιο», ό.π., ς.1059
και Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ πρόςωπο, ό.π., ς.114 επ.
187

Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ πρόςωπο, ό.π., ς.142 επ.
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ηνπ δηακνξθψλεηαη ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο ζχιιεςεο ελψ ε θπνθνξία παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρέζε κεηέξαο – παηδηνχ. Μηα ηέηνηα, ινηπφλ, απνθνπή είηε
πξνθαιεί βιάβεο ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ εκβξχνπ, νη νπνίεο νκνηάδνπλ κε εθείλεο
ησλ παηδηψλ πνπ εγθαηαιείπνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κεηά ηε γέλλα, είηε
δεκηνπξγεί ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζηε θέξνπζα κεηέξα. Ο λνκνζέηεο, δπζηπρψο,
αληηκεησπίδεη ην έκβξπν σο θαηψηεξν νλ θαη θάλεη επηινγέο αληίζεηεο πξνο ην
ζπκθέξνλ ηνπ θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ κε πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν ηα δηθαηψκαηα ησλ
γνλέσλ. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηεξφινγεο γνληκνπνίεζεο
θαηά ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δφηε ηνπ ζπέξκαηνο
κε εηδηθή πεξίπησζε θαη απηή ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο 188. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο
πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λνκνζέηε ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ δνηψλ θαη
ησλ ιεπηψλ, θαζψο ε επηζπκία ηνπ δφηε λα δσξίζεη ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ δελ
ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη ηελ επηζπκία ηνπ λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ
αλαινγνχλ εμαηηίαο ηεο βηνινγηθήο ηνπ ζρέζεο κε ην ηέθλν. Δίλαη γεγνλφο, άιισζηε,
πσο κηα ελδερφκελε γλσξηκία ηνπ παηδηνχ κε ηνπο βηνινγηθνχο ηνπ γνλείο ζα
επεξέαδε ηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ κε ηνπο θνηλσληθνχο ηνπ γνλείο
θαη ζα πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ζηνπο δφηεο δηαηαξάζζνληαο ηηο ςπρηθέο ηνπο
ηζνξξνπίεο. Οθείινπκε, σζηφζν, λα αλαθέξνπκε πσο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο είλαη θαη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα γλσξίδεη ηελ
ηαπηφηεηά ηνπ θαη ην γελεαινγηθφ ηνπ δέληξν189, ζπκβάιινληαο ζηνλ απηνθαζνξηζκφ
ηνπ ζε θάηη πνπ ζπλεγνξεί θαη ε πξνθχιαμή ηνπ απφ γελεηηθέο λφζνπο ή ε απνθπγή
αηκνκηθηηθψλ ζρέζεσλ. Κάηη αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηα πηνζεηεκέλα παηδηά, ηα
νπνία έρνπλ ην δηθαίσκα κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηε
γελεηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί θαη ην δηθαίσκα ησλ κφλσλ
άγακσλ γπλαηθψλ ζηε ηερλεηή αλαπαξαγσγή, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε γέλλεζε
παηδηψλ ρσξίο παηέξα ρσξίο ηε δπλαηφηεηα γλψζεο ηεο βηνινγηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο190. Ακθηζβεηείηαη, επίζεο, ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζηελ
αλαπαξαγσγή θαζψο δε πξφθεηηαη γηα κέζνδν, πνπ επηδηψθεη ηε ζεξαπεία ελφο
πξνβιήκαηνο αθνχ πξφθεηηαη ηεθλνπνηία ειιείςεη ζπληξφθνπ. Σν παηδί, επνκέλσο,
188

Άρθρο 26 παρ. 11 ν. 3305/2005

189

Χάρθσ Πολίτθσ, Ιατρικό Δίκαιο, Εκδόςεισ Hartling, Ακινα, 1999, ς.235

190

Αναςτάςιοσ Μαρίνοσ, «Γενετικι Μθχανικι και δίκαιο», Ελλθνικι Δικαιοςφνθ, 2003, ς.1229
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πνπ ζα πξνέιζεη κέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο, ζα είλαη απνηέιεζκα ηθαλνπνίεζεο
πξνζσπηθψλ επηζπκηψλ ηεο κεηέξαο. Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ νηθνγελεηαθνχ
ζρήκαηνο ζα απνβεί πηζαλψο επηθίλδπλε γηα ηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν απφ
ηε κηα πιεπξά ζα κεγαιψλεη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ λφκνπ, απφ ηελ άιιε, φκσο, δε
ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κάζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παηέξα ηνπ. Σν άπθπο 3 ηεο
Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ αλαγλσξίδεη ην ζπκθέξνλ ηνπ
παηδηνχ σο πξνηεξαηφηεηα ησλ εζληθψλ νξγάλσλ, ελψ ζηα άπθπα 7 και 8 νξίδεηαη φηη
ην παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα γλσξίδεη ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.
Παξάιιεια, ζην άπθπο 27 αλαθέξεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε αλαγλσξίδνπλ ην
δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζ‟ έλα επίπεδν δσήο πνπ ζα ηνπ παξέρεη ζσκαηηθή, ςπρηθή,
εζηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Αλακθίβνια, ινηπφλ, ε εηεξφινγε ηερλεηή
γνληκνπνίεζε πξνζθέξεη βνήζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο
κεηάδνζεο θάπνηαο αζζέλεηαο ζην παηδί, παξ‟ φια απηά, νθείιεηαη λα εμεηάδεηαη εάλ
ε αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα δεκηνπξγψληαο
έλα αβέβαην πεξηβάιινλ γηα ην παηδί.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ησλ Ζ.Π.Α., ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη
ζπέξκα θαηφρσλ βξαβείσλ Νφκπει θαη αηφκσλ κε πςειφ δείθηε επθπΐαο ζε
Σξάπεδεο ζπέξκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή ζεηηθήο επγνληθήο εδξαηψλεη ην δήηεκα ησλ
θαηά παξαγγειία παηδηψλ θαη αλαγάγεη ηελ αλαπαξαγσγή ζε κηα πξάμε πξνο
ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ θηινδνμηψλ, πνπ θαζηζηνχλ ην παηδί ζε αληηθείκελν θαη
φρη ζ‟ έλα αλζξψπηλν φλ κε αμία191. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο
πξνεπηινγήο ηνπ θχινπ απαγνξεχεηαη ζηελ Διιάδα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε
αζζελείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ, ελψ δελ έρεη παξαηεξεζεί θάπνην αληίζηνηρν
πξφβιεκα κε απηφ ησλ Ζ.Π.Α. Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη
ε κεηαζαλάηηα ηερλεηή γνληκνπνίεζε θαηά ηελ νπνία ε γπλαίθα πξέπεη λα έρεη
ζχδπγν ή κφληκν ζχληξνθν, πνπ έπαζρε απφ αλίαηε αζζέλεηα ή λα ζπληξέρεη
ζεκαληηθφο ιφγνο θαη λα έρεη ζπλαηλέζεη γη‟ απηή192. Χζηφζν, κηα ηέηνηα κέζνδνο
πξνθαιεί πξνβιήκαηα σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ηνπ ηέθλνπ θαζψο παξφιν πνπ ε
δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη δήηεκα πξνζσπηθνχ απηνθαζνξηζκνχ, ην ηέθλν ζηε
191

Λςμινθ Κριάρθ-Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και υνταγματικό Δίκαιο, ό.π., ς.ς.100-101

192

Άρκρο 1457 ΑΚ: Θ μετακανάτια γονιμοποίθςθ πραγματοποιείται 6 μινεσ μετά το κάνατο
του ςυηφγου ι ςυντρόφου και όχι μετά τθ ςυμπλιρωςθ 2 ετϊν με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο.
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ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γελληέηαη νξθαλφ γηα ράξε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαπαξαγσγήο
ηεο κεηέξαο αιιά θαη ηνπ λεθξνχ παηέξα. Μηα ηέηνηα πξάμε ζεσξείηαη αθχζηθε. Σν
δηθαίσκα αλαπαξαγσγήο δελ αλαγλσξίδεηαη κεηά ζάλαηνλ, νχηε αζθείηαη κε δηάηαμε
ηειεπηαίαο βνπιήζεσο αθνχ πξφθεηηαη γηα πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα. Ζ δηάζεζή ηνπ
ζε δηαζήθε απνηειεί ππνηίκεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο193, ελψ ν δφηεο
δεκηνπξγεί κηα λέα δσή ρσξίο λα αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ.

193

Μαριάνοσ Καράςθσ, Βιοθκικι και Βιονομία ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, ό.π., ς.ς.101–102
και Λςμινθ Κριάρθ – Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και υνταγματικό Δίκαιο, ό.π. ς.95 επ.
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2.3 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ
Ζ αλάπηπμε ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ησλ βηνεπηζηεκψλ έρεη νδεγήζεη ζηε
ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο πξνζπάζεηαο γηα έξεπλα θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.
Παξφιν πνπ ζχκθσλα κε ην άπθπο 16 παπ.1 , ε πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο είλαη
αλεπηθχιαθηε, θαίλεηαη πσο δε δχλαηαη λα ππάξμεη αληίζεηα απφ ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη ζην άπθπο 25 παπ. 3 ., ζην νπνίν απαγνξεχεηαη
ε θαηαρξεζηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ194. Χζηφζν, έρνπλ ηεζεί δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο βηνηερλνινγηθέο πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ φρη κφλν ηε ζεξαπεία
αιιά θαη ηελ έξεπλα. Ζ γελεηηθή ηερλνινγία αθνξά ηηο κεζφδνπο πνπ θαζηζηνχλ
δπλαηή ηελ επέκβαζε ζηε δνκή ησλ επξηζθνκέλσλ ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ
γνληδίσλ. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ην γνληδίσκα ηνπ
αηφκνπ195. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο είηε
ζηε θπζηθή κεηέξα είηε κέζσ θέξνπζαο γίλεηαη γνληκνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο
σαξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε νπνηαδήπνηε ηαιαηπσξία αιιά θαη ηα
πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ιήςεο
γελεηηθνχ πιηθνχ. Παξαηεξείηαη, επίζεο, ε πξσηνβνπιία ησλ γηαηξψλ λα επηιέγνπλ
απφ ηα πιενλάδνληα γνληκνπνηεκέλα σάξηα ηα πην πνηνηηθά γηα ηελ εκθχηεπζε κέζσ
ηεο πξνεκθπηεπηηθνχ ειέγρνπ. Με ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ γνληδηψκαηνο είλαη πιένλ
δπλαηφ λα δηαγηγλψζθνληαη θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο θαη αλσκαιίεο, πνπ ζα κπνξνχζε
λα παξνπζηάζεη ν άλζξσπνο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ196. Σέηνηνπ είδνπο ηερληθέο θαη έξεπλεο νδεγνχλ θαηά βάζε ζε αξλεηηθή επγνληθή
κέζσ ηνπ απνθιεηζκνχ εκβξχσλ ιφγσ θάπνηαο αλσκαιίαο, αιιά θαη ζε ζεηηθή αθνχ
επηιέγνληαη γηα εκθχηεπζε ηέιεηνη άλζξσπνη. Σν δίθαην, επνκέλσο, έξρεηαη λα
αληηκεησπίζεη ηε δσή σο δεκία. Ο άλζξσπνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηδαληθά
πξφηππα ζ‟ έλαλ θφζκν, φπνπ ζα εθιείπεη ε δηαθνξεηηθφηεηα, ελψ ηα παηδηά ζα
απνηεινχλ πιένλ αληηθείκελα πνπ ζα εμππεξεηνχλ δηάθνξεο γνλετθέο αλάγθεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζε πξψηκν ζηάδην ελψ έρεη σο ζηφρν ηελ
194

Εταιρεία Δικαςτικϊν Μελετϊν, Ζνωςθ Ελλινων Ποινικολόγων, «Νομικι προςζγγιςθ των
ου
ςφγχρονων προβλθμάτων τθσ Βιογενετικισ», Πρακτικά 8
υνεδρίου Ζνωςθσ Ελλινων
Ποινικολόγων, φροσ 11, 12, 13 Μαρτίου, 2002, ς.56 επ.
195

Λςμινθ Κριάρθ-Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και υνταγματικό Δίκαιο, ό.π., ς.19

196

Λςμινθ Κριάρθ-Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και υνταγματικό Δίκαιο, ό.π., ς.25 επ.
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πξνζηαζία ησλ γνληψλ απφ ηε γέλλεζε «ειαηησκαηηθψλ» παηδηψλ. Παξ‟ φια απηά,
θάηη ηέηνην κεηαηξέπεη ην παηδί ζ‟ έλα κέζν πξνζσπηθψλ εγσηζηηθψλ αλαγθψλ θαη
αληηκεησπίδεηαη σο αλάμην δσήο. Αμίδεη, κάιηζηα, λα ζεκεησζεί πσο ν γηαηξφο θέξεη
αζηηθή επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί γελλεζεί κε θάπνηα γελεηηθή αλσκαιία197.
Σέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο νδήγεζαλ ζηελ ζέζπηζε λφκνπ198 θαηά ηνλ νπνίν
νξίδεηαη φηη ε δσή αμίδεη per se θαη δε ζπκβηβάδεηαη ε αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηνπ
πξνζψπνπ λα κε γελλεζεί κε ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ. Αληίζεηα κε απηφ,
ππνζηεξίδεηαη φηη ην πξφζσπν δε κπνξεί λα ππνηάζζεηαη ζε κηα ππεξβαηηθή αμία ηνπ
αλζξψπηλνπ γέλνπο νχηε λα αθπξψλεηαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα λα θαηαθεχγεη ζηε
Γηθαηνζχλε γηα πξφβιεκα πγείαο πνπ πηζαλφλ δπζθνιεχεη ηε δσή ηνπ. Παξ‟ φιαπηα,
δηαθαίλεηαη πσο κηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζία νδεγεί ζηνλ εηεξνθαζνξηζκφ ηνπ
αλζξψπηλνπ είδνπο θαη αλαπφθεπθηα ζηνλ ππνβηβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο,
αθνχ θαηαξγείηαη ε αξρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγνχληαη πγηή πξφηππα199.
Έλαλ άιιν ζθνπφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνη
είλαη ε επηινγή ηζηνζπκβαηνχ δφηε ζε πεξηπηψζεηο θπξίσο πνπ ην παηδί ρξεηάδεηαη
θάπνην κφζρεπκα γηα ηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο θαη άξα κέζσ ηεο ηερλεηήο
γνληκνπνίεζεο ε γέλλεζε ηνπ λένπ παηδηνχ ζα ζψζεη ηε δσή ηνπ αδειθνχ. ε ηέηνηνπ
είδνπο πεξηπηψζεηο γνληκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα σάξηα θαη επηιέγεηαη εθείλν, ην
νπνίν έρεη παλνκνηφηππν γελεηηθφ πιηθφ κε ηνλ αδειθφ ηνπ παηδηνχ, πνπ ζα
γελλεζεί200. ‟ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ ην παηδί ζψδεη ηε δσή ηνπ αδειθνχ, σζηφζν,
πξνβάιινληαη αληηξξήζεηο θαζψο δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή βνχιεζε απφ ηελ πιεπξά
ησλ γνληψλ γηα ηε γέλλεζή ελφο παηδηνχ, ελψ παξάιιεια απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
ζψζεη κηα άιιε δσή ρσξίο λα αληηκεησπίδεηαη σο νινθιεξσκέλν άηνκν αιιά ππάξρεη
εμαηηίαο ηεο δσήο ελφο άιινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, απνδίδεηαη κεγαιχηεξε
ζεκαζία ζην απνηέιεζκα αθνχ ην παηδί ζψδεη έλαλ άιιν άλζξσπν θαη θάηη ηέηνην δε
197
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κπνξεί λα αλαηξέζεη ην δψξν ηεο δσήο πνπ ηνπ δίδεηαη θη νχηε ζίγεηαη ε αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηά ηνπ. Απηφ, φκσο, πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ζα ήηαλ ε
δεκηνπξγία ησλ πιενλαδφλησλ εκβξχσλ, πνπ δελ ρξεζίκεπζαλ νχηε δσξίζζεθαλ, ελψ
γα ηνλ λνκηθφ θφζκν ζεσξνχληαη αλχπαξθηα. Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο, πνπ γίλεηαη
δπλαηή ε ρξήζε ησλ εκβξχσλ ζε έξεπλα είηε κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία ηνπ εκβξχνπ είηε
ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Σν λνκνζέηεκα πνπ ξπζκίδεη απηέο ηηο
βηνηερλνινγηθέο εμειίμεηο είλαη ε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε βηνταηξηθή θαη ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε αζπκθσλία
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα θαζνξίζνπλ ην ρξνληθφ ζεκείν ελάξμεσο ηεο
αλζξψπηλεο δσήο αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ζ ζχκβαζε
δέρεηαη ηελ έξεπλα ζε έκβξπα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία
ηνπο θαη απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία εκβξχσλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Απηφ, φκσο,
πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη θαηά πφζν ζεσξνχληαη ηα
πιενλάδνληα έκβξπα θαηψηεξεο αθνχ απαγνξεχεηαη ε δεκηνπξγία ηνπο γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Αο κε μερλάκε, άιισζηε, πσο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα λα
αλαγλσξηζηεί αλζξψπηλε αμία ζηα έκβξπα αθφκα θη αλ απηά είλαη ελ δπλάκεη
αλζξψπηλα φληα201. Ζ έξεπλα επί ησλ εκβξχσλ επηηξέπεηαη ζε πνιιέο επξσπατθέο
ρψξεο ηηο πξψηεο 14 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Κάηη ηέηνην, παξ‟ φια απηά, δελ
αίξεη ηνπο φπνηνπο εζηθνχο αιιά θαη λνκηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα δεκηνπξγεζνχλ. Έλα έκβξπν, αθφκα θη αλ έρεη δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ ηελ έξεπλα,
ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζηφρσλ μέλσλ πξνο
απηφ θαη ην ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο ηνπ. Ο λνκνζέηεο, βέβαηα, κε ην άπθπο
18 παπ.1 ηεο χκβαζεο νξίδεη φηη ε έξεπλα ζηα έκβξπα δηεμάγεηαη κε ηνλ φξν ηεο
«επαξθνχο πξνζηαζίαο» ηνπο αιιά δελ πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα,
θαζψο απηή έρεη ήδε ζηγεί απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πξνγξάκκαηα κε
ζθνπφ ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ. Ζ πξνζηαζία εδψ εξκελεχεηαη σο
εμαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ εκβξχσλ ζε ηέηνηα θαηάζηαζε, ψζηε λα κπνξνχλ
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Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο κακθγθτισ Γενετικισ Jerom Lejeune, ο οποίοσ ανακάλυψε τθ
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θάπνηα ζηηγκή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαπαξαγσγηθνχο ζθνπνχο202. Ζ γελεηηθή
έξεπλα ζεσξείηαη βαζηθή έξεπλα αθνχ έρεη σο ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ
ηεο αλζξψπηλεο βηνινγηθήο ηδηνζπζηαζίαο. Δάλ, φκσο, απηά ηα απνηειέζκαηα
εθαξκνζηνχλ κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία ηφηε πξφθεηηαη γηα εθαξκνζκέλε έξεπλα. Σν
γελεηηθφ πιηθφ, σζηφζν, νθείιεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηεθλνπνηία.
Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ ακθηζβεηείηαη αθφκα θη αλ πξφθεηηαη γηα
ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο (π.ρ. βιαζηνθχηηαξα) ή ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο. Πξφθεηηαη
γηα αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, ε νπνία δε κπνξεί λα ππνρσξήζεη έλαληη ηεο αλζξψπηλεο
δσήο ή ηεο πγείαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πσο ε ζχκβαζε
πξνβιέπεη εθαξκνζκέλε έξεπλα κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ εκβξχνπ, αθφκα θη αλ ην γνληκνπνηεκέλν σάξην δελ αλαγλσξίδεηαη σο δσληαλφ
φλ θαη θνξέαο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο νη ππνρξεψζεηο ηνπ
γηαηξνχ ή ηνπ εξεπλεηή δελ αηνλνχλ κπξνζηά ζηε ζεξαπεία εκβξχνπ, αθνχ ζε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα είρακε πξνζβνιή ηεο ειεπζεξίαο αλαπαξαγσγήο θαη ίδξπζεο
νηθνγέλεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ
εκβξχνπ203.
Ζ επέκβαζε ζην αλζξψπηλν γνληδίσκα γηα δηαγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο
ζθνπνχο επηηξέπεηαη απφ ην άπθπο 13 ηεο χκβαζεο ππφ ηε πξνυπφζεζε φηη απηή δε
ζα έρεη σο ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ γνληδηψκαηνο ησλ απνγφλσλ. Δάλ, κάιηζηα, ε
επέκβαζε απηή είλαη επηηπρήο, ηφηε ζα αλαθνπθηζηνχλ αξθεηνί αζζελείο. Παξ‟ φια
απηά, απηέο νη κέζνδνη βξίζθνληαη ζ‟ έλα αξρηθφ ζηάδην, ελψ ζίγνπξα ειινρεχεη θαη ν
θίλδπλνο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ γνληδηψκαηνο κε ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν.
Αο κε μερλάκε, άιισζηε, πσο ηέηνηνπ είδνπο πεηξακαηηζκνί κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηεο δεκηέο ζην έκβξπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνζβνιή
ηεο γελεηηθήο ηδηνζπζηαζίαο είλαη αλεπίηξεπηε θαζψο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο ύζηαζηρ 932 ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη φπσο ν άλζξσπνο έρεη
δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα έηζη έρεη δηθαίσκα θαη ζε
ακεηάβιεηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά204. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα έλα ζνβαξφ
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Λςμινθ Κριάρθ-Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και υνταγματικό Δίκαιο, ό.π., ς.ς.172-173
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ζέκα, γηα ην νπνίν επηβάιιεηαη λα ηηκσξείηαη ηφζν ν δφινο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο, φζν θαη ε ακέιεηα ηνπ γηαηξνχ, πνπ πξνζβάιιεη ηελ
αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ηνπ εκβξχνπ θαη ηελ πγεία ηνπ. Σα ζπκθέξνληα ηνπ
αλζξψπνπ ππεξηζρχνπλ έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο αιιά θαη ηεο επηζηήκεο,
παξ‟ φια απηά, ε απηνηειήο πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ακθηζβεηείηαη
απφ ην Πνηληθφ Γίθαην. Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα αλαγλσξίδεηαη σο απηνηειήο θαη
γεληθή αμία, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθαηάζεζε θάζε αλζξψπνπ λα ζίμεη ηελ
αμηνπξέπεηά ηνπ δε ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ αλππαξμία ηεο πξνζβνιήο ηεο
αμηνπξέπεηαο απηήο θαζψο πξφθεηηαη γηα αηνκηθφ έλλνκν αγαζφ ηνπ θαζελφο205.
πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πψο ε δηαδηθαζία θαζηέξσζεο έλλνκσλ αγαζψλ παξέρεη
ζρεηηθή πξνζηαζία, ελψ ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηνλ
απφιπην ζεβαζκφ ηεο αθφκα θη αλ ζπγθξηζεί κε ην έλλνκν αγαζφ ηεο δσήο. Ζ
αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, επνκέλσο, δελ είλαη έλλνκν αγαζφ κε ηελ ηερληθή έλλνηα ηνπ
φξνπ ζην Πνηληθφ Γίθαην θαη δελ επηηξέπεηαη ε απηνηειήο πνηληθή πξνζηαζία ηεο206.
Σν χληαγκα δελ αληηκεησπίδεη ηελ αλζξψπηλε αμία σο ζεκειηψδεο δηθαίσκα αιιά
σο κηα βαζηθή αξρή, ε νπνία δηέπεη φιν ην Γίθαην207. Παξ‟ φια απηά, ε γεξκαληθή
ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην χληαγκα πξνζηαηεχεη ηελ αλζξψπηλε
αμία, ν λνκνζέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέκβεη.
Σν πξφβιεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο κέζσ
θέξνπζαο κεηέξαο είλαη ε ππεξβνιηθή δέζκεπζε ειεπζεξηψλ ηεο θάηη πνπ θπζηθά
είλαη δηθαηνινγεκέλν θαζψο ε θνηλσληθή κεηέξα αλεζπρεί ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θπνθνξίαο είηε γηα ηελ εμέιημή ηεο είηε γηα ηελ πγεία ηνπ εκβξχνπ. Χζηφζν, εάλ
νη δεζκεχζεηο ηεο ειεπζεξίαο ηεο θέξνπζαο κεηέξαο είλαη ππεξβνιηθέο, ηφηε ππάξρεη
δήηεκα αθπξφηεηαο ηεο ζπκθσλίαο θαη ην δηθαζηήξην δε ρνξεγεί ηε ζρεηηθή άδεηα. Ζ
θέξνπζα γπλαίθα κπνξεί λα πξνβεί ζε ηερλεηή δηαθνπή θπήζεσο θπξίσο θαηά ην
πξψην ηξίκελν ηεο εγθπκνζχλεο ζε πεξίπησζε πνπ θηλδπλεχεη ε δσή ή ε πγεία ηεο.
Χζηφζν, εάλ νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη δελ απνδεηθλχνληαη ζνβαξνί, ηφηε ππάξρεη
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δήηεκα επζχλεο ηεο θέξνπζαο208. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία έλαο άγακνο ή ρσξίο
ζχληξνθν άλδξαο

δε

κπνξεί

λα

πξνβεί

ζε

δηαδηθαζίεο

ππνβνεζνχκελεο

αλαπαξαγσγήο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ππάξρεη ιφγσ παζνινγηθψλ
θαηαζηάζεσλ θαη ε αδπλακία ηνπ άλδξα ζηελ ηεθλνπνίεζε νθείιεηαη ζηε θχζε ηνπ
θχινπ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ θεξνπζψλ κεηέξσλ ε άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ζηελ
αλαπαξαγσγή πεξηνξίδεηαη. Μέζσ ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο θπνθνξνχζεο θαη ηεο
θνηλσληθήο κεηέξαο αλαηίζεηαη ζηε θέξνπζα κεηέξα λα θπνθνξήζεη ην έκβξπν θαη
λα ην παξαδψζεη ζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη λα ηεθλνπνηήζεη είηε κε ηε
γνληκνπνίεζε δηθνχ ηεο σαξίνπ, είηε κε ηελ θπνθνξία ελφο ήδε γνληκνπνηεκέλνπ
σαξίνπ. Χζηφζν, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθχνληαη ηα εμήο λνκηθά θαη
εζηθά δεηήκαηα: Σν πξψην αθνξά ζην αλ ε δπλακηθή ηεο ζηαδηαθήο αλάπηπμεο ηνπ
εκβξχνπ θαη ε κεηαιιαγή ηνπ ζε αλζξψπηλν νλ, δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή φξσλ γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ, νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο θέξνπζαο θαηά ην
δηάζηεκα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ζίγνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο 209, ελψ
ην δεχηεξν έγθεηηαη ζην δηθαίσκα ηεο θέξνπζαο γηα ηερλεηή δηαθνπή θπήζεσο. Δίλαη
δχζθνιν λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα, θαζψο πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ
ζπλαληψληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο ηξηηελέξγεηαο210 ησλ ζπληαγκαηηθψλ
δηθαησκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην παξάδεηγκα ησλ θεξνπζψλ κεηέξσλ καο πξνβιεκαηίδεη
αθφκα πεξηζζφηεξν θαζψο πξφθεηηαη γηα ηδησηηθέο ζπκθσλίεο κε αξθεηά ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο

ζε

ζεκειηψδε

δηθαηψκαηα,

φπσο

απηφ

ηεο

αλάπηπμεο

ηεο

πξνζσπηθφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο ηεο θίλεζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο εξγαζίαο. Αο κε
μερλάκε άιισζηε, πσο ε θέξνπζα κεηέξα επηιέγεη κε ηε δηθή ηεο ζέιεζε κηα
ζπκθσλία κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηεο211. Μηα
ηέηνηνπ είδνπο εθκεηάιιεπζε ηεο θέξνπζαο κεηέξαο, κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθψλ
208

Αρθρο 335 Α.Κ. περί αδυναμίασ εκπλιρωςθσ παροχισ.
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Αλλαγι περιβάλλοντοσ και διαμονισ ι διακοπι τθσ εργαςίασ. Βλ. Σάκθσ Βιδάλθσ, Ηωι χωρίσ
πρόςωπο–Σο ςφνταγμα και θ χριςθ του ανκρϊπινου γενετικοφ υλικοφ, ό.π., ςελ.118 επ. και
ο
Κανάςθσ Παπαχρίςτου, Θ τεχνθτι αναπαραγωγι ςτον Αςτικό Κϊδικο-Δίκαιο και κοινωνία ςτον 21
αιϊνα, τόμοσ 4, Εκδόςεισ άκκουλα, Ακινα-Κεςςαλονίκθ, 2003, ςελ.55
210

Σριτενζργεια δεν υπάρχει αν ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ οι όροι, με τουσ οποίουσ
δεςμεφκθκε θ φζρουςα διαςφαλίηουν το ιατρικό αναγκαίο των minimum προφυλάξεων κατά τθ
διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και ςυμφωνικθκαν εκ των προτζρων.
211

Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ, «υνταγματικά δικαιϊματα, α’ Ατομικζσ ελευκερίεσ»,
θ
Πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ, 4 ζκδοςθ, Εκδόςεισ άκκουλασ, Κεςςαλονίκθ, 1982, ς.525 επ.
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φξσλ, πξνθχπηεη απφ πηεζηηθέο αλάγθεο είηε νηθνλνκηθέο είηε ζπλαηζζεκαηηθέο (ε
θέξνπζα έρεη θάπνηα ζπγγέλεηα κε εθείλε ζηελ νπνία ζα παξαδψζεη ην παηδί), νη
νπνίεο ηελ νδεγνχλ ψζηε λα απνδερηεί ηε ζπξξίθλσζε ηεο πξνζσπηθήο ηεο
απηνλνκίαο. Κάηη ηέηνην, επνκέλσο, καο απνδεηθλχεη φηη ζπλήζσο δελ γίλεηαη
απνδεθηή ε ζπκθσλία κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ηεο θέξνπζαο, σζηφζν είλαη εχθνιν
λα εμαθξηβσζεί πφηε νη φξνη κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο νδεγνχλ ζε εθκεηάιιεπζε212.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο νη ηδησηηθέο ζπκθσλίεο ησλ θεξνπζψλ κεηέξσλ κε ην
δεπγάξη ζπλάπηνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θπνθνξίαο θαη γη‟ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν νη
φξνη πνπ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ είλαη κφλν φζνη πεξηνξίδνληαη ζ‟ έλα
minimum πποθςλάξεων213, νη νπνίεο ζπληζηψληαη απφ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε σο sine
qua non πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ θπνθνξνχκελνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε θαη εθφζνλ είλαη πξνβιέςηκε απφ ηαηξηθήο πιεπξάο ε χπαξμε επηπινθψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθπκνζχλεο, ηφηε είλαη δηθαηνινγεκέλνη
απζηεξφηεξνη φξνη. Χζηφζν, νπνηαδήπνηε παξέκβαζε θαη πξνζσπηθή ή ππνθεηκεληθή
εθηίκεζε ηεο θνηλσληθήο «παπαγγέλοςζαρ» κεηέξαο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη
αδηάθνξε αθφκα θη αλ ε ίδηα ζε πεξίπησζε πνπ θπνθνξνχζε επέβαιε ζηνλ εαπηφ ηεο
αληίζηνηρνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα επέβαιε ζηε θέξνπζα
κεηέξα ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηεο «παπαγγέλλοςζαρ», ελψ ζπγρξφλσο ζα
παξαγθσληδφηαλ ε ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηά ηεο θαη ζα κεηαηξεπφηαλ ζε αληηθείκελν
εθκεηάιιεπζεο ζίγνληαο ηελ αλζξψπηλε αμία ηεο θαη παξαβηάδνληαο ηη διάηαξη 2,
παπ.1 ηος .
Σν δεχηεξν, φκσο, εξψηεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα απαληεζεί είλαη αλ ε θέξνπζα
κεηέξα κπνξεί παξ‟ φια ηα παξαπάλσ λα δηαηεξήζεη ην δηθαίσκά ηεο ζηελ ηερλεηή
δηαθνπή θπήζεσο. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο πσο ην δηθαίσκα απηφ ηεο
γπλαίθαο βξίζθεηαη ζε ζηελή ζρέζε κε ην θνκκάηη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηεο θαζψο
εάλ ζηεξεζεί ηε δπλαηφηεηα λα ην αζθήζεη, ράλεη ηνλ έιεγρν ησλ βηνινγηθψλ ηεο
ιεηηνπξγηψλ, κεηαηξέπεηαη ζε έλα «μέζο» γηα ηελ επηδίσμε ελφο ζθνπνχ θαη ηελ
κεηαρεηξηδφκαζηε κε έλαλ ηξφπν αζχκβαην πξνο ηελ αλζξψπηλε

αμία.

ηεο.

Κάηη

212

Alan Wertheimer, “Two Questions About Surrogacy and Exploitation”, PhiIosophy and PubIic
Affairs, 21, 1992, ς.212
213

Σζτοιου είδουσ προφυλάξεισ αντιςτοιχοφν ςτον αυτοπεριοριςμό τθσ αυτονομίασ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και μποροφν να ςυνδεκοφν με τθν ευκφνθ τθσ γυναίκασ που κυοφορεί
ςτο ςτάδιο τθσ βιωςιμότθτασ του εμβρφου.
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ηέηνην, επνκέλσο, ηεο δίλεη ηελ ειεπζεξία λα κελ παξαηηεζεί απφ ην δηθαίσκα ηεο
ηερλεηήο δηαθνπήο θπήζεσο αλεμαξηήησο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο ηδησηηθήο
ζπκθσλίαο214. Ζ παξέλζεηε κεηξφηεηα, σο επηηξεπηή κέζνδνο απφ ηε λνκνζεζία,
εκθαλίζηεθε κε ηνλ ν.3089/2002, φπνπ θαη δηαηππψζεθαλ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο,
αιιά θαη κε ηνλ ν.3305/2005 κε ζθνπφ λα δηεπθξηληζηνχλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα215.
Ο ιφγνο αιιά θαη ε αηηία θαηά ηελ νπνία θάζε γπλαίθα έρεη ην δηθαίσκα λα
πξνζθεχγεη ζηελ κέζνδν ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο είλαη ε αδπλακία θπνθνξίαο216.
Σα φπνηα, ινηπφλ, πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη ε γπλαίθα πνπ
επηζπκεί λα ηεθλνπνηήζεη αλαγθάδνπλ ηε θέξνπζα λα θπνθνξήζεη ην έκβξπν ζηε
ζέζε ηεο θαη λα ην παξαδψζεη κεηά ηνλ ηνθεηφ. Χζηφζν, ε κέζνδνο ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο έρεη αληηκεησπηζηεί αξλεηηθά φρη κφλν ζήκεξα αιιά απφ εηθνζαεηίαο217.
χκθσλα κε ηα άπθπα 174, 178 ΑΚ ηέηνηνπ είδνπο κέζνδνη ζεσξνχληαλ άθπξεο θαη
αληίζεηεο πξνο ηα ρξεζηά ήζε, αθνχ πξνζέβαιαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο γπλαίθαο,
πνπ δερφηαλ λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, άηνκα θπξίσο
πνπ αληηηίζελην ζηε κέζνδν απηή δηαηχπσλαλ, πσο πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ
δελ έρεη λα πξνζθέξεη θαλέλα θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, παξά κφλν ηελ αλάγθε ηνπ
αλζξψπνπ, πνπ δε κπνξεί λα θπνθνξήζεη, λα απνθηήζεη παηδί κε ηερλεηφ ηξφπν. Ζ
γπλαίθα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κηα κεραλή ηεθλνπνίεζεο μέλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ελψ
δελ παχεη λα απνηειεί κηα θάπνηα κνξθή πνξλείαο θαη εθκεηάιιεπζεο, φηαλ
πξφθεηηαη κάιηζηα γηα άηνκα θησρά, ηα νπνία επηδηψθνπλ λα βξνπλ έλαλ
νπνηνδήπνηε ηξφπν βηνπνξηζκνχ218. Σελ άπνςε απηή έξρνληαη λα εληζρχζνπλ νη
214

Τπό τουσ όρουσ βζβαια τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ςφμφωνα με τθν οποία είναι ελεφκερθ
κατά το πρϊτο τρίμθνο τθσ εγκυμοςφνθσ και μόνο όταν κινδυνεφει θ ηωι, θ υγεία ι θ τιμι τθσ κατά
το επόμενο διάςτθμα. Βλ. αναλυτ. άρθ. 304 παρ. 4 (γ), (δ) Π.Κ
215

Άπθπο 13 ν.3305/2005 ΄΄Παπένθεηη μηηπόηηηα``: §1: «Η παπένθεηη μηηπόηηηα
επιηπέπεηαι ςπό ηοςρ όποςρ πος πποβλέπονηαι ζηα άπθπα 1458 ΑΚ και όγδοο ηος Ν.3089/2002».
216

Σζτοιου είδουσ αδυναμία αφορά τθν απουςία μιτρασ ι/και ωοκθκϊν αλλά και οι διάφορεσ
ανωμαλίεσ τθσ μιτρασ, που δυςκολεφουν τθν κυοφορία. Βλ. Βαςίλθσ Σαρλατηισ, «Σεχνικζσ
υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ: Λατρικοί και δεοντολογικοί προβλθματιςμοί» ςε Εταιρεία Νομικϊν
Βορείου Ελλάδοσ, 48, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Γενετικι Σεχνολογία: Θ Θκικονομικι Διάςταςθ,
Εκδόςεισ άκκουλα, Ακινα-Κεςςαλονίκθ, 2003, ς.25-26
217

Λςμινθ Ανδρουλιδάκθ–Δθμθτριάδθ, «Νομικά προβλιματα από τθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ
(προβλιματα αςτικοφ δικαίου)», Νομικό Βιμα, 34, 1986, ς.10 επ.
218

Δφςκολα, άλλωςτε, πιςτεφει κανείσ, πωσ μια γυναίκα κυοφορεί για εννζα μινεσ ζνα ξζνο
παιδί για κακαρά αλτρουϊςτικοφσ λόγουσ και χωρίσ ζνα ςοβαρό χρθματικό αντάλλαγμα. Βλ. Λςμινθ
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γενικέρ διαηάξειρ 174, 178 και 179 ΑΚ219, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζχκβαζε
κεηαμχ ηεο γπλαίθαο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ην παηδί θαη ηεο θέξνπζαο
θαζίζηαηαη αληίζεηε ζηα ρξεζηά ήζε, αηζρξνθεξδήο θαη άθπξε ιφγσ ηνπ αδηάζεηνπ
ηεο ηδηφηεηαο ηεο κεηξφηεηαο220 θαζψο επίζεο θαη αληηζπληαγκαηηθή εμαηηίαο ηεο
αληίζεζήο ηεο κε ηε γεληθή επηηαγή ηνπ άπθπος 2§1 ηος ςνηάγμαηορ. Γίλεηαη
κάιηζηα ιφγνο γηα πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ηεο θπνθνξνχζεο αθφκα
θη αλ δελ ηίζεηαη δήηεκα νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη λα
θιείζεη κε ηελ απνδνρή ηεο πηνζεζίαο σο ηεο κνλαδηθήο αλαγλσξηζκέλεο λνκηθά
δπλαηφηεηαο θάιπςεο ηεο αηεθλίαο δεπγαξηψλ, πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ παηδί.
Ζ απαγφξεπζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο κε ηελ αηηηνινγία φηη πξφθεηηαη γηα
αλήζηθεο ζπκθσλίεο έξρεηαη λα επηθξαηήζεη ζε θάπνηεο επξσπατθέο λνκνζεζίεο221.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξίαο Τπνβνεζνχκελεο
Αλαπαξαγσγήο, ε νπνία χζηεξα απφ έξεπλα πνπ έγηλε ην 2001 αλέθεξε επξσπατθέο
ρψξεο φπσο ηηο Γαιιία, Γεξκαλία θαη Διβεηία αιιά θαη θάπνηεο πνιηηείεο ησλ
Ζ.Π.Α., πνπ απαγνξεχνπλ ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα222. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην
άπθπο 16-7 ηνπ γαιιηθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα ζεσξνχληαη άθπξεο νη ζπκθσλίεο γηα
θπνθνξία απφ ηξίηε γπλαίθα, ελψ θαηά ην άπθπο 227-12 ηνπ γαιιηθνχ Πνηληθνχ
Κψδηθα απεηινχληαη πνηληθέο θπξψζεηο γηα φζνπο θαηαξηίδνπλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο.
Αληίζηνηρα κε ηα παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο έρεη γξαθεί εηδηθφο λφκνο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εκβξχνπ, πνπ ηζρχεη απφ ηε 1/1/1991, θαη ν νπνίνο ζχκθσλα

Ανδρουλιδάκθ–Δθμθτριάδθ, «Νομικά προβλιματα από τθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ (προβλιματα
αςτικοφ δικαίου)», ό.π., ς.ς.16-17, Λςμινθ Κριάρθ–Κατράνθ, Βιοϊατρικζσ εξελίξεισ και υνταγματικό
Δίκαιο, εκδ. άκκουλα, ό.π., ς.ς.116-117.
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Λςμινθ Ανδρουλιδάκθ–Δθμθτριάδθ, «Νομικά προβλιματα από τθ τεχνθτι γονιμοποίθςθ
(προβλιματα αςτικοφ δικαίου)», ό.π., ς.16
220

Μαριάνοσ Καράςθσ, «Βιοτεχνολογία και Δίκαιο, “Βιονομία”: Ζνασ νζοσ κλάδοσ δικαίου; Θ
επιςτθμολογικι διάςταςθ. υγχρόνωσ μία ςυμβολι ςτο δίκαιο του προςϊπου», Ελλθνικι
Δικαιοςφνθ, 42, 2001, ς.ς.1219 – 1220
221

Ζφθ Κουνουγζρθ–Μανωλεδάκθ, «Θ ίδρυςθ τθσ ςυγγζνειασ με τθ μθτζρα ςτθ περίπτωςθ του
δανειςμοφ μιτρασ: Μια νομοκετικι πρόταςθ», Αρμενόπουλοσ, 48, 1994, ς.1234 και Ζφθ
Κουνουγζρθ-Μανωλεδάκθ, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Οικογενειακό Δίκαιο, Θ ειδικι ελλθνικι
νομοκεςία: Νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, ό.π., ς.ς.57-58
222

Cook Rachel, Sclater Shelly Day, Kaganas Felicity, Surrogate Motherhood: International
Perspectives, Hart Publishing, Oxford – Portland Oregon, 2003, p.2
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κε ηο άπθπο ηος 1§7 απιθμ. 7 απαγνξεχεη ηελ θπνθνξία κέζσ ηξίηεο γπλαίθαο
απεηινπκέλσλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην παξάδεηγκα ηεο
Διβεηίαο223 έξρεηαη λα πξνζηεζεί πέξαλ ηεο απαγφξεπζεο απφ ην χληαγκα (άπθπο
119§2d θαη εηδηθφο λφκνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ηερλεηήο
γνληκνπνίεζεο (LPMA ηεο 18.12.1998) θαη νπνίνο πξνβιέπεη πνηληθέο θπξψζεηο θαηά
ηα άπθπα 31 και 37.
Χζηφζν, δε πξέπεη λα μερλάκε πσο ν Έιιελαο λνκνζέηεο επεδίσμε λα πξνβεί
ζηηο φπνηεο ξπζκίζεηο ηεο κεζφδνπ ηεο δαλεηθήο κήηξαο θαη λα ηελ ζεσξήζεη σο
επηηξεπφκελε κέζνδν κε βαζηθφ ζθνπφ ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, πνπ ζα γελλεζεί.
Αο κε μερλάκε, άιισζηε, πσο κέζσ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, είηε γίλεηαη
απνδεθηή είηε φρη απφ ηνλ λφκν, κπνξνχλ λα γελλεζνχλ παηδηά θαη θαηά παξάβαζε
απηνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ζε πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπσο ηεο Αγγιίαο224,
Οιιαλδίαο, Ηζξαήι, Οπγγαξίαο θαη θάπνησλ πνιηηεηψλ ησλ Ζ.Π.Α. αληηκεησπίδεηαη
ζεηηθά ην φιν ζέκα θαη ζεσξείηαη πξνηηκφηεξε ε απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κεζφδνπ. Ζ παξέλζεηε κεηξφηεηα γίλεηαη απνδεθηή ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, νη
νπνίεο ζα αίξνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή αλεζηθφηεηαο, ελψ παξάιιεια ξπζκίδεηαη ην
ζέκα ηδξχζεσο ηεο ζπγγέλεηαο κε ηε γπλαίθα, πνπ επηζπκεί ην παηδί225 (άπθπο 1464
ΑΚ, ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε αξρή ηεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο ζπγγέλεηαο).
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τα παράδειγμα τθσ Αγγλίασ οφείλουμε να αναφζρουμε πωσ θ μζκοδοσ τθσ παρζνκετθσ
μθτρότθτασ αντιμετωπίηεταιι κετικά με τον ειδικό νόμο “Surrogacy Arrangements Act” του 1985 και
ο οποίοσ τροποποιικθκε αλλά και ςυμπλθρϊκθκε από τον νόμο “Human Fertilisation and
Embryology Act” του 1990. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελοφςε πάντα να μθ γίνονται οι όποιεσ
ςυμφωνίεσ ςε επαγγελματικι βάςθ κακϊσ επίςθσ να μθ γίνεται καμία διαφιμιςθ των
ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων. Βλ. Ruth Deech, “Family Law and Genetics” ςτο ςυλλογικό ζργο
What is a parent?, Andrew Bainham, Shelley Day Sclater, Martin Richards (eds.), Oxford, 1999, p.73
επ.
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2.4 Η ΥΔΗ ΣΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ JURGEN HABERMAS
Ζ εμαηνκίθεπζε ηνπ αλζξψπνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα
πξνζθέξεη ην θνηλσληθνπνηεηηθφ κέζν κηαο ππθλήο γισζζηθήο εξκελείαο, ελψ ε
αθεξαηφηεηα ησλ αηφκσλ είλαη απφιπηα εμαξηεκέλε απφ θαηά πφζν ε ζπλαλαζηξνθή
κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί απφ επηείθεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν έρεη ηε
δπλαηφηεηα ν νπνηνζδήπνηε λα ελλνήζεη θαη ηηο δηαηππψζεηο ηνπ Καλη γηα ηελ εζηθή
αξρή. Ζ δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ
εκπεξηέρεη ηελ πξνηξνπή λα λνείηαη θάζε άηνκν σο ζθνπφο θαη λα κελ
ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ σο κέζνλ. Οη κεηέρνληεο αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο
νθείινπλ λα πηνζεηνχλ ηε ζηάζε ηεο επηθνηλσληαθήο δξάζεο. Με αθεηεξία ηελ
νπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη έλαληη ηνπ άιινπ σο δεχηεξν
πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα ζπλελλνεζνχλ καδί ηνπ θαη φρη λα ην εμαηνκηθεχνπλ κε
βάζε ηελ νπηηθή πνπ πηνζεηεί ην ηξίην πξφζσπν θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ σο
εξγαιείν γηα δηθνχο ηνπο ζθνπνχο. Σα εζηθά φξηα ηεο εξγαιεηνπνίεζεο εκθαλίδνληαη
απφ ην γεγνλφο πσο θαηά ηε ζεψξεζε ηνπ δεχηεξνπ πξνζψπνπ εθθεχγεη απφ θάζε
επέκβαζε ζηνλ βαζκφ πνπ παξακέλεη απξφζβιεηε ε επηθνηλσληαθή ζρέζε. Ο εαπηφο
ηνπ απηνζθνπνχ εθθξάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηδηφηεηα ηνπ απηνπξγνχ ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ δηαβίσζεο, ν νπνίνο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ
αμηψζεηο226. Ο θάζε άλζξσπνο εξκελεχεη ηνλ θφζκν ππφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα εθπνλψληαο δηθά ηνπ ζρέδηα δξάζεο. Σα
δξψληα, σζηφζν, ππνθείκελα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ
απαγφξεπζε ηεο εξγαιεηνπνίεζεο απιψο θαη κφλν ειέγρνληαο ηελ επηινγή ησλ
ζθνπψλ ηνπο θαη κε γλψκνλα δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. Ζ θαηεγνξηθή πξνζηαγή έρεη σο
ζηφρν λα εγθαηαιείςεη ν νπνηνζδήπνηε ηελ νπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ πξνο
φθεινο κηαο νπηηθήο ηνπ εκείο. Ζ δηαηχπσζε πνπ έρεη βαζηζηεί ζηελ έλλνηα ηνπ
ζθνπνχ πεξηέρεη ηε γέθπξα πξνο ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ. Ζ ηδέα πσο νη δηάθνξεο
θαλνληζηηθέο αξρέο νθείινπλ λα έρνπλ ηε ζπγθαηάζεζε φισλ γίλεηαη αληηιεπηή κε
ηνλ νξηζκφ πσο νθείινπκε ζε θάζε πξφζσπν λα ζεβφκαζηε ηελ αλζξσπφηεηα.
«Πξάμε έηζη ψζηε θάζε ζηηγκή λα αληηκεησπίδεηο ηελ αλζξσπφηεηα ηφζν ζην δηθφ
ζνπ πξφζσπν φζν θαη ζην πξφζσπν ηνπ θαζελφο ηαπηνρξφλσο θαη σο ζθνπφ θαη πνηέ
226
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κνλάρα σο κέζνλ»227. Ζ ηδέα ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη δεζκεπηηθή σο πξνο ην λα
πηνζεηήζνπκε ηελ νπηηθή ηνπ εκείο ζχκθσλα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε ηνπο
αλζξψπνπο σο κέιε κηαο εγθιείνπζαο θνηλσλίαο, ε νπνία δελ απνθιείεη θαλέλα
πξφζσπν. Ζ έλλνηα ηνπ λφκνπ δειψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή κηα
θαλνληζηηθή ζπλελλφεζε ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ θαη ε νπνία πξνηξέπεη ζηε
δέζκεπζε ηεο ζέιεζήο καο ζε εθείλνπο ηνπο γλψκνλεο, ηνπο νπνίνπο ν νπνηνζδήπνηε
κπνξεί λα επηζπκεί σο γεληθφ θαλφλα228. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε
πσο ηα ππνθείκελα, ηα νπνία δξνπλ απηφλνκα επηβάιιεηαη λα αλνίγνληαη ζηνλ
δηάινγν πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ αμίδνπλ ηελ ηεθκεξησκέλε
ζπγθαηάζεζε φισλ ζε ζρέζε κε κηα ξπζκηζηέα χιε, φηαλ εκθαλίδεηαη θάπνηα
δηαθσλία σο πξνο ηνπο ζεκειηψδεηο αμηαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Καη νη δπν
δηαηππψζεηο εμεγνχλ ηελ ίδηα δηαίζζεζε θαη απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο. Απφ ηελ κηα
πιεπξά, κηιάκε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηνζθνπνχ, ε νπνία ελππάξρεη ζην πξφζσπν,
πνπ επηβάιιεηαη λα κπνξεί λα δηάγεη κηα δηθή ηνπ δσή θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά
κηιάκε γηα ηνλ ζχκκεηξν ζεβαζκφ, ν νπνίνο ηαηξηάδεη ζε θάζε πξφζσπν ζχκθσλα κε
ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο πξνζψπνπ229. Ζ θαζνιηθφηεηα ησλ εζηθψλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ,
επνκέλσο, δελ επηηξέπεηαη λα παξακείλεη αθεξεκέλε αιιά επαίζζεηε σο πξνο ηνλ
ζπλππνινγηζκφ ησλ αηνκηθψλ βηνηηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη ζρεδίσλ ησλ
επηκέξνπο αηφκσλ αλεμαηξέησο. Ζ έλλνηα κηαο εζηθήο, ε νπνία δηαπιέθεη ηελ
εμαηνκίθεπζε κε ηε γελίθεπζε ιακβάλεη θάηη ηέηνην ππ‟ φςηλ. Ζ απζεληία ηνπ πξψηνπ
πξνζψπνπ δελ επηηξέπεηαη λα ππνλνκεπηεί νχηε θαηά ηελ απηνλνκνζέηεζε ηεο εζηθήο
θνηλφηεηαο θαζψο ε εζηθή κφλν ηφηε δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ λα δηάγεη
κηα δηθή ηνπ δσή. ηελ ίδηα ηελ θαζνιηθφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ επηβάιιεηαη
λα βξεη έθθξαζε ην αβίαζηα δηππνθεηκεληθά θνηλφ, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ην
εχξνο ηεο αηηηνινγεκέλεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ δηαθεξφλησλ. Απηφ ηνλ φξν νθείιεη
λα πιεξνί ε ζπγθαηάζεζε αλεμάξηεησλ ππνθεηκέλσλ θαη ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε
νξζνινγηθά θίλεηξα. Οπνηαδήπνηε δηαινγηθά απνζπψκελε ζπγθαηάζεζε έιθεη ηελ
δχλακε ηζρχνο ηεο απφ ηε δηπιή άξλεζε ελζηάζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ απνξξηθζεί
αηηηνινγεκέλα. Ζ επηηπγραλφκελε, σζηφζν, ζπκθσλία δελ απνηειεί ζπλαίλεζε πνπ
227
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ππνηάζζεηαη φηαλ αθνκνηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ επεμεξγαζκέλσλ ελζηάζεσλ
θαη ηελ πνηθηιία ησλ εξκελεπηηθψλ νπηηθψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα λα
είλαη θάπνηνο ν εαπηφο ηνπ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, φπσο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη
θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ άιινπ λα είλαη ν εαπηφο ηνπ230.
πσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο δξάζεο, αληίζηνηρα θαη κε ηνλ δηάινγν
ην λαη θαη ην φρη θάπνηνπ κεηξά επεηδή είλαη ην ίδην πξφζσπν απηφ πνπ βξίζθεηαη
πίζσ απφ ηηο πξνζέζεηο αιιά θαη ηηο αμηψζεηο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ
αληηιακβαλφκαζηε ηνπο εαπηνχο καο εζηθά πξφζσπα ελεξγνχκε θαη θξίλνπκε ρσξίο
δπλαηφηεηα αληηπξνζψπεπζεο in propria persona φηη απφ κέζα καο κηιά κφλν ε δηθή
καο θσλή. Γηα λα κπνξεί λα είλαη θαλείο ν εαπηφο ηνπ ζα πξέπεη λα ληψζεη απφ κέζα
ηνπ θαηά θάπνην ηξφπν ζαλ ην ζπίηη ηνπ. Σν ζψκα είλαη κέζν ελζάξθσζεο ηεο
πξνζσπηθήο χπαξμεο θαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαηά ηελ πξαγκάησζε ηεο χπαξμήο
ηνπ θάζε εμαηνκηθεπκέλε απηναλαθνξά λα θξίλεηαη άρξεζηε θαη δίρσο λφεκα. Σν
θαηεπζπληήξην λφεκα ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ μέλνπ
ζπλδέεηαη κε ην ζψκα θαη ε ελζάξθσζε ηνπ πξνζψπνπ ζην ζψκα φρη κφλν δελ
επηηξέπεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ αιιά θαη ζηελ επίδξαζε
θαη ην γεγνλφο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εχξεζε231. Δπηβάιιεηαη κηα δηαθνξνπνίεζε
κεηαμχ ελεξγεηψλ, ελψ παξάιιεια ε ζσκαηηθή χπαξμε επηηξέπεη απηέο ηηο δηαθξίζεηο
νπηηθήο κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξφζσπν ηαπηίδεηαη κε ην ζψκα. Γηα λα
κπνξέζεη, σζηφζν, ην πξφζσπν λα ληψζεη έλα κε ην ζψκα επηβάιιεηαη ην ηειεπηαίν
λα βησζεί σο απηνθπέο θαη σο ζπλέρηζε ηεο νξγαληθήο δσήο κέζα απφ ηελ νπνία έρεη
γελλεζεί ην πξφζσπν. Ζ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ βηψλεηαη ζχκθσλα κε θάηη εθ
θχζεσο αλεμέιεγθην. Σν πξφζσπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ
αλεμαξηήησο απφ ηελ πεξαηφηεηά ηνπ, σο κε παξαθάκςηκε πεγή δηθψλ ηνπ
αμηψζεσλ. Ζ θπζηθφηεηα ηεο γέλλεζεο πιεξνί ελλνηνινγηθά απαξαίηεην ξφιν κηαο
αλεμέιεγθηεο αθεηεξίαο232. Ζ θηινζνθία δελ έρεη ζέζεη ζην επίθεληξν ηε
ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία. Δμαίξεζε απνηειεί ε Hannah Arendt, ε νπνία ζην πιαίζην
ηεο ζεσξίαο ηεο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο γελεηηθφηεηαο. Γηαηππψλεη πσο ε γέλλεζε

230

Jurgen Habermas, Σο μζλλον τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ό.π., ς.108

231

Jurgen Habermas, Σο μζλλον τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ό.π., ς.109

232

Jurgen Habermas, Σο μζλλον τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, ό.π., ς.110
120

ελφο παηδηνχ αξρίδεη κηα θαηλνχξγηα βηντζηνξία ζπλδένληαο ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή κε
ηελ απηνθαηαλφεζε δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα λέα αξρή κε βάζε ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηνπο. χκθσλα κε
ηελ Arendt ε βηβιηθή επαγγειία «εγελλήζε εκηλ παηδίνλ» ζπλερίδεη λα ξίρλεη
εζραηνινγηθή αληαχγεηα ζηελ θάζε γέλλεζε μερσξηζηά, ε νπνία δίλεη ηελ ειπίδα πσο
νηηδήπνηε εληειψο άιιν ζα ζπάζεη ηελ αιπζίδα ηεο αηψληαο επηζηξνθήο. Σν βιέκκα
φζσλ πεξηκέλνπλ κε πξνζδνθία ηνλ εξρνκφ ηνπ παηδηνχ πξνδίδεη ηελ πξνζδνθία ηνπ
απξνζδφθεηνπ. Πάλσ ζε απηφ επηβάιιεηαη λα ζπληξηβεί ε εμνπζία ηνπ παξειζφληνο
επί ηνπ κέιινληνο. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν ηεο γελλεηηθφηεηαο ε Arendt πςψλεη
γέθπξεο απφ ηελ απαξρή ηνπ φληνο κέρξη ηε ζπλείδεζε ηνπ ελήιηθνπ ππνθεηκέλνπ
πξνθεηκέλνπ ην ίδην λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη ηελ έλαξμε αιιεινπρηψλ
δξάζεο233. Ζ θαηλνχξγηα αξρή πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζεη ηζρχ κφλν επεηδή αλαγλσξίδεηαη ζηνλ λεναθηρζέληα ε ηθαλφηεηα λα θάλεη
ν ίδηνο ηελ θαηλνχξγηα αξρή. ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο πξσηνβνπιίαο θξχβεηαη έλα
ζηνηρείν

δξαζηεξηνπνίεζεο

ζηηο

αλζξψπηλεο

δξάζεηο

εμεγψληαο

πσο

νη

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη απφ φληα, ηα νπνία ήξζαλ ζηνλ θφζκν
κέζσ ηεο γέλλεζεο θαη ηεινχλ ππφ ηνλ φξν ηεο γελλεηηθφηεηαο234. Οη άλζξσπνη
αηζζάλνληαη ειεχζεξνη λα μεθηλήζνπλ θάηη θαηλνχξγην θαζψο ε γέλλεζε δειψλεη κηα
θαηλνχξγηα αξρή ελλνψληαο πσο κε ηε γέλλεζε μεθηλά κηα δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα
ζην πεπξσκέλν ηνπ εθθνηλσληζκνχ ελφο πξνζψπνπ θαη ζην θπζηθφ πεπξσκέλν ηνπ
νξγαληζκνχ ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαγσγή ζηε δηαθνξά αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηνλ
πνιηηηζκφ επηηξέπεη ζηνλ δξψληα ηηο επηηειεζηηθέο απηφ - απνδφζεηο, ρσξίο ηηο νπνίεο
δελ ζα κπνξνχζε λα ελλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξσηαξρηθφ ππεχζπλν ησλ ελεξγεηψλ
θαη ησλ αμηψζεψλ ηνπ235. Γηα λα κπνξέζεη έλαο άλζξσπνο λα είλαη ν εαπηφο ηνπ
πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο πέξαλ ησλ δεζκψλ ηεο παξάδνζεο θαη ησλ
δηαδξαζηηθψλ αιιεινπρηψλ κηαο κνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δηακνξθψλεη κε
βηντζηνξηθνχο φξνπο ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα. Μφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
ζα δχλαηαη ην πξφζσπν λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο απηνπξγφ θαηαινγηζηέσλ ελεξγεηψλ
αιιά θαη σο πεγή απζεληηθψλ απαηηήζεσλ. Μφλν φηαλ ππνζέηεη ηε ζπλέρεηα ελφο
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εαπηνχ πνπ δηακέζνπ ηεο βηντζηνξίαο ζα κπνξεί λα παξακέλεη ν ίδηνο κε ηνλ εαπηφ
ηνπ. Υσξίο ηε ζπγθεθξηκέλε πξνεηθαζία δελ ζα είρακε ηε δπλαηφηεηα λα
πξνζεγγίζνπκε

ην

πεπξσκέλν

ηνπ

εθθνηλσληζκνχ

καο

πξνθεηκέλνπ

λα

δηακνξθψζνπκε κηα αλαζεσξεηηθή απηνθαηαλφεζε. Ζ ζπλείδεζε πσο ν θαζέλαο
είλαη απηνπξγφο ησλ δηθψλ ηνπ δξάζεσλ θαη αμηψζεσλ είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε
δηαίζζεζε πσο πξννξίδεηαη λα ηδηνπνηείηαη θξηηηθά ηελ βηντζηνξία ηνπ. Σν πξφζσπν,
σζηφζν, πνπ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά ην πξντφλ θαζνξίδνληνο πεπξσκέλνπ
εθθνηλσληζκνχ, ζα μεγιηζηξήζεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ ξνπ απηψλ πνπ έρνπλ
παηδεπηηθή επίδξαζε ζρέζεσλ θαη ζπνπδαηνηήησλ236.
Απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο Hannah Arendt δελ πξνθχπηεη πσο νη αλψλπκεο
αιιεινπρίεο δξάζεσλ ηνπ γελεηηθά επεμεξγαζκέλνπ νξγαληζκνχ απαμηψλνπλ ην
αλζξψπηλν ζψκα σο βάζε θαηαινγηζκνχ ηνπ λα είλαη θαλείο ν εαπηφο ηνπ. Σίζεηαη,
βέβαηα, ην εξψηεκα εάλ εκθηινρσξήζνπλ ζην γελεηηθφ πξφγξακκα ηνπ νξγαληζκνχ
θάζε αλζξψπνπ μέλεο πξνζέζεηο, ηφηε παχεη ε γέλλεζε λα ζεκαηνδνηεί κηα
θαηλνχξγηα αξρή, ε νπνία ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ζην ππνθείκελν, πνπ
δξα, ηε ζπλείδεζε πσο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην ίδην κηα αξρή
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δίλαη γεγνλφο πσο ν νπνηνζδήπνηε πνπ ζπλαληά ηδήκαηα μέλσλ
πξνζέζεσλ ζηνλ πξσηαξρηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ζα έπξεπε λα πάξεη κηα
ζέζε έλαληη απηψλ237.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΓΙΚΑΙΧΜΑ

ΣΗΝ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ

ΚΑΙ

ΠΑΡΔΝΘΔΣΗ

ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ
Ζ θαηνρχξσζε ησλ κεζφδσλ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο αθφκα θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ άγακσλ δεπγψλ θαη γπλαηθψλ, απνηειεί ζέκα κε αληηθξνπφκελεο
απφςεηο. Σν βαζηθφ γλψξηζκα ηεο εζηθήο θαη ην νπνίν ηε δηαρσξίδεη απφ ην δίθαην
είλαη ε απνπζία ηνπ άκεζνπ εμαλαγθαζκνχ. Ζ βηνεζηθή απνηειεί έλα ζχζηεκα
θαλφλσλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηελ αηνκηθή ζπλείδεζε ηνπ θάζε αηφκνπ ρσξίο
εμσηεξηθφ εμαλαγθαζκφ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνδείμεη ηελ ελζσκάησζε
ζπγθεθξηκέλσλ εζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζηνπο λφκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ λφκν γηα
ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα. Ζ Πνιηηεία επηβάιιεη δπζκελείο θπξψζεηο γηα ηελ
παξάβαζε ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ρσξίο, σζηφζν, λα πξνβιέπεη θπξψζεηο θαη γηα ηελ
παξάβαζε ησλ θαλφλσλ εζηθήο. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ θαινχ απφ ην θαθφ γίλεηαη θαηά
βάζε κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίσλ ν θαζέλαο δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ
ζχζηεκα θαλφλσλ. Δπεξεάδεηαη, θπζηθά, απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ
θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, ε ηειηθή θξίζε, σζηφζν, θαη επζχλε αλήθεη απνθιεηζηηθά
ζηνλ ίδην. Μηα ηέηνηνπ είδνπο απηνλνκία, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ εζηθή αιιά θαη
κηα ηέηνηνπ είδνπο εηεξνλνκία πνπ δηαθξίλεη ην δίθαην, απνηεινχλ πξντφλ ειεπζεξίαο
ηνπ νπνηνπδήπνηε ππνθεηκέλνπ. Παξ‟ φια απηά, ε ξεπζηφηεηα ησλ εζηθψλ θαλφλσλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη εμαηηίαο ηεο
ζχγρξνλεο βηνινγίαο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε δηαηχπσζε αηηήκαηνο γηα ζαθείο
θαλφλεο δηθαίνπ, ζπκπιεξσκέλνπο κε θπξψζεηο. Μηα ηέηνηα κεηάβαζε απφ ηελ
ειεχζεξε εζηθή επηινγή ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ δηθαίνπ απνηειεί ηεξάζηην βήκα, ην
νπνίν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί παξά κφλν εάλ ζπληξέρνπλ
ζπγθεθξηκέλεο

πξνυπνζέζεηο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη

ε σξίκαλζε ησλ

ζπλεηδήζεσλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί ζηελ
ζπλείδεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ, ψζηε λα ζηεξίδνπλ εζηθά θαη πνιηηηθά ηνλ λφκν. Ζ
απνπζία ηνπ φπνηνπ θνηλσληθνχ ζηεξίγκαηνο θαζηζηά ην ηππηθφ θχξνο ηνπ λφκνπ
κεηέσξν ζηελ εθαξκνγή ηνπ238. Γηα λα γίλεη, σζηφζν, ν φπνηνο ζπγθεξαζκφο ηεο
ζεσξίαο κε ηελ πξάμε είλαη απαξαίηεηεο νη έλλνηεο-γέθπξεο, φπσο είλαη ε δηθαηνζχλε
238

Γιϊργοσ Κουμάντοσ, Προβλιματα Βιοθκικισ, Εκδόςεισ Πόλισ, Ακινα, 2003, ς.18
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θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. «Σν πξφβιεκα είλαη λα κελ πεξηνξηζζεί ε
εθαξκνζκέλε εζηθή ζε απιή πεξηπησζηνινγία (case study/casuistry), γηαηί ηφηε δελ
ζεκεηψλεηαη πξφνδνο ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε έθθιεζε ζηε ζπλείδεζε»239. Ζ
Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «φηη κηα ελδηαθέξνπζα
πξφηαζε ..... ζρεηηθά κε ηε Βηνεζηθή, πνπ ηζρχεη θαη γηα ηελ εθαξκνζκέλε εζηθή
γεληθφηεξα, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιεγφκελνπ «κνληέινπ ηνπ αεξφζηαηνπ» απφ
ην «κνληέιν ηνπ πνδειάηνπ. Δλψ ην κνληέιν ηνπ αεξφζηαηνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ
ηάζε πνπ βιέπεη ηελ εζηθή σο επδηάθξηηε θαη ζπζηεκαηηθή ζεσξία, ε νπνία
δηακνξθψλεηαη καθξηά απφ ην έδαθνο ηεο πξαθηηθήο θαη κπνξεί κεηά λα εθαξκνζζεί
ζηελ αθαηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα, ην κνληέιν ηνπ πνδειάηνπ αληηκεησπίδεη ηε
Βηνεζηθή εθαξκoζκέλε εζηθή σο αλάινγε κε ηελ ηέρλε. Αληί λα είλαη ζπλδεδεκέλε
κε αξρέο, πνπ ζπιιακβάλνληαη αθ‟ πςεινχ, φπσο ην αεξφζηαην πνπ ζπλδέεηαη κε ην
έδαθνο κφλν κε θάπνην ιεπηφ λήκα, θαη λα είλαη έηζη αθεξεκέλε θαη ππνζεηηθή, ε
εθαξκνζκέλε κπνξεί λα αζθεί άκεζα ηελ επηδεμηφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηεο γηα ηε
ιήςε απνθάζεσλ ζε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Απηφ δελ αθπξψλεη
αλαπφθεπθηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εζηθή θηινζνθία αιιά εηζεγείηαη ίζσο κηα λέα,
θηινζνθηθή, ζηνλ ππξήλα ηεο, ζηξαηεγηθή». ηελ πεξίπησζε ηεο βηνεζηθήο ε αλάγθε
γηα ζπλαίλεζε είλαη αξθεηά έληνλε ζπγθξηηηθά κε ηε ζεσξεηηθή εζηθή, γη‟ απηφ
αθξηβψο ηνλ ιφγν θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξνπζηάδνληαη θπξίσο σο
θαλνληζηηθά εξγαιεία θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ επηηεπγκάησλ ηεο βηνταηξηθήο.
Ο Gewirth240 δηαηππψλεη πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ππξεληθά ζηνηρεία κηαο
νηθνπκεληθήο εζηθήο θαη βιέπεη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο σο ηε ζχγρξνλε εθινγηθεπκέλε
εθδνρή ηεο παγθφζκηαο αξρήο ηνπ ρξπζνχ θαλφλα». Παξάιιεια, ν Nino Carlos, ηα
παξνπζηάδεη σο εξγαιεία γηα ηελ απνθπγή ηεο φπνηαο απζαηξεζίαο, πξνθεηκέλνπ ε
εζηθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ λα ζπγθξνηεί νξζνινγηθά ηελ εζηθή ζπλείδεζε
ηεο αλζξσπφηεηαο. Θα απνηειεί νδφθξαγκα ηεο θάζε ερζξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ έιιεηςε
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Reeder, Prospects for a Common Morality, Princeton, P.U.P., 1993 και Μυρτϊ Δραγϊνα-Μονάχου,
φγχρονθ θκικι φιλοςοφία: Ο αγγλόφωνοσ ςτοχαςμόσ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1995,
ς.ς.325-352
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λνκηθήο θαηνρχξσζεο θαη λα ππεξβεί ηνλ εζηθφ δνγκαηηζκφ θαη ζρεηηθηζκφ241. Σα
δηθαηψκαηα κπνξνχλ, επίζεο, λα απνηειέζνπλ «θαλνληζηηθά ηερλάζκαηα» γηα
δηάθνξεο πνιηηηθέο ρξήζεηο, ρσξίο, σζηφζν, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απνθαηαζηήζνπλ θάπνηεο άιιεο αμίεο, φπσο ηελ πίζηε θαη ηελ εκπηζηνζχλε θαη λα
θαηαλνήζνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχλνιν ηεο εζηθήο ζεψξεζεο. Έρνπλ έλαλ
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε νπνηαδήπνηε ζρεδφλ εζηθή ζεσξία θαη απνηεινχλ
θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ επηδίσμε μέλσλ ζθνπψλ. Σνπο είλαη απαξαίηεην,
παξ‟ φια απηά, έλα ζχζηεκα εζηθψλ θαλφλσλ κε κία δενληνινγηθή πξννπηηθή.
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3.1

ΥΔΗ

ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΝΑΜΔΑ
ΚΑΙ

ΣΙ
ΣΙ

ΓΙΑΦΟΡΔ

ΗΘΙΚΔ

ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΣΧΝ

ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ
Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζχγρξνλε βηνεζηθή αθνξνχλ
θπξίσο ηνπο φξνπο δηθαησκάησλ, ηα νπνία θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηηο
ζπκβνιαηνθξαηηθέο

ζεσξίεο.

Δάλ

εθαξκνζηνχλ

νη

θιαζηθέο

ζεσξίεο

ηεο

δενληνθξαηίαο θαη ηνπ σθειηκηζκνχ ζηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα, ζα νδεγεζνχκε ζε
δηαθνξεηηθέο αιιά θπξίσο αληίζεηεο απνθάζεηο. Ο ξφινο ηεο επηινγήο ζηνλ
θηιειεπζεξηζκφ242, νη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δηθαηνζχλεο ηνπ Dworkin ζην πιαίζην
ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ243 θαη ην ελνξαηηθφ ηδεψδεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ίζεο επθαηξίαο
ηεο ζεσξίαο ηνπ John Rawls244, είλαη θάπνηεο απφ ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα νδεγήζνπλ ηε βηνεζηθή ζε έλαλ θνηλά απνδεθηφ δξφκν. Ζ Βηνεζηθή,
σζηφζν, νθείιεη λα πάξεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο θαη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο
εζηθέο έλλνηεο θαη αμίεο δίλνληαο πάληα πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ξφιν ησλ δηθαησκάησλ.
Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηηο εζηθέο είλαη ηδηαίηεξα
πεξίπινθε. Σφζν ε κηα φζν θαη ε άιιε ζεκειηψλνληαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο
αμηνπξέπεηαο, ζηελ αμία ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο
χπαξμεο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα απνηειέζνπλ έλα ζεκαληηθφ θαλνληζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο βηνεζηθήο, φπσο απηφ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο.
Ζ βηνεζηθή δελ είλαη απηή πνπ ζα απνηξέςεη ηε βηνηερλνινγηθή έξεπλα θαη ηαηξηθή
πξφνδν αιιά ζα ζπκβάιεη ζηελ εχξεζε ησλ φπνησλ αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ, νη
νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ηελ
πξαγκάησζε ηεο πξάμεο πνπ δηαθξίλεηαη απφ νπζηαζηηθή αιιειεγγχε, φπσο απηή ηεο
παξέλζεηεο θπήζεσο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα εθαξκφζεη βηνεζηθέο αξρέο θαη
λα ελεκεξψζεη γηα ηηο φπνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ
ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξέλζεηε θχεζε. Γελ επηδηψθεη λα βάιεη
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Robert Nozick, “Free Will” in Philosophical Explanations, Harvard University Press, 1983
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Ronald Dworkin, Taking rights seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977, p.293
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John Rawls, Θεωρία τθσ Δικαιοςφνθσ, μετάφραςθ Φίλιπποσ Βαςιλόγιαννθσ, Βαςίλθσ
θ
Βουτςάκθσ, Φιλιμων Παιονίδθσ, επιμζλεια Ανδρζασ Σάκθσ, 1 ζκδοςθ, Εκδόςεισ Πόλισ, Ακινα, 2001
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θξαγκνχο ζηελ επίηεπμε ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο αιιά απνζθνπεί λα
θαηαζηήζεη ηνλ άλζξσπν ππεχζπλν γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ.

3.2 ΘΔΧΡΗΗ ΚΑΘΙΔΡΧΜΔΝΧΝ ΗΘΙΚΧΝ ΘΔΧΡΙΧΝ
Γηα ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ αλαθχπηνπλ σο πξνο ην εζηθά επηηξεπηφ ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ε εθαξκνγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο
εζηθήο ζεσξίαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζνδνο δηθαίσζεο θάπνηαο
ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. Ζ Φηινζνθία πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ζην πξφβιεκα ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο δελ ζα παξάζρεη ειημίξηα ηαηξηθήο εζηθήο αιιά ζα αλαιχζεη
ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα φπνηα ηαηξηθά δηιήκκαηα.
Θα ζπκβάιεη, επίζεο, ζηελ ηεξάξρεζε ησλ εζηθψλ αξρψλ αιιά θαη ζηελ ππέξβαζε
αζπκβίβαζησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ ελαπφζεζε ηεο ιήςεο κηαο απφθαζεο
ζηε ζπλείδεζε ηνπ πξνζψπνπ ηαπηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα ή αλάγεηαη ζε
απζαηξεζία. Κάζε θνηλσλία, αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηα θξηηήξηά ηεο πξνζδηνξίδεη
ην ζσζηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αμίεο κεηαβάιινληαη. Γηα λα κπνξέζεη, σζηφζν, λα
απαληήζεη ε θηινζνθία ζηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη εζηθά δηιήκκαηα, πνπ
αλαθχπηνπλ επηβάιιεηαη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ ην γεγνλφο φηη ε δσή απνηειεί χςηζην
αγαζφ ζηνλ θφζκν (Θεσξία ηεο «ηεξφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο» / Theory of the
Sanctity of Human Life) θαη φηη ν άλζξσπνο είλαη ε ηειεηφηεξε κνξθή δσήο πνπ
εμειίρηεθε ζηνλ πιαλήηε. Ζ ειεπζεξία απνηειεί ηε βάζε γηα θάζε ππνηηζέκελν θαιφ
αλαγλσξίδνληαο, θπζηθά θαη ην γεγνλφο φηη εκπεξηέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο
ηνπ θαθνχ. Μηα νπνηαδήπνηε, φκσο, εμαξρήο θαηάιπζε ηεο ειεπζεξίαο κπνξεί λα
απνηειέζεη θαη ην ρεηξφηεξν θαθφ. Ζ θηινζνθία νθείιεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο φηη
θαλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα βιάςεη ηελ πγεία άιινπ αηφκνπ είηε άκεζα είηε
έκκεζα θαη φηη ε ρξήζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο βηνηερλνινγίαο πξέπεη λα γίλεηαη γηα
ην θαιφ ηνπ αλζξψπνπ. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξρεηαη ζε
δεχηεξε κνίξα ζπγθξηηηθά κε ηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο σζηφζν
λα κπνξεί θαλείο λα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη εκπνξία νπνηαζδήπνηε κνξθήο
δσήο. Ζ έξεπλα γηα ηε γλψζε δελ είλαη δπλαηφλ λα εκπνδηζηεί, πξέπεη, παξ‟ φια
απηά, λα ιακβάλεηαη πάληα ππ‟ φςηλ ε ζέζε πσο νηηδήπνηε είλαη ηερλεηά δπλαηφ δελ
είλαη θαη πάληα πξνο φθεινο ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο
νπνίεο απαγνξεχνληαη νη αθξαίεο εθαξκνγέο ηεο γλψζεο, ζε θακία πεξίπησζε, φκσο,
δελ επηηξέπεηαη λα απαγνξεπζεί ε αλαδήηεζε κηαο ππαξθηήο αιήζεηαο, πνπ
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πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ν άλζξσπνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φισλ απηψλ είλαη ε
θηινζνθηθή θαη βηνινγηθή παηδεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ νη πνιίηεο ζηηο
δηάθνξεο απνθάζεηο κε θξηηήξην ηε γλψζε θαη φρη ηνλ θφβν γηα φ, ηη θαηλνχξγην θαη
άγλσζην.
Ζ Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ ζε αλαθνίλσζή ηεο ζην πλέδξην ηνπ Κπφην ην
1994 δηαηχπσζε ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηε ζρέζε εζηθήο θηινζνθίαο θαη
εθαξκνζκέλεο εζηθήο. Τπνζηήξημε ραξαθηεξηζηηθά πσο πξνθεηκέλνπ λα κελ θξίλεηαη
ε εθαξκνζκέλε εζηθή σο κηα απιή πεξηπησζηνινγία, ζα πξέπεη ε ζεσξεηηθή εζηθή
θηινζνθία λα ηεζεί σο βάζε. Σα πξνβιήκαηα ηεο εζηθήο νθείινληαη ζηελ θνηλσλία
θαη ε ηήξεζή ηνπο απνηειεί αηνκηθή επηινγή. Οη δπζθνιίεο πνπ επηηείλνπλ ηελ
επίιπζε ησλ βηνεζηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη ε ηαρχξξπζκε εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο, ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα αιιά θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζε
πξνβιήκαηα

βηνεζηθήο.

Γελ

είλαη

ιίγεο

νη

θηινζνθηθέο

αξρέο

πνπ

αιιεινζπγθξνχνληαη, φπσο ε πξνεξρφκελε απφ ηνλ Καλη αξρή ηεο απηνλνκίαο, ε
αξρή ηεο επεξγεζίαο θαη ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο θαη πφλνπ θαη νη νπνίεο έρνπλ κηα
σθειηκηζηηθή πξνέιεπζε. Σν παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν έξρεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ
ηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ θαη ην νπνίν έρεη θαηαβνιέο ζηε ζεσξία ηνπ
σθειηκηζκνχ. ηελ πεξίπησζε, επνκέλσο, ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, νη βαζηθέο
εζηθέο ζεσξίεο είλαη νη εμήο:
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3.3 ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΔΝΟΡΑΗ (INTUITIONISM)
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπνξεί λα ζπιιακβάλεη ην νξζφ αιιά θαη ην
εζθαικέλν δηαηζζεηηθά δελ επαξθεί λα επηιχζεη ηα ηξέρνληα βηνεζηθά πξνβιήκαηα.
Ζ νπνηαδήπνηε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα πξνζθχγεη ζηε κέζνδν ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο επεηδή γλσξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα ζσζηή πξάμε, ρσξίο σζηφζν λα
ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε άιιε εζηθή επηρεηξεκαηνινγία, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
έλαλ άθξαην δνγκαηηζκφ, ν νπνίνο δελ απνδίδεη νπζηαζηηθέο ιχζεηο.

3.4 Η ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Ζ ζπγθεθξηκέλε εζηθή βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ έλλνηα ηνπ δένληνο, ηνπ
θαζήθνληνο αιιά θαη ηεο ππνρξέσζεο. Δμεηάδεη ηα εζηθά δηιήκκαηα θαη δίλεη
απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ αθνξά ηη πξέπεη θάπνηνο λα θάλεη βαζηδφκελνο ζηηο
αηνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο αιιά θαη ζηα θαζήθνληά ηνπ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο είλαη ν παξακεξηζκφο ησλ φπνησλ πεξηζηάζεσλ θαη
ζπλεπεηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα θαηάζηαζε. Δάλ, επνκέλσο,
θξίλεη ν νπνηνζδήπνηε σο ππέξηαην θαζήθνλ ηελ αλζξσπηζηηθή ζηάζε πξνο ηνπο
ζπλαλζξψπνπο ηνπ ηφηε πξνηεξαηφηεηα ζα έρεη ε θπνθνξία ηνπ λενγλνχ πξνθεηκέλνπ
λα εληαρζεί αιιά θαη λα αγαπεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεψξεζε
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζαθήλεηα αιιά θαη ηε βεβαηφηεηα ησλ αθεηεξηψλ ηεο θαη
πξνθξίλεη αληίζεηα ηελ άξλεζε ηεο θπνθνξίαο ζε πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν δελ
ζεσξήζεη σο αλψηεξν θαζήθνλ ηνπ ηε δηάζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ (ζε δεδνκέλε
πεξίπησζε ηε κήηξα) γηα ηελ ίδηα θαη αλεμαξηήησο απφ ηελ αλάγθε ζπγγελψλ, θίισλ
ή θαη μέλσλ ζπκπνιηηψλ. Έλα εζηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε δενληνινγηθή εζηθή
είλαη ν Καληηαληζκφο κε ηελ θαληηαλή θαηεγνξηθή πξνζηαγή. χκθσλα κε ηελ
θαηεγνξηθή πξνζηαγή ν θαζέλαο πξάηηεη ζχκθσλα κφλν κε έλαλ ηέηνην γλψκνλα,
κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ζπλάκα λα ζέιεη λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο απηφο ν
γλψκνλαο. Ζ πξνζηαγή εκθαλίδεη σο αλαγθαία ηε ζπκθσλία, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ
γλψκνλα ησλ πξάμεσλ κε ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ λφκνπ. χκθσλα κε ηελ θαληηαλή
πξνζηαγή ζα ξπζκηδφηαλ έλαο λφκνο θαηά ηνλ νπνίν ε παξέλζεηε κεηέξα ζα
θπνθνξνχζε ηα μέλα πξνο απηήλ γνληκνπνηεκέλα σάξηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κηα
άηεθλε νηθνγέλεηα λα απνθηήζεη παηδί θαζψο κε ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν ζα ήζειε ε
θπνθνξνχζα λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαη νη ζπκπνιίηεο ηεο εάλ βξηζθφηαλ ζε κηα
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αληίζηνηρε αλάγθε. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα έρεη σο θαηεπζπληήξην άμνλα ηελ
αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή πξνο επέθηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ γνλέσλ αιιά θαη
ηθαλνπνίεζε ηελ αλάγθεο ηνπο γηα ηεθλνγνλία. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε
αλσηεξφηεηα ηνπ θαλφλα ζε ζρέζε κε ηελ άξλεζε ηεο πξαγκάησζήο ηνπ ζα
επηβαιφηαλ λα ζθεθηεί θαλείο πσο πξφθεηηαη γηα πξφηαγκα ηεο εζηθφηεηαο ηνπ
αηφκνπ λα δηαζέζεη ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη φρη λα ζηεξήζεη ηε ραξά θαη ηελ επηπρία ηεο
ηεθλνγνλίαο απφ έλα δεπγάξη. Απφ ηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή, επνκέλσο, δηαθξίλεηαη
ν ζεβαζκφο πνπ απέδηδε ν Καλη ζην θάζε άηνκν πξνθεηκέλνπ λα ζέβεηαη ν έλαο ηνλ
άιιν245. Ζ ειεπζεξία αθνξά κηα ζεζκηθή δνκή θαη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ, πνπ
νξίδνπλ δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα. ε απηφ ην πιαίζην ηα άηνκα ζα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία είηε λα πξάηηνπλ θάηη είηε φρη θαη ε ειεπζεξία ηνπο
απηή λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ησλ άιισλ. Ζ θάζε επηκέξνπο ειεπζεξία
ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ ηδηαίηεξα πνιχπινθν ζχκπιεγκα ππνρξεψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ. Ζ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηεπζέηεζε ησλ πνηθίισλ ειεπζεξηψλ
εμαξηάηαη θαη απφ ην ζχλνιν πεξηνξηζκψλ ζηνπο νπνίνπο ππφθεηληαη. Παξφιν,
ινηπφλ, πνπ νη βαζηθέο ειεπζεξίεο κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ, απηνί νη πεξηνξηζκνί
αμηνινγνχληαη απφ θξηηήξηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο
ίζεο ειεπζεξίαο θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ αξρψλ ηεο δηθαηνζχλεο.
Πξψην θαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ είλαη ην δηθαίσκα ζηε δσή. Ζ
Βηνεζηθή έξρεηαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη εζηθέο αμίεο κε απνδεθηφ ηξφπν γηα φινπο.
χκθσλα κε ηνλ Καλη κηα πξάμε έρεη εζηθή αμία, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ
θαζήθνλ ζχκθσλα κε εζηθά αμηψκαηα246, θαη φρη ζχκθσλα κε ην θαζήθνλ. Ζ
νπνηαδήπνηε πξάμε εμαξηάηαη απφ ηε ζπκθσλία ηεο κε ηνλ λφκν εάλ ζα θξηζεί εζηθά
νξζή ή εζθαικέλε. Τπνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε εζηθή αμία ηεο νπνηαζδήπνηε
πξάμεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζήθνλ, έγθεηηαη ζην ππνθεηκεληθφ αμίσκα
ηεο βνχιεζεο ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε βνχιεζε θαη επηηειείηαη ε πξάμε,
θαη φρη ζηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη κε απηή ηελ πξάμε ή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη
ηα απνηειέζκαηά ηεο. Οη ζθνπνί ησλ πξάμεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζθνπψλ
απηψλ δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα εζηθή αμία ζηελ πξάμε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε
245

Λμμάνουελ Κάντ, Σα κεμζλια τθσ Μεταφυςικισ των Θκϊν, μετάφραςθ Γιάννθσ Σηαβάρασ,
Εκδόςεισ Δωδϊνθ, Ακινα-Γιάννινα, 1984, ς.33
246

Λμμάνουελ Κάντ, Σα κεμζλια τθσ Μεταφυςικισ των Θκϊν, ό.π., §78
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εζηθφηεηα κηαο πξάμεο κπνξεί λα θξηζεί θαη σθειηκηζηηθά απφ ην απνηέιεζκα. Με
άιια ιφγηα νη εζηθέο ππνρξεψζεηο ησλ αλζξψπσλ δελ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο εθ ησλ
πξνηέξσλ αιιά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ επαθφινπζσλ ησλ εζηθψλ
αξρψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε σθέιεηα απνηειεί ηελ πξαγκάησζε ηνπ αγαζνχ γηα
φζνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο είλαη δπλαηφλ θαη ην αγαζφ απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επηπρία, θξηηήξην ηεο εζηθφηεηαο λνείηαη ην πνζφ σθέιεηαο,
ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ θαζνδήγεζεο ησλ πξάμεσλ. Καηά
ηελ ππέξηαηε αξρή ηεο σθέιεηαο θαη ε νπνία πεξηθιείεη ην αίηεκα ηεο
κεγηζηνπνίεζεο ηεο επηπρίαο γηα ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, εζηθή είλαη ε δεκηνπξγία
θαη επηινγή ελφο θνξέα πνπ ζα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ
αλζξψπσλ ην αγαζφ ηεο ηεθλνγνλίαο κέζσ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Παξ‟ φια
απηά, ζθνπφο νπνηνπδήπνηε θαλφλα δηθαίνπ είλαη ε επσθειήο ξχζκηζε ησλ
αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζηηο επηθξαηνχζεο εζηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο αμίεο. Γηεξσηάηαη, σζηφζν, θαλείο απφ πνχ κπνξεί λα ζπλαρζεί πσο ε
δηεπθφιπλζε ηνπ άηεθλνπ αηφκνπ αληηβαίλεη ζηηο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθέο θαη εζηθέο
αμίεο θαη γηαηί αληηβαίλεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ε αλαγλψξηζε ηνπ αηνκηθνχ
δηθαηψκαηνο γηα ηεθλνγνλία.
Ο John Stuart Mill, ζην πξψην θεθάιαην ηνπ πεξίθεκνπ βηβιίνπ ηνπ Πεξί
Διεπζεξίαο247, επηρείξεζε λα ζέζεη έλα φξην ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο, θαηά ην
νπνίν ν κνλαδηθφο ζθνπφο ράξε ζηνλ νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα ην θξάηνο λα
πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ παξά ηε ζέιεζή ηνπ είλαη λα απνηξέςεη ηε
βιάβε ζε άιια άηνκα. Παξ‟ φια απηά, δελ λνκηκνπνηείηαη λα πεξηνξίζεη ηελ
ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ γηα πξνζσπηθφ ζσκαηηθφ ή εζηθφ θαιφ. Γελ έρεη, επίζεο, ην
δηθαίσκα λα ηνλ ππνρξεψζεη είηε λα θάλεη είηε λα κελ θάλεη θάηη είηε επεηδή ζα είλαη
θαιχηεξν είηε επεηδή ζα ηνλ θάλεη επηπρέζηεξν. χκθσλα κε ηελ θαηά ηα άιια
πεηζηηθή θαη ζπλάκα αζαθή αξρή ηεο βιάβεο (harm principle) θάζε άηνκν είλαη
θπξίαξρν ζηνλ εαπηφ ηνπ, ην ζψκα ηνπ αιιά θαη ην κπαιφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ε αξρή ηνπ Mill παξνπζηάδεηαη μεθάζαξε, ελψ παξάιιεια ν
Feinberg πξνεθηείλνληαο ηελ ζθέςε ηνπ Mill δίλεη έκθαζε ζηελ απηνλνκία. Ζ ζεσξία
ηνπ Mill αλαγλσξίδεη ηελ ειεπζεξία σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηφλνκνπ
αλζξψπηλνπ φληνο` κηα ειεπζεξία πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ πλεπκαηηθφ ηνκέα αιιά
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νξίδεηαη σο ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο αθφκα θαη ζηελ εμσηεξηθή ηεο
ζπκπεξηθνξά. Ο Feinberg248 απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά έξρεηαη λα εμεγήζεη πσο γηα λα
απνδεηθλχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο θπνθφξνπ γπλαίθαο σο εθνχζηα θαη αβίαζηε
επηβάιιεηαη λα ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Αξρηθά, ην άηνκν πνπ
επηιέγεηαη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ γηα ηελ πξάμε ηνπ θαη ε επηινγή ηνπ λα είλαη
απνηέιεζκα εμαλαγθαζκνχ. Δπίζεο, ε επηινγή δελ πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα
ηερλαζκάησλ θαη θπζηθά λα κελ πξνθχπηεη απφ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο θαη άγλνηα.
Δπηβάιιεηαη λα ππάξρεη απφιπηε γλψζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ φπνησλ ζπλεπεηψλ
ησλ ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο ε επηινγή ζα
πξέπεη λα κελ είλαη απνηέιεζκα θαηαζηάζεσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νξζή θξίζε
ηνπ αηφκνπ, φπσο δπλαηφ πάζνο ή έιιεηςε ρξφλνπ θ.ιπ. χκθσλα κε ηελ εζηθή ησλ
αξρψλ δηαηππσκέλε απφ ηνπο Beauchamp θαη Childress ηέζζεξηο αξρέο δηέπνπλ ηε
βηνταηξηθή εζηθή, ε αξρή ηεο απηνλνκίαο, ηεο αγαζνεξγίαο, ηνπ «κε βιάπηεηλ» θαη
ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο ππάξρεη σο „primum inter partes‟ δειαδή
πξψηε αλάκεζα ζε ίζεο αξρέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αξρή ηεο αγαζνεξγίαο
(beneficence) πεξηιακβάλεη ηε θηιαλζξσπία, ηελ επγέλεηα αιιά θαη ηνλ αιηξνπηζκφ
θαη παξάιιεια νδεγεί ζηελ ππνρξέσζε ηνπ πιεζίνλ λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε
δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ θαη λνκίκσλ ζπκθεξφλησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη δελ
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν εαπηφο ηνπ. Ζ εζηθφηεηα, επνκέλσο, ηεο πξάμεο ζεσξείηαη
αδηακθηζβήηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ην φθεινο ηνπ δέθηε ηεο αγαζνεξγίαο είλαη
κεγαιχηεξν ηεο αηνκηθήο βιάβεο θαη δελ νδεγεί ζε ζεκαληηθφ πξνζσπηθφ θίλδπλν.
ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ηελ πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο δελ ηίζεηαη δήηεκα
γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη
θίλδπλνο γηα ηελ θπνθφξν. ηελ πεξίπησζε, ηέινο, ηεο αξρήο ηεο δηθαηνζχλεο ηίζεηαη
σο ζηφρνο ε θαηαλνκή ησλ αγαζψλ αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κε βάζε θάπνηα
θξηηήξηα θαη ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζπγθξηηηθή θαη ηελ κε ζπγθξηηηθή δηθαηνζχλε. Ζ
πξψηε πεξίπησζε επηδηψθεη ηε δηαλνκή κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη εμηζνξξνπεί ηηο
πξνηεξαηφηεηεο άιισλ αηφκσλ ή νκάδσλ. ε νπνηαδήπνηε, επνκέλσο, αλεπάξθεηα,
φπσο ην γελεηηθφ πιηθφ ηεο αλψλπκεο δφηξηαο, ζα εμεηαζηεί ην δηθαίσκα ηνπ
νπνηνπδήπνηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο αλάγθεο θαη ζα εθπιεξσζεί απηή πνπ είλαη
ζνβαξφηεξε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κε ζπγθξηηηθή δηθαηνζχλε δηαλέκεη
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αλεμάξηεηα απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ ππνινίπσλ θαη ηα θξηηήξηα είλαη αξηζκεηηθά. Ο
Dworkin αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο επεηδή ην εζηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ζπκβηψλνπλ νη άλζξσπνη δεκηνπξγείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ ηνπο άιινπο,
ζεσξείηαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο ην δήηεκα ηνπ πνηνο θαη πψο ζα έρεη ηε δχλακε λα
ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Ζ απάληεζε ε νπνία δίλεη θαη είλαη ζπλεπήο ζηα
ηδαληθά ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο είλαη ε εμήο: Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα
παξεκπνδίδεηαη λα επηδξά ζην θνηλφ εζηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ
ηνπ, ησλ γνχζησλ ηνπ, ησλ γλσκψλ ηνπ θαη ηνπ παξαδείγκαηφο ηνπ, επεηδή ηπραίλεη
απηά ηα γνχζηα ή νη γλψκεο λα πξνθαινχλ αεδία ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα
ηνπο αλαγθάζεη λα ζσπάζεη249. Τπάξρεη, σζηφζν, θαη ε πεξίπησζε ησλ θνηλνηηζηψλ
(communicatarians), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεηαη πσο ηφζν νη θνηλνηηθέο
αμίεο φζν θαη νη θνηλνηηζηέο είλαη ππεξάλσ ηεο αμίαο ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ
θνηλφηεηα θαη ε παξέλζεηε κεηξφηεηα αληηκεησπίδεηαη θπξίσο ζεηηθά απφ ηε ζηηγκή
πνπ ε πξάμε ηεο θπνθφξνπ απνηειεί πξνζθνξά ζε ηξίην πξφζσπν. Αμίδεη, σζηφζν,
λα ζεκεησζεί πσο ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη ε ηαηξηθή
γεληθφηεξα δελ εκθαλίδνληαη αηνκηθνθεληξηθά φπνπ ην άηνκν ηίζεηαη ζε
πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ αιιά αξθεηά ζπρλά παξαβηάδνληαη
βαζηθά δηθαηψκαηα, φπσο απηφ ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο αιιά θαη ηεο
ειεπζεξίαο250. Παξ‟ φια απηά, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο ελέρεηαη θαη ην
ζηνηρείν ηεο αιιειεγγχεο πξνο ην ζπλάλζξσπν, ηεο αθηινθεξδνχο πξνζθνξάο αιιά
θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κέζσ ηεο ηεθλνγνλίαο.
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3.5 ΣΟ ΔΠΙΣΡΔΠΣΟ ΣΗ ΠΑΡΔΝΘΔΣΗ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΑΠΟ
ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ
3.5.1 Η ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΚΤΟΦΟΡΟΤ
Ζ απαξαίηεηε ζπλαίλεζε ηεο θπνθφξνπ απνηειεί αζθαιηζηηθή δηθιείδα ηφζν
ηεο απηνλνκίαο ηεο φζν θαη ηεο απηνδηάζεζήο ηεο θαη εγγπάηαη φρη κφλν ηελ
πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο αμίαο (άπθπο 2 παπ.1 .) αιιά θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο
ηεο (άπθπο 5 παπ.1 . και 57 Α.Κ.). Αλ θαη ε απφθαζή ηεο είλαη απφιπηα
εμαξηεκέλε απφ ηελ ίδηα, ν απηνθαζνξηζκφο ηεο ελδέρεηαη λα απνκνλψζεη ην άηνκν
απφ ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία πηζαλφηεηα ζα επηζπκεί λα θαζνξίζεη ππεπζπλφηεηεο θαη
ππνρξεψζεηο. Ζ απηνλνκία είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, σζηφζν επηβάιιεηαη λα γίλεη
θαηαλνεηή σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ησλ φπνησλ άιισλ
ππνρξεψζεψλ ηεο251. Ζ θπνθφξνο έρεη ελεκεξσζεί πιήξσο θαη έρεη δψζεη ηε
ζπγθαηάζεζή ηεο ρσξίο λα ηίζεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζέκα πξνζβνιήο ή
θαηαπάηεζεο ηεο απηνλνκίαο ηεο. «Ζ ειεπζεξία ηεο απηνειεγρφκελεο θξίζεο θαη
δξάζεο είλαη αθ` εαπηνχ αγαζφ θαη καδί κε ην δηθαίσκα λα πείζεζαη παξά λα
εμαλαγθάδεζαη, είλαη έκθπηεο ηδηφηεηεο ηεο εζηθά ψξηκεο πξνζσπηθφηεηαο»252.
Αμίδεη, άιισζηε, λα ζεκεησζεί πσο θάπνηεο θνξέο επηβάιιεηαη λα πεξηνξηζζεί ε
ειεπζεξία θάπνησλ αηφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ειεπζεξία θάπνησλ
άιισλ. Ζ θπνθφξνο δελ εμαλαγθάδεηαη γηα ηελ πξάμε ηεο. πνηα παξέκβαζε
ππάξμεη, απφ κηα απιή ζπκβνπιή έσο ηνλ εμαλαγθαζκφ, πξνζβάιιεη ηελ ηδέα ηεο
απηνλνκίαο253 ηνπ πξνζψπνπ (moral autonomy), ζχκθσλα ηελ νπνία ν άλζξσπνο
νθείιεη λα δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε βάζε ηελ θξίζε ηνπ αιιά θαη ηε
ζπλείδεζή ηνπ θαη φρη χζηεξα απφ ηνλ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ εμαλαγθαζκφ, ν
νπνίνο έρεη πξνέιζεη απφ ην δίθαην254. Καηά ηνλ Joseph Raz, ηα απηφλνκα άηνκα
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«είλαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηε δσή ηνπο θαη λα θαζνξίζνπλ ηελ
πνξεία ηεο», «είλαη δεκηνπξγνί ηνπ δηθνχ ηνπο εζηθνχ θφζκνπ»255. Παξ‟ φιαπηα, δελ
είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εμαλαγθαζκφο ηεο θπνθφξνπ πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε κήηξα ηεο παξά ηελ ελαληίσζή ηεο. Οπνηαδήπνηε παξφκνηα πξάμε
αληίθεηηαη ζηε ζπληαγκαηηθή ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία θαη δελ δχλαηαη λα επηβιεζεί
απφ νπνηαδήπνηε πνιηηηζκέλε θνηλσλία. Ζ απηνλνκία πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα
δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο κηαο απφθαζεο, σο κνξθή πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο κε
απνηέιεζκα ν εμαλαγθαζκφο λα αληίθεηηαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο παξέλζεηεο
κεηέξαο αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ γνλέσλ λα πξάμνπλ απηφ πνπ επηζπκνχλ θαη σο
εθ ηνχηνπ «λα ληψζνπλ αλειεχζεξνη θαη θαηαπηεζκέλνη έκκεζα ή άκεζα»256. Ο
νπνηνζδήπνηε θαηαλαγθαζκφο ζην επίπεδν πνπ καηαηψλεη θπζηθά ηελ αλζξψπηλε
επηζπκία ηεο απφθηεζεο ηέθλνπ είλαη θαθφο257 θαη ζα εηίζεην ην ζέκα
θαηαζηξαηήγεζεο ηεο απηνλνκίαο ηνπο.
Απφ ηελ άιιε, σζηφζν, πιεπξά ε θπνθφξνο νθείιεη λα ζπκβηβαζηεί λα δεη
θάησ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη λα αθνινπζεί, θπζηθά, νξηζκέλεο νδεγίεο θαη
ζπκβνπιέο. Οθείιεη λα έρεη δψζεη ηελ ζπγθαηάζεζή ηεο γηα ζεμνπαιηθή απνρή,
θάπληζκα, ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη αιθνφι αιιά θαη θαξκάθσλ πνπ
πηζαλφηαηα επηβαξχλνπλ ηελ πγεία ηεο. χκθσλα, επνκέλσο, κε ηα παξαπάλσ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο γηα ζπξξίθλσζε ηεο πξνζσπηθήο ηεο απηνλνκίαο, ε νπνία
πθίζηαηαη επεηδή ε ίδηα έρεη απνδερηεί ηε ζπκθσλία κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηεο.
Αλάκεζα, σζηφζν, ζην πιέγκα ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ εκπίπηνπλ δηθαηψκαηα
φπσο ηνπ γάκνπ, ηεο δεκηνπξγίαο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή
θαη ε απηνλνκία ζηελ ηεθλνπνίεζε «Procreative Autonomy», ην νπνίν κάιηζηα
πξνέξρεηαη απφ ηελ ειεπζεξία ζηελ ηεθλνπνίεζε. χκθσλα κε ηνλ Harris πξνηείλεηαη
ην εμήο: «The moral right to reproduce is respected because of centrality of
reproduction to personal identity, meaning and dignity. This importance makes the
liberty to procreate an important moral right, both for an ethic of individual autonomy
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and for the ethics of community or family that view the purpose of marriage and
sexual union as the reproduction and rearing of offspring. Because of this importance
the right to reproduce is widely recognized as a prima facie moral right that cannot be
limited except for a very good reason»258. Δλψ απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά ν
Rνbertson259 δηαηππψλεη πσο ε ειεπζεξία ζηελ αλαπαξαγσγή είλαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή θαζψο ν θαζέλαο δίλεη ηδηαίηεξν λφεκα ζηε δσή ηνπ θαη θαη‟ απηή ηελ
έλλνηα νθείιεηαη λα είλαη ζεβαζηή πξνθεηκέλνπ λα πξνσζείηαη ε αμηνπξέπεηα θαη ε
πξνζσπηθή ηαπηφηεηά ηνπ, βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα λα
απηνπξνζδηνξίδνληαη. Ζ ειεπζεξία ζηελ ηεθλνπνίεζε έρεη ηε κέγηζηε αμία θαη
ππεξηεξεί πάλησλ, Γηα λα ζηεξήζνπκε, επνκέλσο, ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα απφ ηνλ
άλζξσπν επηβάιιεηαη λα απνδείμνπκε ζαθείο θαη πιήξσο κεηξήζηκεο βιάβεο,
εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζα θηλδπλέςεη ε δσή ηνπ αηφκνπ εάλ παξαβιεθζνχλ. Ο Ronald
Dworkin έξρεηαη λα θάλεη αλαθνξά, απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, γηα ηε ζεκαζία ηεο
απηνλνκίαο ζηελ αλαπαξαγσγή. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο κέζσ ηεο procreative
autonomy ην άηνκν ειέγρεη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ αλαπαξαγσγή εθηφο απφ εμαηξεηηθά
ζνβαξέο πεξηπηψζεηο άξλεζεο ηνπ ξφινπ απηνχ: «The right to procreative autonomy
has an important place… in Western political culture more generally. The most
important feature of that culture is a belief in individual human dignity: that people
have the moral right- and the moral responsibility- to confront the most fundamental
questions about the meaning and value of their own lives for themselves, answering to
their own consciences and convictions… The principle of procreative autonomy, in a
broad sense, is embedded in any genuinely democratic culture».
Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο εθθξάδνληαη θαη δχν
αληίξξνπεο απφςεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ε κηα ππέξ ηεο απαγφξεπζεο ηνπ ζεζκνχ
θαη κία ππέξ ηνπ επηηξεπηνχ ηεο. Ζ αξλεηηθή άπνςε βαζίδεηαη θπξίσο ζην επηρείξεκα
πσο ε πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο πξνζθξνχεη ζηελ αληίιεςε πεξί
ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ. Υαξαθηεξίδεηαη σο δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξγηνπ είδνπο
δνπιείαο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ θαη σο έλαο θίλδπλνο λα δεκηνπξγεζεί
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έλα λέν θαη δηαθνξεηηθφ είδνο εθκεηάιιεπζεο ηεο γπλαίθαο. Σν ζπγθεθξηκέλν
επηρείξεκα ηζρπξνπνηείηαη θπξίσο απφ ηα δηάθνξα ππνβφζθνληα νηθνλνκηθά θίλεηξα
θαη ηηο φπνηεο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηα άηνκα λα
πξνζθέξνπλ ην ζψκα ηνπο, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηε κήηξα ηνπο, σο
«ππεξεζία» πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζηνλ θφζκν έλα παηδί. Γηαηππψλεηαη, επίζεο,
πσο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο εκθαλίδεηαη εθηφο ηεο
δνπιείαο θαη ε πνξλεία, θαζψο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη
θαζνξηζκέλν, ππάξρνπλ φξνη-πξνυπνζέζεηο, επηηήξεζε αιιά θαη ακνηβή. Παξφιν,
βέβαηα, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ βιάπηεηαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε
αιιά απελαληίαο ιακβάλνπλ απηφ πνπ επηζπκνχλ, νη πνιέκηνη ηνπ ζεζκνχ ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο έξρνληαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο παξαζέηνληαο
θαη ηελ αξρή ηνπ Mill πεξί πεξηνξηζκνχ ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαηά ηελ νπνία
«The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a
nuisance to other people»260. Ζ επ‟ ακνηβή θπνθνξία κπνξεί λα παξαιιειηζζεί ηφζν
κε ηελ πνξλεία φζν θαη κε ην εκπφξην βξεθψλ, θαζψο ην παηδί αληηκεησπίδεηαη σο
αληηθείκελν θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ειινρεχεη ν θίλδπλνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ
γπλαηθείσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

αιιά

θαη

ησλ

γπλαηθείσλ

αλαπαξαγσγηθψλ

ηθαλνηήησλ261. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη ε πξαθηηθή
ηεο επ‟ ακνηβή κεηξφηεηαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζεί κε ην εκπφξην βξεθψλ,
θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο πξνυπνζέηεη φηη ην αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο αλήθεη
ζηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία ηνπ εκπνξεπνκέλνπ. Γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ
πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θαζψο αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο δελ είλαη
ην παηδί αιιά ηα γνληθά δηθαηψκαηα θαη νη γνληθέο ππνρξεψζεηο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο
ζηεξίδνληαη θαηά βάζε ζην γεληθφ δηθαίσκα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο
θίλεζεο ζέηνληαο ην εξψηεκα: «Πψο κπνξεί άξαγε λα απνζαθεληζζεί πφηε ζίγεηαη ν
ππξήλαο ηνπ απηνθαζνξηζκνχ θάπνηνπ, φηαλ ν ίδηνο κε ηε δηθή ηνπ ζέιεζε – αθξηβψο
δειαδή απηνθαζνξηδφκελνο- έρεη απνδερζεί κηα ζπκθσλία κε ζνβαξέο, έλλνκεο
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ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ;»262. ζνλ αθνξά ην επηρείξεκα ηεο
εκπνξεπκαηνπνίεζεο έξρνληαη λα αληαπαληήζνπλ πσο ν λφκνο πξνλφεζε θαη
θαηαδίθαζε ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Mill, «ε κφλε ειεπζεξία
πνπ είλαη άμηα ηνπ νλφκαηφο ηεο είλαη ε ειεπζεξία λα επηδηψθνπκε ην φθειφο καο κε
ηνλ δηθφ καο ηξφπν», ηζρπξηζκφο πνπ ελίνηε δηθαηνινγεί ηνλ θαηαλαγθαζκφ.
«Δθφζνλ, ζχκθσλα κε ηηο ππαγνξεχζεηο ηεο δηθαηνζχλεο, θάζε άηνκν πξέπεη λα
δηαζέηεη έλα minimum ειεπζεξίαο, φια ηα άιια άηνκα πξέπεη λα εκπνδίδνληαη, ελ
αλάγθε κάιηζηα δηα ηεο βίαο, φηαλ πξνζπαζνχλ λα ηνπ ην ζηεξήζνπλ»263. Πέξαλ
απηνχ, δηαηππψλεηαη φηη ε ηπρφλ απαγφξεπζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο απνηειεί
δπζκελή δηάθξηζε πξνο ηε γπλαίθα, θαζψο ν κελ άλδξαο πνπ δελ δχλαηαη λα
ηεθλνπνηήζεη, ππνβνεζείηαη κε δσξεά ζπέξκαηνο, ελψ αληίζεηα ε γπλαίθα πνπ
αδπλαηεί λα θπνθνξήζεη, κέλεη αβνήζεηε. Παξ‟ φια απηά, ζεσξνχλ θαη νη ίδηνη
αλεπίηξεπηε ηελ ακεηβφκελε παξέλζεηε θπνθνξία επηζεκαίλνληαο264 φηη ζηελ
πεξίπησζε ηεο αιηξνπηζηηθήο πξνζθνξάο, ε ειεχζεξε απφθαζε κηαο γπλαίθαο λα
βνεζήζεη έλα δεπγάξη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληίθεηηαη ζηηο ζπληαγκαηηθέο
αξρέο πεξί πξνζηαζίαο ηεο ειεπζεξίαο ή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Σν ζηνηρείν,
σζηφζν, ηεο αληδηνηέιεηαο είλαη δχζθνιν λα απνδεηρζεί αιιά θαη λα ειεγρζεί. Οη
ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο είλαη αληίζεηεο κε ηα ρξεζηά ήζε (ΑΚ 178) θαη ηνλ λφκν
θαζψο απφ ηε κηα πιεπξά πξνζθξνχνπλ ζηελ «αδηάζεηε» ηδηφηεηα ηεο κεηξφηεηαο
αιιά θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ (ΑΚ 175 εδ.1) θαη απφ ηελ άιιε ε
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην πξφηππν ηεο νηθνγέλεηαο άπθπο 21
παπ. 189 265. Ζ ακεηβφκελε παξέλζεηε θπνθνξία επαιεζεχεη ην ζεψξεκα ηνπ
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Coase266 θαηά ην νπνίν ην δίθαην δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ θαηαλνκή ησλ
δηθαησκάησλ. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεψξεκα ηα δηθαηψκαηα ελ ηέιεη δελ ζα
αλήθνπλ ζε εθείλνλ ζηνλ νπνίν παξαρσξήζεθαλ απφ ην δίθαην αιιά ζε εθείλνλ πνπ
ηα αμηνινγεί πεξηζζφηεξν. Δάλ ππαρζεί ην ζεψξεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί κηα νηθνγέλεηα κέζσ ηεο αγνξάο θαη φρη κέζσ ηεο
αγάπεο. Δπίζεο, νη ζπκθσλίεο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο πξνσζνχλ έλαλ θφζκν
«ηδησηηθψλ παξαγγειηψλ», ζηνλ νπνίν νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη δήηεκα
επηινγήο.
Ζ αξρή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ εθθξάδεη θαηά θχξην ιφγν ηελ ίδηα
ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη απφιπηε θαη απαξαβίαζηε.
Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «απφιπηε» επηδηψθεηαη λα ηνληζηεί ε αδπλακία
πεξηνξηζκνχ ηεο αξρήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ζ αμία ηνπ αλζξψπνπ δελ
επηδέρεηαη

πεξηνξηζκνχο

θαη

νχηε

ππεξηεξεί

έλαληη

νπνηαζδήπνηε

άιιεο

ζπληαγκαηηθήο αξρήο ή δηθαηψκαηνο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε αληίιεςε θαηά ηελ
νπνία ε αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε έλαληη ησλ άιισλ
αξρψλ θαη δηθαησκάησλ θαη θπξίσο έλαληη ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Δίλαη ζεκηηφ
ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα λα επηθέξεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, είλαη φκσο αλεπίηξεπην λα πεξηνξίδεηαη ε αλζξψπηλε αμία απφ ηα
ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα αξρή, ε νπνία επηηάζζεη ηνλ ζεβαζκφ
ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη ηελ ραξαθηεξίδεη σο πνιχηηκν ζπληαγκαηηθφ αγαζφ. Ο
άλζξσπνο, επνκέλσο, έρεη σο ζχκθπην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ηδηφηεηα λα αλήθεη ζην
αλζξψπηλν είδνο απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδεη ηηο αιιειέλδεηεο δηαζηάζεηο ηεο
αηνκηθήο, θνηλσληθήο θαη βηνινγηθήο-γελεηηθήο. Ζ αμία ηνπ αλζξψπνπ επηβάιιεηαη λα
ιεηηνπξγεί σο κηαο απαξαβίαζηε αξρή θαηά ηελ νπνία θαλέλαο δελ ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ακθηζβεηήζεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε ηνπ πξνζψπνπ θη νχηε
θπζηθά λα ζηεξήζεη ην δηθαίσκα λα απνιακβάλεη ειεχζεξα ην ζχλνιν ησλ
δηθαησκάησλ πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ε έλλνκε ηάμε. ια απηά, θπζηθά, πάληνηε ζην
πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο εχξπζκεο
θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Καλη267 ε θεληξηθή ηδέα ζηελ
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εζηθή είλαη ν ζεβαζκφο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ε αίζζεζε φηη ν θαζέλαο νθείιεη λα
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηελ αξκφδνπζα αμηνπξέπεηα. Δπηβάιιεηαη λα δείρλνπκε ηελ εζηθή
καο επζχλε, ε νπνία θξίλεηαη σο αλχπαξθηε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζεβφκαζηε ηελ
αμηνπξέπεηα ηνπ άιινπ. Οη πνιέκηνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο ππνζηεξίδνπλ πσο ην
δεπγάξη ρξεζηκνπνηεί ηελ παξέλζεηε κεηέξα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο
ηνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη ηελ αμία ηεο δσήο κε ηελ εξγαιεηαθή ηεο έλλνηα. Ζ αμία ηεο
δσήο θαηαζηξαηεγείηαη θαη ζίγεηαη παξάιιεια ε αμηνπξέπεηα ηεο παξέλζεηεο σο
άηνκν. Οη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη ε ςπρνζχλζεζε ηνπ δεχγνπο κεηαθέξνληαη
αλαπφθεπθηα θαη ζηελ ςπρνζχλζεζε ηεο θπνθφξνπ, αλαηξψληαο ζπγρξφλσο ηε δηθή
ηεο ππνθεηκεληθφηεηα. Ο παξαγθσληζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο θέξνπζαο
κεηαηξέπεη ην άηνκν ζε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη ην άηεθλν δεπγάξη αζθεί ηελ
ειεπζεξία ηνπ εηο βάξνο ηεο απηνλνκίαο αιιά θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηεο παξέλζεηεο,
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα θαη παξνπζηάδνληαη άλεπ
φξσλ. Οη ελάληηνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ππνζηεξίδνπλ φηη παξφιν πνπ
παξνπζηάδεηαη ην αίζζεκα ηεο απηνζπζίαο, πνπ ληψζεη, παξ‟ φια απηά, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα λνηθηάδεη ηε κήηξα θαη εκθαλίδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζαλ κηα
αλαπαξαγσγηθή κεραλή (baby farming). Σν ζψκα ηεο γπλαίθαο εκπνξεπκαηνπνηείηαη
θαη παξάιιεια λνκηκνπνηείηαη κέζσ ηνπ λνκνζέηε ε παξαγγειία δσήο κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ.
ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ηεο κεζφδνπ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θξίζηκν
δεηνχκελν απνηειεί θαη ην φξην ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ην νπνίν
δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ αθηινθεξδή ζπκκεηνρή ηεο θέξνπζαο ζηε δηαδηθαζία. Σν
αλζξψπηλν ζψκα απνηειεί κέξνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ε νπνηαδήπνηε
πψιεζε ή ελνηθίαζή ηνπ ζα θξηλφηαλ αξλεηηθή γηα ην άηνκν. Θα κπνξνχζε, παξ‟ φια
απηά, ν νπνηνζδήπνηε λα αλαξσηεζεί γηα πνην ιφγν ν άλζξσπνο θαηαθεχγεη ζε έλαλ
ηέηνηνπ είδνπο εμεπηειηζκφ θη εάλ απηφο, θπζηθά, είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί κε
θπξψζεηο ή απαγνξεπηηθνχο θαλφλεο. Ο άλζξσπνο είλαη έλα ζπλεηδεηφ θαη έιινγν νλ,
ελψ παξάιιεια ε εζσηεξηθή ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζήο ηνπ ζα ραξαθηεξηδφηαλ
άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλζξψπηλε αμία θαη ππφζηαζε. Καηά πφζν, ινηπφλ, ν
πεξηνξηζκφο απηήο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζπλείδεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο
αλζξψπηλεο αμίαο; χκθσλα κε ην γεγνλφο φηη ε αμηνπξέπεηα αιιά θαη ε ειεπζεξία
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ζπλείδεζεο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο έλλνηεο, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξνθχςεη ε
έλζηαζε σο πξνο ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, ζε πεξίπησζε
πνπ απηά δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηα φξηα ζεβαζκνχ ηεο
αμηνπξέπεηάο ηνπο. Απηήλ ηελ αληίδξαζε έξρεηαη λα παξαθάκςεη ε ζεψξεζε πνπ
εκθαλίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία γεληθφηεξα θάζε αηφκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Βηνταηξηθήο.
Με άιια ιφγηα πξνηείλεηαη λα αμηνπνηείηαη ε αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο κε
γλψκνλα ηε ζηάζκηζε ζπληαγκαηηθψλ αγαζψλ πνπ δηαθπβεχνληαη ή σο πεγή
έκπλεπζεο θεηκέλσλ, ηα νπνία ζα ζέηνπλ θξαγκνχο ζε πξαθηηθέο πνπ ειινρεχνπλ
θηλδχλνπο γηα ην αγαζφ ηεο αμηνπξέπεηαο. Δλ ζπλερεία, ζα κπνξνχζε δηεξσηεζεί
θαλείο εάλ θάπνην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ειεχζεξα ηνλ εαπηφ ηνπ, πψο είλαη δπλαηφλ
θάηη ηέηνην λα ραξαθηεξίδεηαη αληίζεην κε ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαη πσο είλαη δπλαηφλ
λα αγλνείηαη ε παξάκεηξνο ηεο ζέιεζήο ηνπ λα πηνζεηείηαη άθξηηα ε ππνθεηκεληθή
θξίζε θάπνηνπ ηξίηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηε θηιειεχζεξε ζεψξεζε ηεο αμίαο ηνπ
αλζξψπνπ κηα ζπκπεξηθνξά δελ ραξαθηεξίδεηαη σο απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή,
νχηε αλήζηθε ζε πεξίπησζε δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο ηέηνηα απφ ην ππνθείκελν πνπ
ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή γίλεηαη δέθηεο ηεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε κηα αληηθεηκεληθνχ
ραξαθηήξα πξνζέγγηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρήο ζα ήηαλ ζε πεξίπησζε πνπ κηα
ζπκπεξηθνξά ζα θξηλφηαλ απάλζξσπε κε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη αλεμάξηεηα απφ
ηελ έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο ζπλαίλεζεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηεο πηζαλήο επηζπκίαο
ηνπ λα ζπλερίζεη ζε πξνζβιεηηθέο γηα ην άηνκφ ηνπ δξαζηεξηφηεηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΔΝΘΔΣΗ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ
Οη εζηθέο αληηιήςεηο πνπ απαζρνινχλ θαηά θαηξνχο φζνλ αθνξά ηε κέζνδν
ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο δηαθέξνπλ αλά έλλνκε ηάμε κε απνηέιεζκα λα
ζπλαληάκε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ268, νη νπνίεο
ζπλίζηαληαη ζηελ πιήξε λνκηθή απαγφξεπζε, ηε λνκνζεηηθή απνρή, ηελ ειεχζεξε
ηδησηηθή ζπκβαηηθή ξχζκηζε θαη ην κνλνπψιην ηεο θξαηηθήο ξχζκηζεο. Οη
ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο επηινγέο εκθαλίδνπλ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα.
ζνλ αθνξά ηελ λνκηθή απαγφξεπζε πξφθεηηαη γηα κηα αζθαιή επηινγή, ε νπνία
αλαθέξεη ηε ξεηή απνδνθηκαζία ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο έλαληη ελφο θνηλσληθνχ
θαηλνκέλνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ακθίβνια απνηειέζκαηα επηηπρίαο. Απηφ
ζπκβαίλεη θαζψο νη ζπκθσλίεο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ζπλάπηνληαη ζπλήζσο
παξάλνκα κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαζψο ε ζπγγέλεηα
ηδξχεηαη κφλν κε ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηεο πηνζεζίαο. Ζ λνκνζεηηθή απνρή
ραξαθηεξίδεηαη σο επηθίλδπλε επηινγή θαζψο εληζρχεη ηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ.
πγθεθξηκέλα, ειινρεχεη ν θίλδπλνο άληζεο λνκηθήο κεηαρείξηζεο παξφκνησλ
πεξηπηψζεσλ απφ ηε ζηηγκή πνπ απμάλεηαη ν θίλδπλνο λα εκθαληζηνχλ πξνζσπηθέο
εζηθέο αληηιήςεηο ιεηηνπξγψλ ηεο δηθαηνζχλεο θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ φπνησλ
δηαθνξψλ αλαθχςνπλ. Πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβαηηθήο ξχζκηζεο
ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη δηεπξχλεηαη ε απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
αλαπαξαγσγή ηφζν ηεο γπλαίθαο πνπ αλαιακβάλεη λα θπνθνξήζεη φζν θαη ηνπ
δεπγαξηνχ θαη παξάιιεια απνηειεί έλα δίρηπ αζθαιείαο (safety net) ζε πεξίπησζε
πνπ εμειηρζνχλ αλψκαια νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο269. Ζ ζπκβαηηθή, κε άιια ιφγηα,
ξχζκηζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη νξηαθέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο
γελληνχληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ηέθλα ή ζε πεξίπησζε πνπ ην ηέθλν γελλεζεί κε
ζνβαξφ γελεηηθφ ειάηησκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε, επνκέλσο, δεζκεπηηθφηεηα απνηειεί
εγγχεζε ηήξεζεο ησλ αλαιεθζεηζψλ ππνζρέζεσλ. Απφ ηελ άιιε, σζηφζν, πιεπξά ε
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ζπκβαηηθή ξχζκηζε δελ αξθεί ζην ζεκείν πνπ θάπνην πεξηερφκελν ζχκβαζεο δε
ζεκαίλεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ έλλνκε ηάμε.
Δπηβάιιεηαη, ζπλεπψο, ε χπαξμε θξαηηθήο ξχζκηζεο, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα
είλαη ζπλδπαζηηθή κε ηε ζπκβαηηθή270. Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζηηθφ κνληέιν
αθνινπζείηαη επηηπρψο απφ ηνλ Έιιελα λνκνζέηε θαζψο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ
ηδησηηθή απηνλνκία θαη ηνλ θξαηηθφ έιεγρν. Ζ κέζνδνο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο
ξπζκίδεηαη ζε Αγγιία, Νφηηα Αθξηθή, Απζηξαιία, Βξαδηιία, ζε θάπνηεο πνιηηείεο ηεο
Ακεξηθήο, ηελ Νέα Εειαλδία271, Κνξέα, Οιιαλδία θαη πιένλ θαη ζηελ Διιάδα. Ζ
δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο απνηειεί κηα κέζνδν πνπ ζπγθεληξψλεη
δηεζλψο ηα πεξηζζφηεξα ππξά απφ νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν ηεο ππνβνεζνχκελεο
αλαπαξαγσγήο. Οη ελζηάζεηο είλαη σο επί ην πιείζηνλ εζηθήο αιιά θαη λνκηθήο πθήο.
Μηα βαζηθή εζηθή αληίξξεζε θαη ε νπνία πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ θαληηαλή
θηινζνθία απνηππψλεη ην αμίσκα πσο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη σο
κέζν αιιά σο ζθνπφο. Ζ θπνθφξνο γπλαίθα κεηαηξέπεηαη ζε εθθνιιαπηηθή κεραλή272
θαη ζε έλα κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμππεξεηήζεη ζθνπνχο ηξίησλ273.
Παξ‟ φια απηά, ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα εκθαλίδεηαη θαη ν αληίινγνο πσο ε
επηβνιή ζε κηα γπλαίθα λα δεζκεπζεί λα θπνθνξήζεη γηα κηα ηξίηε είλαη
παηεξλαιηζηηθή θαζψο ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα πξάμεη ζαλ έλα εζηθφ, απηφλνκν

270

Ζφθ Κουνουγζρθ-Μανωλεδάκθ, «Σο χζδιο Νόμου για τθν ιατρικι υποβοικθςθ ςτθν
ανκρϊπινθ αναπαραγωγι και ο αντίλογοσ ςτισ αντιδράςεισ εναντίον του», Χρονικά Ιδιωτικοφ
Δικαίου, Β, 2002, ς.ς.676-677
271

Tudi Ken Daniels, “The policy and practice of surrogacy in New Zealand” in Rachel Cook,
Shelly Day Sclater, Felicity Kaganas, Surrogate Motherhood: International Perspectives, Hart
Publishing, Oxford – Portland Oregon, 2003(b), p.p.,55-73
272

Ναταλι-Χριςτίνα αμαρά, «Θ νομικι κζςθ τθσ τρίτθσ δότριασ γενετικοφ υλικοφ (ωαρίου)
ςτθν τεχνθτι γονιμοποίθςθ», ςτο Ιατρικι Τποβοικθςθ ςτθν Ανκρϊπινθ Αναπαραγωγι και Αςτικό
Δίκαιο, Βιβλιοκικθ Κριτικισ Επικεϊρθςθσ, 1, Εκδόςεισ Αντ. Ν. άκκουλα, Ακινα, 2002, ς.145 και
Κανάςθσ Παπαχρίςτου, Θ τεχνθτι αναπαραγωγι ςτον Αςτικό Κϊδικα, Εκδόςεισ άκκουλα, ΑκιναΚεςςαλονίκθ, 2003, ς.49
273

Melissa Lane, “Ethical Issues in surrogacy agreements” in Rachel Cook, Shelly Day Sclater,
Felicity Kaganas, Surrogate Motherhood: International Perspectives, ό.π., ς.136 και Eric Blyth and
Claire Potter, “Surrogacy, market forces, assisted conception” in Rachel Cook, Shelly Day Sclater,
Felicity Kaganas, Surrogate Motherhood: International Perspectives, ό.π., p.231
143

θαη έιινγν ππνθείκελν δηθαίνπ274. Ζ επφκελε εζηθή αληίξξεζε αθνξά ζηελ
εκπνξεπκαηνπνίεζε ζηελ νπνία νδεγεί ε κέζνδνο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Σφζν
ε κεηέξα φζν θαη ην παηδί πνπ γελλάηαη απνηεινχλ αληηθείκελα ζπλαιιαγήο.
Απνδνθηκάδεηαη, κε ιίγα ιφγηα, ν ρψξνο ηεο νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ
ρψξν αλάπηπμεο ζπλαηζζεκάησλ αγάπεο θαη αληδηνηέιεηαο θαη ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη
ζε αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο275. Ζ ζπγθεθξηκέλε, σζηφζν, άπνςε έξρεηαη
αληηκέησπε κε ηε ζθέςε πσο ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ην παηδί, φπσο πηνζεζία θ.ά.
δελ δηαηππψλνληαη

αληίζηνηρεο

θξηηηθέο276. Ζ ηειεπηαία εζηθή

αληίξξεζε

αληηηάζζεηαη κε ην γεγνλφο πσο επηιέγνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, ε γέλλεζε ηνπ
παηδηνχ βξίζθεηαη εθηφο γάκνπ θαη ηνλίδεη ηελ ειεχζεξε ζπκβίσζε277. Ζ
ζπγθεθξηκέλε, βέβαηα, άπνςε αιιάδεη ην ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ θαη ην ζέηεη ζε λέα
βάζε, απηή ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθηφο γάκνπ ηεθλνπνηίαο.
Δθηφο φισλ ησλ παξαπάλσ έρνπλ δηαηππσζεί αληηξξήζεηο θαη ζε θαζαξά
λνκηθφ επίπεδν. Γελ είλαη ιίγνη νη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο
επηθπιάμεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαζψο κέζσ απηήο νη δεζκνί ζπγγέλεηαο
γίλνληαη δήηεκα ηδησηηθήο δηεπζέηεζεο θαη επηινγήο278. Ζ ζχλαςε, παξ‟ φια απηά,
κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο ζίγεη θαη ηελ ηδησηηθή απηνλνκία ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ
θαζψο κπνξεί λα πξναγάγεη αιιά θαη λα ππνλνκεχζεη ηελ ηδησηηθή απηνλνκία279.
Δπίζεο, δελ δηεπξχλεηαη ε ηδησηηθή απηνλνκία γπλαηθψλ πνπ δηαζέηνπλ νηθεηνζειψο
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ηηο αλαπαξαγσγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, φπσο νη ίδηεο επηζπκνχλ, νχηε ησλ ππνγφληκσλ
δεπγαξηψλ, ηα νπνία δελ δχλαληαη λα απνθηήζνπλ παηδί κε άιιε κέζνδν. Ζ ηδησηηθή
απηνλνκία πεξηνξίδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ εμαλαγθάδνληαη εμαηηίαο
νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ λα θαηαθχγνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο αιιά θαη
ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ πνπ πηέδνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν λα
πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ
παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο, φπσο ηελ πηνζεζία. Σίζεηαη, επίζεο, ην δήηεκα ηεο
νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο θαη ε θαηαβνιή νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ζηελ θπνθφξν
θαζψο ν ξφινο δίλεη ην θίλεηξν πξνζέιθπζεο γπλαηθψλ κε ρακεινχο νηθνλνκηθνχο
πφξνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο θαζψο πξνβάιινληαη
ππέξ θαη θαηά επηρεηξήκαηα. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ζεσξνχλ πσο ε θαηαβνιή
νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ζίγεη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηεο θπνθφξνπ θαζψο πξφθεηηαη
γηα ζπκθσλία ηεο ηειεπηαίαο λα γελλήζεη έλα παηδί γηα ράξε θάπνηαο άιιεο γπλαίθαο
θαη ζα απνηειεί ηξφπν επηβίσζεο γηα ηελ ίδηα ή αθφκα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Αμίδεη,
επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ε απνθάιπςε ζην ηέθλν πσο γελλήζεθε απφ θάπνηα άιιε
γπλαίθα, ε νπνία είρε ιάβεη νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη
ζπλαηζζεκαηηθά280. Έρεη αθφκα ππνζηεξηρζεί πσο ε εθηέιεζε κηαο νπνηαζδήπνηε
ζπκθσλίαο ρσξίο νηθνλνκηθά νθέιε, έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εμειηρζεί
νκαιά γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε281. Με ηελ απαγφξεπζε ηεο θαηαβνιήο
αληαιιάγκαηνο ε δεκφζηα εμνπζία πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθή απηνλνκία ησλ
εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο θπνθφξνπ, νη αλαπαξαγσγηθέο ηεο
ηθαλφηεηεο δελ ζα εμαγνξάδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπγαξηνχ, πνπ επηζπκεί λα
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απνθηήζεη παηδί δε ζα γίλεηαη φκεξνο εθβηαζκψλ θαη ππεξβνιηθψλ νηθνλνκηθψλ
απαηηήζεσλ απφ ηελ θπνθφξν282.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ε κε θαηαβνιή νηθνλνκηθήο
απνδεκίσζεο απνηειεί πξάμε εθκεηάιιεπζεο ηεο θπνθφξνπ283 θαη κείσζε ησλ
πηζαλνηήησλ αλεχξεζεο ππνςήθηαο θπνθφξνπ. Σν χςνο ηνπ νηθνλνκηθνχ
αληαιιάγκαηνο δελ ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ, ηηο νπνίεο θαιχπηνπλ λφκηκα
νη θνηλσληθνί γνλείο ζηελ θπνθφξν284. Τπνζηεξίδεηαη, αθφκε, πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ
ε θπνθφξνο πιεξψλεηαη απηφ δε ζεκαίλεη πσο κεηψλνληαη ή αλαηξνχληαη ηα
αηζζήκαηα αιηξνπτζκνχ ηεο ζπγθξηηηθά κε κηα θπνθφξν πνπ δελ πιεξψλεηαη285.
Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο κε αληάιιαγκα θαη ηεο δσξεάο γελεηηθνχ πιηθνχ πάιη κε
αληάιιαγκα δελ είλαη ηέηνηαο ζεκαζίαο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε απαγφξεπζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη λα επηηξέπεηαη ζηελ
δεχηεξε286. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηθαινχληαη πξφζζεηα λνκηθά
πξνβιήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ζχκβαζεο κε ζθνπφ λα
ππνζηεξηρζεί ε ζέζε ππέξ ηεο απαγφξεπζεο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε άξλεζε ηεο θπνθφξνπ λα απνδψζεη ην
παηδί ζηνπο θνηλσληθνχο γνλείο ή θαη αθφκα ε αμίσζή ηεο γηα ζπρλή επαθή κε απηφ
κεηά ηνλ ηνθεηφ. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν άξλεζεο ησλ
θνηλσληθψλ γνλέσλ λα ιάβνπλ ην παηδί ζε πεξίπησζε πνπ απηφ γελλεζεί κε θάπνην
πξφβιεκα ή ζηελ πηζαλφηεηα γέλλεζεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηέθλσλ. Βέβαηα, ηα
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Eric Blyth and Claire Potter, “Surrogacy, market forces, assisted conception” in Rachel Cook,
Shelly Day Sclater, Felicity Kaganas, Surrogate Motherhood: International Perspectives, ό.π., p.233
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δηάθνξα πξνβιήκαηα,

ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζζνχλ είλαη

αληηκεησπίζηκα, ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο λα νδεγεζεί ν νπνηνζδήπνηε ζηελ
απαγφξεπζε ηεο κεζφδνπ. Σνλίδεηαη, κάιηζηα, πσο πξνβιήκαηα κπνξεί λα
πξνθχςνπλ ζηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ζπκθσληψλ ρσξίο ινηπφλ απηφ λα ζεκαίλεη
πσο πξέπεη λα νδεγνχκαζηε ζηελ θαηάξγεζε ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο 287. Δπηβάιιεηαη,
επνκέλσο, ε λνκηθή ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ζπγγέλεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο288. Ζ δεκφζηα εμνπζία, ινηπφλ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνηξέςεη ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ηδησηηθήο θπξηαξρίαο θαη ζα πξνζηαηεχζεη ηελ
απηνλνκία ησλ πξνζψπσλ. Δίλαη, επίζεο, πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζα
αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ ηδησηηθήο εμνπζίαο θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ
δεπγαξηνχ πξνο ηελ θπνθφξν. Ζ θπνθφξνο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα είλαη
ππνρξεσκέλε λα αθνινπζεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο θαζ‟ ππφδεημε ησλ
θνηλσληθψλ γνλέσλ, φπσο απνθπγή εξγαζίαο, κε ιήςε αζψσλ θαξκάθσλ θ.ά. 289 ή
θαη αθφκα πην εηδηθφηεξα αθφκα θαη ηελ ππνρξέσζε απνρήο ζεμνπαιηθψλ
ζπλεπξέζεσλ290. Απηά ηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη αθφκα πνιππινθφηεξα φηαλ
πεξηιακβάλνληαη ηέηνηνπ είδνπο ξήηξεο ζηε ζπκθσλία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο291.
Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί πσο ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ κπνξεί ε θπνθφξνο λα
πξνβεί ζε δηαδηθαζία ηερλεηήο δηαθνπήο θπήζεσο ειεχζεξα θαη απηφλνκα ή θη αλ
αθφκα κπνξεί λα ππνβιεζεί πάιη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγελλεηηθψλ εμεηάζεσλ δηαγλσζζεί θάπνην ζνβαξφ
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πξφβιεκα πγείαο ζην ηέθλν, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ νη γνλείο δε ζα επηζπκνχλ ηε
γέλλεζε ηνπ κσξνχ292.
Ζ πεξίπησζε ηεο ηερλεηήο δηαθνπήο ηεο θπήζεσο απνηειεί δήηεκα
πξνζσπηθνχ απηνθαζνξηζκνχ ηεο γπλαίθαο293. Δίλαη αδχλαην γηα ηελ θπνθφξν λα
ζηεξεζεί ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκά ηεο ζηελ ηερλεηή δηαθνπή
θπήζεσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά πνπ ζα αζθεζεί εληφο ησλ νξίσλ πνπ
επηβάιιεη ν πνηληθφο λφκνο, θη νχηε απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη δπλαηφλ λα
ππνρξεσζεί λα θαηαθχγεη ζε ηερληθέο δηαθνπήο θπήζεσο. Με άιια ιφγηα, ε ηδησηηθή
βνχιεζε δελ είλαη δπλαηφλ λα παξαθάκςεη νχηε ηελ κηα πεξίπησζε νχηε ηελ άιιε. Ζ
απάληεζε πνπ απνδίδεηαη, ινηπφλ, είλαη ζεηηθή γηα ηε πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ
εξσηήκαηνο θαη αξλεηηθή γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ. Οπνηαδήπνηε αληίζεηε
απαίηεζε θξίλεηαη θαηαρξεζηηθή, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεηαη πσο κηα
αδηθαηνιφγεηε ηερλεηή δηαθνπή θπήζεσο είλαη πνιχ πηζαλφ λα θξηζεί ζπκβαηηθή
παξάβαζε έλαληη ζηα πξφζσπα πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ παηδί294. εκαληηθνί
είλαη

θαη

νη

πξνβιεκαηηζκνί,

νη

νπνίνη

απαζρφιεζαλ

ηελ

ειιεληθή

Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή θαη ε νπνία εθπφλεζε ηνλ ν. 3089/2002. Δίλαη
γεγνλφο πσο απνπζίαδαλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν πεξηνξηζκνί, πνπ αθνξνχζαλ ην
πξφζσπν ηεο θπνθφξνπ295. Βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν ηέζεθε ήηαλ ε πξφβιεςε απφ
ηνλ λφκν ε θπνθφξνο λα είλαη έγγακε ή θαη λα έρεη δηθφ ηεο παηδί 296. Δάλ ε θπνθφξνο
είρε δηθά ηεο παηδηά, ζα κπνξεί λα απνθαζίδεη πην ζπλεηδεηά, ψξηκα θαη απηφλνκα
απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη ε ίδηα έρεη βηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο εγθπκνζχλεο. Δπίζεο, ην
γεγνλφο φηη ε θπνθφξνο ζα έρεη δεκηνπξγήζεη δηθή ηεο νηθνγέλεηα ζα απνηεινχζε θαη
δηθή ηεο εμαζθάιηζε απφ ηε ζηηγκή ζε θάζε εγθπκνζχλε ειινρεχεη ν θίλδπλνο
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ηαηξηθψλ επηπινθψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξήζνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ πηζαλφηεηα
κειινληηθήο ηεθλνπνηίαο297. Παξάιιεια, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεξηνξίδεηαη
αξθεηά θαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ηεο θπνθφξνπ κε ην
παηδί, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο παηδηνχ απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά. Παξ‟ φια απηά, ηίζεηαη
θαη ην δήηεκα εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο θπνθφξνπ ζε πεξίπησζε
πνπ κεγαιψλεη κηθξά παηδηά, ηα νπνία είλαη πνιχ πηζαλφλ ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο
ειηθίαο ηνπο λα ππνζηνχλ ςπρνινγηθφ ζνθ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα είλαη δπλαηφλ
λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απνρσξίδνληαη ην αδεξθάθη πνπ έθεξε ζηνλ
θφζκν ε κεηέξα ηνπο298 αιιά θαη λα απνθηήζνπλ ηξαπκαηηθφ θφβν γηα εγθαηάιεηςε
θαη ησλ ίδησλ απφ ηνπο γνλείο299. Έλα άιιν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ήηαλ εάλ ζα
κπνξνχζε ε θπνθφξνο λα είλαη ζπγγελήο κε ηελ θνηλσληθή κεηέξα. Γελ επηθξάηεζε
σζηφζν κηα ηέηνηα άπνςε θαζψο ν λνκνζέηεο δελ επηζπκνχζε λα ζπξξηθλψζεη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ ηα φξηα ηεο απηνλνκίαο ηεο γπλαίθαο αιιά θαη ηνπ δεπγαξηνχ, πνπ
επηζπκνχζε λα θαηαθχγεη ζηελ απφθηεζε ηέθλνπ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο.
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4.1

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΙ

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ

ΣΗ

ΙΓΙΧΣΙΚΗ

ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ
Ζ ειιεληθή ξχζκηζε γηα ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα έζεζε δήηεκα νξίσλ ζηελ
ηδησηηθή απηνλνκία. Δπηζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά ην δήηεκα ησλ κνξθψλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ πνπ είλαη λνκηθά επηηξεπηέο αιιά θαη ηηο κεζφδνπο ηεο
ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο κε ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί ε
παξέλζεηε κεηξφηεηα. Έρεη επηθξαηήζεη έληνλε δηρνγλσκία ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο
ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επηηξεπηέο απφ ην
ειιεληθφ δίθαην αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο ε κεξηθή ππνθαηάζηαηε
κεηξφηεηα είλαη επηηξεπηή ζε αληίζεζε κε ηελ πιήξε ππνθαηάζηαζε αιιά θαη ηνλ
ζπλδπαζκφ ηεο παξέλζεηεο κε ηελ εηεξφινγε γνληκνπνίεζε θαζψο πξνθχπηνπλ
ζεκαληηθέο

εξκελεπηηθέο

δπζρέξεηεο.

ζνλ

αθνξά

ηελ

πεξίπησζε

ηεο

ππνθαηάζηαηεο κεηξφηεηαο ηζρχεη πσο ζε αληίζεζε κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ αλδξηθνχ
γελεηηθνχ πιηθνχ300, ε πξνέιεπζε ηνπ γπλαηθείνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ζπληζηά
πξνυπφζεζε εθ ηνπ λφκνπ ηνπ επηηξεπηνχ ηεο κεζφδνπ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ην
άπθπο 1458, εδ.α’ ΑΚ, ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζην ζψκα
άιιεο γπλαίθαο είλαη μέλα πξνο ηελ ίδηα. Ζ δηαηχπσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ
δίλεη ην έλαπζκα λα δηαηππσζνχλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηηο λνκηθέο
επηπηψζεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα σάξηα δελ ήηαλ μέλα πξνο ηελ
θπνθφξν. Αλαθχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαζψο ν φξνο απαγφξεπζε δελ
αλαθέξεηαη ζην θείκελν ηνπ λφκνπ αιιά νχηε θαη ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε.
χκθσλα, κάιηζηα, κε ηελ Έθζεζε ε εξκελεπηηθή πξνζπάζεηα ζπζθνηίδεηαη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν θαζψο ε δπλαηφηεηα αλαηξνπήο ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο κεηξφηεηαο,
φπσο αλαθέξεη ην άπθπο 1464 §2 ΑΚ, απνζαξξχλεη ζηελ πξάμε ηε ρνξήγεζε σαξίνπ
ζηελ ίδηα ηελ θπνθφξν301. ε κηα αξρηθή πξνζέγγηζε302 ε πιήξεο ππνθαηάζηαζε είλαη
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κηα αξξχζκηζηε πεξίπησζε απφ ηνλ λφκν θαζψο νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ
θψδηθα είλαη επαξθείο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ιχζεηο. ε πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ
ππνβιεζεί αίηεζε γηα ρνξήγεζε δηθαζηηθήο άδεηαο θαη ηίζεηαη δήηεκα πιήξνπο
ππνθαηάζηαηεο κεηξφηεηαο, ε αίηεζε απνξξίπηεηαη σο λφκσ αβάζηκε. Σν ηέθλν,
επνκέλσο, θαη ζχκθσλα κε ην άπθπο 1463, εδ.α ΑΚ, ζα έρεη ηελ θπνθφξν λφκηκε
κεηέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη απαξαίηεηε ε πηνζεζία πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζεί
ν ζπγγεληθφο δεζκφο κε ηνπο θνηλσληθνχο γνλείο. Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε ραξαθηεξίδεηαη πιένλ lex imperfecta ζε πεξίπησζε πνπ δελ πεξηέρεηαη
θχξσζε γηα ηελ παξαβίαζή ηεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πιήξεο ππνθαηάζηαηε κεηξφηεηα είλαη
απαγνξεπηηθή απφ ην ειιεληθφ δίθαην εμαηηίαο ηεο ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο ησλ
άπθπων 1458 ΑΚ και 1464 §2 ΑΚ. Δηδηθφηεξα, ην άπθπο 1458 ΑΚ ζπλέρεη ηελ
θαζηέξσζε ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο κεηξφηεηαο σο καρεηφ ηεθκήξην ζην άπθπο 1464 §2
ΑΚ. Δάλ, επνκέλσο, απνδεηρζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελψλ απφ ηνλ ηνθεηφ,
πσο ην ηέθλν θαηάγεηαη βηνινγηθά απφ ηελ θπνθφξν, ηφηε ε κεηξφηεηα αλαηξέπεηαη
ππέξ ηεο θπνθφξνπ. Σν βηνινγηθφ-θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ θξηηήξην ππνρσξεί
εμαηηίαο ηνπ δηπινχ βηνινγηθνχ ζπλδέζκνπ, θαζψο ε βηνινγηθή ηδηφηεηα ηεο
θπνθφξνπ ζπκπίπηεη κε ηε γελεηηθή ηεο ηδηφηεηα. Ζ αλσηέξσ δηάηαμε νπζηαζηηθά
επηβάιιεη θπξψζεηο ζην ελδερφκελν πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί μέλα πξνο ηελ
θπνθφξν σάξηα θαη θαζηζηά εκθαλέο πσο ν λνκνζέηεο απνξξίπηεη ηελ πιήξε
ππνθαηάζηαηε κεηξφηεηα. Δχινγα απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε πιήξεο
ππνθαηάζηαηε κεηξφηεηα πξνγξακκαηίδεηαη, φηαλ ππάξρεη άηππε ζπκθσλία δπν
γπλαηθψλ, πνπ είηε επηδηψθνπλ λα παξαθάκςνπλ ηε λνκηθή δηαδηθαζία ηεο ρνξήγεζεο
δηθαζηηθήο άδεηαο είηε ιακβάλνπλ κε παξάλνκν ηξφπν ηελ άδεηα κε ην λα
πξνζθνκίζνπλ ζην δηθαζηήξην ςεπδή ηαηξηθά δεδνκέλα. Γελ είλαη ιίγνη νη ιφγνη πνπ
δηθαηνινγνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε303. Ο λνκνζέηεο θξίλεη πψο λα
ζηεξεζεί ηε λνκηθή κεηξφηεηα κηα γπλαίθα πνπ είλαη βηνινγηθή κεηέξα γηα ράξε κηαο
άιιεο πνπ ην επηζπκεί, ζα ζεσξείην αξθεηά επψδπλν γηα ηελ ηειεπηαία, θαζψο ζα
κπνξνχζε λα θαλεί αξθεηά δεζκεπηηθφ γηα ηελ ίδηα θαζψο ν ίδηνο ν λνκνζέηεο είλαη
πνπ έρεη επηβάιεη ηε βηνινγηθή δηάζπαζε ηεο κεηξφηεηαο κε ζθνπφ λα εμνπδεηεξψζεη
303
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ην πηζαλφ ςπρηθφ θνξηίν ηεο θπνθφξνπ εμαηηίαο ηνπ απνρσξηζκνχ απφ ην λενγέλλεην
παηδί304. Ζ ηπρφλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ηεο πιήξνπο ππνθαηάζηαηεο κεηξφηεηαο
έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο θαηά ηε ζχγθξνπζε ηνπ βηνινγηθνχ θαη βνπιεηηθνχ
θξηηεξίνπ, ε επηθξάηεζε ηνπ βηνινγηθνχ νθείιεηαη ζηε ζπγθέληξσζε δπν βηνινγηθψλ
ηδηνηήησλ ζε έλα πξφζσπν305. Βαζηθφ κέιεκα ηνπ λνκνζέηε, σζηφζν, είλαη ε νκαιή
εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Ζ απαγφξεπζε ηεο πιήξνπο
ππνθαηάζηαηεο κεηξφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηδσζεί θαη ππφ άιιε νπηηθή. Ο
απνθιεηζκφο ηεο πξννηθνλνκεί ηελ επηζπκία ηνπ λνκνζέηε λα ππνβαζκίζεη ηνλ ξφιν
ηεο θπνθφξνπ δίλνληαο θαηά βάζε έκθαζε θαη ζεκαζία ζην απνηέιεζκα θπξίσο ηεο
δηαδηθαζίαο. Απηή ε πξφβιεςε έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απφθηεζε απφ ηνπο
θνηλσληθνχο γνλείο ηνπ ίδηνπ ηέθλνπ κε απηφ πνπ ζα απνθηνχζαλ ζε πεξίπησζε πνπ
δελ είρε πξφβιεκα θπνθνξίαο ε γπλαίθα306. Μφλε πεξίπησζε πνπ ε θπνθφξνο δε
ρνξεγεί ην δηθφ ηεο γελεηηθφ πιηθφ, ε κέζνδνο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο δελ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο νκφινγεο ή εηεξφινγεο ηερλεηήο
γνληκνπνίεζεο.
Σν δήηεκα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο εγείξεη αθφκα πεξηζζφηεξεο
αληηξξήζεηο. χκθσλα κε ην άπθπο 3 απ.9 ηος Ν.3305/2005 ζπλάγεηαη πσο ην εχξνο
ηεο δηάηαμεο ζπξξηθλψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην σάξην παξέρεη ε γπλαίθα πνπ
επηζπκεί λα απνθηήζεη παηδί. Ζ βηνινγηθή κεηνλεμία, επνκέλσο, ηεο αηηνχζαο άδεηαο
γηα παξέλζεηε κεηξφηεηα επηβάιιεηαη λα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο πσο δελ κπνξεί λα
θπνθνξήζεη θαη φρη πσο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαγάγεη σάξηα. Δπηπιένλ, ην
σάξην ζα κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ κεηέξα πνπ επηζπκεί ην παηδί αιιά θαη απφ
ηξίηε γπλαίθα. Αξρηθά, de lege lata δελ θαίλεηαη θάπνηα δηαθνξά ζηελ δηαηχπσζε ησλ
άξζξσλ 1458 ΑΚ ν. 3089/2002 και 3 απ.9 ηος ν.3305/2005 θαη δελ βξίζθεηαη
έξεηζκα ζηηο Δηζεγεηηθέο Δθζέζεηο ησλ δπν λφκσλ. Απελαληίαο, ζηελ Δηζεγεηηθή
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Έθζεζε ηνπ λ.3089/2002 αλαθέξεηαη ην επηηξεπηφ. ηελ Διιάδα ε παξέλζεηε
κεηξφηεηα έρεη αιηξνπηζηηθφ ραξαθηήξα θαζψο ε απαγφξεπζε θαηαβνιήο
νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο πξνβιέθζεθε λνκνζεηηθά ζηα άπθπα 1458 ΑΚ και 13
§4 εδ. α Ν. 3305/2005. Παξ‟ φια απηά ζχκθσλα κε ην άπθπο 13 §4 εδ.β ηος
ν.3305/2005 δελ ζπλίζηαηαη σο αληάιιαγκα ε θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο εγθπκνζχλεο νχηε θάζε ζεηηθή δεκία ηεο θπνθφξνπ
εμαηηίαο ηεο απνρήο ηεο απφ ηελ εξγαζία ηεο αιιά θαη ηηο ακνηβέο ηεο γηα εμαξηεκέλε
εξγαζία, ηηο νπνίεο ζηεξήζεθε ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
εγθπκνζχλε, ε θπνθνξία, ν ηνθεηφο θαη ε ινρεία307. Δάλ ζε αληίζεηε πεξίπησζε
θαηαβιεζεί νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηφηε ε ζπκθσλία ζεσξείηαη παξάλνκε θαη
άθπξε308. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άπθπο 8 ηος ν. 3089/2002 λνκηθφο πεξηνξηζκφο
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ε κέζνδνο είλαη ε θαηνηθία ηφζν ηεο θνηλσληθήο κεηέξαο
φζν θαη ηεο θπνθφξνπ λα είλαη ζηελ Διιάδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε απνηειεί
κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε ζην ζρέδην ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο εμαηηίαο
ηεο αλάζρεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ηνπξηζκνχ309 θαη ηηο καδηθέο
κεηαθηλήζεηο ζηελ Διιάδα γπλαηθψλ αιιά θαη δεπγαξηψλ απφ ρψξεο, ζηηο νπνίεο
απαγνξεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο310.
πλνςίδνληαο, ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο
πξνυπνζέηεη δηθαζηηθή άδεηα, ε νπνία απφ κφλε ηεο ζεκαηνδνηεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ηδησηηθήο απηνλνκίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε εληχπσζε ακβιχλεηαη αλ αλαινγηζηεί θαλείο
πσο ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη φρη ζε έιεγρν ζθνπηκφηεηαο.
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άπθπος 1458 ΑΚ επηβάιιεηαη ε ππνρξεσηηθή ιήςε
δηθαζηηθήο άδεηαο πξηλ ηε κεηαθνξά γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ ρσξίο λα κπνξεί λα
αηηεζεί θάηη αληίζηνηρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο ή θαη κεηά απφ απηήλ311.
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Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο, ν νπνίνο
δηθαηνινγείηαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο.
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4.1.1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ
Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο εκθαλίδεηαη ζηε
δηεχξπλζε ηεο χπαξμεο ή φρη ελφο δηθαηψκαηνο ζην παηδί θαη εηδηθφηεξα ζηελ
πεξίπησζε ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζηε δηεχξπλζε ηεο χπαξμεο ελφο
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή. Γελ είλαη ιίγνη νη
Γάιινη ζεσξεηηθνί312 πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
δηθαηψκαηνο αιιά θαη άιινη313 πνπ ηα πεξηνξίδνπλ ζηε θπζηθή αλαπαξαγσγή κφλν
θαη φρη ζηελ ηερλεηή. Άιινη απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά εκθαλίδνληαη απφιπηα
αληίζεηνη ζηελ χπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο314. Σν ζεκαληηθφηεξν
επηρείξεκα, ην νπνίν ηάζζεηαη θαηά ηεο χπαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο
είλαη ε πεπνίζεζε πσο ε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή εμππεξεηεί θαη έλαλ
ζπιινγηθφ ζθνπφ εθηφο ηνπ αηνκηθνχ, ν νπνίνο ζπλδέεη ην παηδί πνπ γελληέηαη κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ315. Τπνλνείηαη, κε ιίγα ιφγηα, ε δπλαηφηεηα ηνπ εηδηθφηεξνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ παηδηνχ λα εδξαηψζεη ηελ ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνπο γνλείο. Μηα ηέηνηα,
σζηφζν, αληίιεςε επηβάιιεη θαη ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ πξνο
ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη δηαηππψλεηαη κε ηελ πεξίθξαζε «δηθαίσκα ηνπ
παηδηνχ». Ζ ζεσξεηηθή, επνκέλσο, ζπδήηεζε αλαπηχζζεηαη πάλσ ζηε ζχγθξνπζε ηνπ
«δηθαηψκαηνο ζην παηδί» κε ην «δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ»316. Ζ πιεηνλφηεηα, βέβαηα,
ησλ ζεσξεηηθψλ εκθαλίδεηαη δηζηαθηηθή σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζην παηδί κε εμαίξεζε κηα εθεηεηαθή απφθαζε. ηελ απφθαζε ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ
1989317 ην Αθπξσηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γαιιίαο αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ησλ
ζπκθσληψλ ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο επεξεαδφκελνη απφ ηελ ζχζηαζε ην 1985 ηεο
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έλσζεο Alma mater, ε νπνία είρε σο ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο
ζε ελψζεηο ππνςεθίσλ θπνθφξσλ γπλαηθψλ θαη ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ. Οη δηθαζηέο
πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζνπλ πσο επξφθεηην γηα παξάλνκεο ζπκβάζεηο, δηαηχπσζαλ
πσο ε επηινγή ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο γηα λα γελλεζεί έλα παηδί δελ είλαη
δπλαηφλ λα ζεσξεζεί πσο απνξξέεη απφ ην δηθαίσκα ζχλαςεο γάκνπ νχηε επίζεο απφ
ην δηθαίσκα ίδξπζεο νηθνγέλεηαο θαη ηα νπνία θαηνρπξψλνληαη ζηα άπθπα 12 ηηρ
Δςπωπαϊκήρ ύμβαζηρ για ηα Γικαιώμαηα ηος Ανθπώπος και 23 §2 ηος
Γιεθνούρ ςμθώνος γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Σν Δθεηείν Παξηζίνπ,
ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1990, εμέδσζε δπν απνθάζεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πάλσ
ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ αληίζηνηρεο εθέζεηο ελαληίνλ πξσηφδηθσλ απνθάζεσλ ηνπ
Tribunal de Grande Instance ηνπ Παξηζηνχ. Ζ πξψηε εθδηθάζηεθε ηελ 28ε Ηνπλίνπ
1989318, ελψ ε δεχηεξε ηελ 12ε Ηνπιίνπ 1989319 θαη νη νπνίεο αθνξνχζαλ παξφκνηα
πεξηζηαηηθά. Σφζν ε πξψηε φζν θαη ε δεχηεξε απφθαζε απέξξηςαλ αηηήζεηο
πηνζεζίαο απφ δπν έγγακεο γπλαίθεο γηα παηδηά γελλεκέλα κε ηερλεηή αλαπαξαγσγή
θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ζπέξκα ησλ ζπδχγσλ ηνπο320. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ηα
δεπγάξηα είραλ αθνινπζήζεη ηελ πάγηα ηαηξηθή θαη ηε λνκηθή πξαθηηθή, ηελ νπνία
ζχζηελε ε έλσζε Alma Mater ζηα πξφζσπα, πνπ εκπιέθνληαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
παξέλζεηεο. Σφζν ε κηα φζν θαη ε άιιε απφθαζε δέρηεθαλ εθέζεηο επηθαινχκελνη
ηελ αλαπαξαγσγή σο θπζηθφ δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη ην νπνίν επηηξέπεη
ηελ απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ίδξπζε νηθνγέλεηαο321 θαη ην δηθαζηήξην
ζεψξεζε ηελ παξέλζεηε κεηξφηεηα σο κηα κνξθή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ
αλαπαξαγσγή σο κηα ειεχζεξε έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο
αηνκηθήο επζχλεο απηψλ πνπ ζπγθαηαηίζεηαη322. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο νη
δηθαζηέο επηδίσμαλ λα πξνθαηαβάινπλ νπνηεζδήπνηε αληηξξήζεηο πσο ε απφιαπζε
318

Cour d’Appels Paris, 1 Chambre Civile, 15 Juin 1990, JCP, Ed. G., 1991, n 13, II, Jurisprudence,
21653, ς.ς.107-115, note Bernard Edelman avec Catherine Labrusse-Riou
319

Cour d’Appels Paris, 1 Chambre Civile, 15 Juin 1990, D., 1990, 38 cahier, Jurisprudence, ς.ς.
540-544, note F. Boulanger
320

Άρκρο 341-1 γαλλικόσ Αςτικόσ Κϊδικασ

321

Cour d’Appels Paris, 1 Chambre Civile, 15 Juin 1990, JCP, Ed. G., 1991, n 13, II, Jurisprudence,
21653, ς.ς.107
322

Cour d’Appels Paris, 1 Chambre Civile, 15 Juin 1990, JCP, Ed. G., 1991, n 13, II, Jurisprudence,
21653, ς.ς.108
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ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηψκαηνο πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
άιισλ. «Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο δελ δηαθέξεη απφ
ηηο άιιεο, δελ απνηειεί θνηλσληθφ θίλδπλν νχηε γηα ηε γπλαίθα αιιά νχηε θαη γηα ην
παηδί, θαη δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ κειψλ
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ»323. Δηδηθφηεξα, ζε κηα εμ απηψλ ησλ ππνζέζεσλ
αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε επλντθή αληηκεηψπηζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο
ππαγνξεχεηαη φρη κφλν απφ θνηλσληθέο αιιά θαη απφ επηζηεκνληθέο εμειίμεηο αιιά
θαη απφ δηάθνξεο κεηαιιάμεηο πνπ πθίζηαηαη, ζηηο κέξεο καο, ε νηθνγέλεηα324. Ζ
ζπγθεθξηκέλε, σζηφζν, ζεηηθή έθβαζε ηνπ Δθεηείνπ αλαηξάπεθε απφ ηελ απφθαζε
ηεο 31εο Μάηνπ 1991 ηνπ Αθπξσηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε νπνία εθδφζεθε κεηά απφ ηελ
αλαίξεζε πνπ άζθεζε ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο ππέξ ηνπ λφκνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
απφθαζε δελ έθαλε αλαθνξά ζην δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή θαη πηνζέηεζε ηελ
επηρεηξεκαηνινγία ησλ πξσηφδηθσλ απνθάζεσλ325.

323

Cour d’Appels Paris, 1 Chambre Civile, 15 Juin 1990, JCP, Ed. G., 1991, n 13, II, Jurisprudence,
21653, ς.ς.108=D., 1990, 38 cahier, 1990, Jurisprudence, ς.541
324

Cour d’Appels Paris, 1 Chambre Civile, 15 juin 1990, JCP, Ed. G., 1991, n 13, II, Jurisprudence,
21653, ς.ς.108
325

Francois Terre, Παρατθριςεισ ςτθν απόφαςθ του Cour de Cassation (ass. Plen.) τθσ 31θσ
Μαϊου 1991, JCP. Ed. G., 1991, n 45, II- Jurisprudence, 21752, ς.381
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Η ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ IMMANUEL KANT
Ο Καλη ζην έξγν ηνπ ηα Θεκέιηα ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ θαηαπηάλεηαη
κε πξνβιήκαηα ηεο «θαζαξήο» Ζζηθήο, δηαρσξίδνληάο ηελ απφ ηελ θαζηεξσκέλε
εκπεηξηθή Ζζηθή. Κχξην κέιεκά ηνπ θαη βαζηθφο ηνπ πξνβιεκαηηζκφο είλαη ην
εξψηεκα αλ ππάξρεη έλαο απηνζθνπφο, ν νπνίνο είλαη ηθαλφο λα ζεκειηψζεη ηνλ εζηθφ
λφκν. Γηα λα κπνξέζεη, σζηφζν, λα απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα ζα πξέπεη λα
θαηαηάμνπκε ηα φληα ζε πξάγκαηα θαη πξφζσπα326. Βαζηθφ αμίσκα ηεο θαληηαλήο
θηινζνθίαο είλαη φηη «ν άλζξσπνο θαη γεληθά θάζε έιινγν φλ, ππάξρεη σο
απηνζθνπφο θαη φρη απιά σο κέζν γηα ηελ απζαίξεηε ρξήζε ηεο ηάδε ή ηεο δείλα
ζέιεζεο» θαη φηη «ν άλζξσπνο πξέπεη πάληα λα ζεσξείηαη ζπλάκα σο ζθνπφο ζε φιεο
ηηο πξάμεηο ηνπ, είηε απηέο ζηξέθνληαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ είηε πξνο άιια έιινγα
φληα»327. Σν ζπγθεθξηκέλν αμίσκα ζπγθξνηεί ηνλ αλψηαην πεξηνξηζηηθφ φξν θάζε
ππνθεηκεληθνχ ζθνπνχ328. χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα ν Καλη ζα
δηαηππψζεη ηελ πξψηε θαηεγνξηθή πξνζηαγή329 θαη ε νπνία αλαθέξεη «Πξάηηε κφλν
ζχκθσλα κε έλαλ ηέηνην γλψκνλα κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο ζπλάκα λα ζέιεηο, απηφο
ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο»330. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηχπσζε
αλαηξέπεηαη κηα θηινζνθηθή παξάδνζε θαηά ηελ νπνία θάζε θηιφζνθνο επηδίσθε λα
δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα ηη πξέπεη λα πξάηηνπκε πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα
εζηθά ζσζηή ζπκπεξηθνξά, παξνπζηάδνληαο ηνλ Καλη λα απνθεχγεη ζθφπηκα λα
νξίζεη κηα εζηθή αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα ελεξγνχκε331. Έξρεηαη, ινηπφλ, λα
αληηζηξέςεη ην εξψηεκα ζην πψο πξέπεη λα πξάηηνπκε πξνθεηκέλνπ ε πξάμε καο λα
είλαη εζηθά ζσζηή δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην ππνθείκελν λα επηιέμεη νπνηαδήπνηε

326

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.81

327

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.80

328

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.83

329

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.42, υπος 51 και ς.ς.70-71,
υπος. 91.
330

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.71

331

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.ς.108-116
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εζηθή αξρή επηζπκεί γηα λα ξπζκίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζα κείλεη πηζηφο ζε απηή. Παξ‟ φιαπηα, κέζα ζε απηή ηελ ειεχζεξε επηινγή
ππνιαλζάλεη ε δέζκεπζε γηα ην αλ ην άηνκν νθείιεη λα αλαινγηζηεί αλ ν
ζπλάλζξσπφο ηνπ ζα ηεξνχζε ηελ ίδηα αξρή ζε αληίζηνηρεο πεξηζηάζεηο. Μηα ηέηνηα
εζηθή αξρή κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο θαζνιηθφο λφκνο κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο
θαηαθαηηθήο απάληεζεο. Δπνκέλσο, κέζα απφ ηελ πξψηε θαηεγνξηθή πξνζηαγή
επηδηψθεηαη λα ηνληζηεί ε αμία ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηνπ απηνπεξηνξηζκνχ ηεο
αλζξψπηλεο ζέιεζεο πάλσ ζηηο πξνζέζεηο ηεο αιιά λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ
αξκνληθή έλσζε ηνπ αηνκηθνχ κε ην θαζνιηθφ ζπκθέξνλ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξηθή
πξνζηαγή αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο βνχιεζεο δειψλνληαο πσο «Πξάηηε έηζη ψζηε
λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα, ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν
θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν»332.
Μέζα απφ απηή ηελ ζθέςε πξνθχπηεη ε ζχιιεςε ηνπ Καλη γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ
νπνία δηαηχπσζε κε ηε κνξθή θαζνιηθνχ αμηψκαηνο.
Ζ ηξίηε πξνζηαγή πξνθχπηεη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ δπν πξνεγνχκελσλ.
Δηδηθφηεξα «ε ζέιεζε θάζε έιινγνπ φληνο παξ‟ φινπο ηνπ ππνθεηκεληθνχο ηεο
γλψκνλεο είλαη έλαο θαζνιηθφο λνκνζέηεο»333. Ζ βνχιεζε δεκηνπξγεί ηνλ λφκν θαη
δελ ππνηάζζεηαη ζε απηφλ. Σν θαηλφκελν απηφ απνθαιείηαη απφ ηνλ Καλη απηνλνκία
ηεο βνχιεζεο θαζψο αλαθέξεη πσο «απηνλνκία ηεο ζέιεζεο είλαη ε ηδηφηεηα ηεο
ζέιεζεο λα είλαη ε ίδηα λφκνο γηα ηνλ εαπηφ ηεο (αλεμάξηεηα απφ φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο). Σν αμίσκα ηεο απηνλνκίαο, επνκέλσο, είλαη
λα κελ εθιέγσ άιινπο γλψκνλεο, απφ εθείλνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ κέζα
ζηε ζέιεζή κνπ σο θαζνιηθφο λφκνο»334. Με ιίγα ιφγηα καο αλαθέξεη πσο κπνξνχκε
λα ζεσξεζνχκε απηφλνκνη κφλν φηαλ θεξφκαζηε σο ζπλλνκνζέηεο335. Ο Καλη
ζπλερίδεη λα πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο απηνλνκίαο θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ
έλλνηα ηεο εηεξνλνκίαο αλαθέξνληαο πσο «ηαλ κηα ζέιεζε αλαδεηά ηνλ λφκν ηεο
θάπνπ αιινχ θαη φρη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνθεηκεληθνχ ηεο γλψκνλα λα ζεκειηψλεη
332

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.81

333

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.85

334

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.97

335

ταυροφλα Σςινόρεμα, «Θ Βιοθκικι και θ ςφγχρονθ κριτικι τθσ πράξθσ, Θ θκικι ςτθν εποχι
τθσ βιοτεχνολογίασ», Δευκαλίων, τόμοσ 24, τεφχοσ 2, 2006, ς.237
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απηφλνκα κηα θαζνιηθή λνκνζεζία, φηαλ δειαδή ε ζέιεζε δεηά ην λφκν έμσ απφ ηνλ
εαπηφ ηεο κέζα ζηελ πθή ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξνθχπηεη πάληα εηεξνλνκία»336.
Μέζα απφ απηή ηε ζχγθξηζε ν Καλη νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ηδησηηθή
βνχιεζε είλαη ε κνλαδηθή πεγή δηθαίνπ337. Έλα πξφζσπν, επνκέλσο, δελ δχλαηαη λα
ππφθεηηαη ζε νπνηνδήπνηε άιινλ λφκν παξά κφλν ζε απηφλ, ν νπνίνο δίλεη ζηνλ εαπηφ
ηνπ338 θαη ην δίθαην είλαη απηφ πνπ ζα ζέζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο κέζα απφ ηηο
νπνίεο ε βνχιεζε ηνπ ελφο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλππάξρεη κε ηε βνχιεζε ηνπ
άιινπ κε βάζε έλαλ θαζνιηθφ λφκν ειεπζεξίαο339. Σίζεηαη, σζηφζν, ην εξψηεκα γηα
ην πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο απηνλνκίαο ηεο βνχιεζεο κε ηελ εζηθή. «Ζζηθφηεηα»,
ζχκθσλα κε ηνλ Καλη, «είλαη ν ζρεηηζκφο ησλ πξάμεσλ πξνο ηελ απηνλνκία ηεο
ζέιεζεο, δειαδή πξνο ηελ θαζνιηθή λνκνζεζία, πνπ είλαη δπλαηή κφλν κε ηνπο
γλψκνλεο ηεο ζέιεζεο. Ζ πξάμε πνπ κπνξεί λα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ απηνλνκία ηεο
ζέιεζεο, επηηξέπεηαη‟ ε πξάμε πνπ δελ ελαξκνλίδεηαη απαγνξεχεηαη»340. «Ζ
απηνλνκία ηεο ζέιεζεο είλαη ην αλψηαην αμίσκα ηεο εζηθφηεηαο». Πξσηεχνληα ξφιν
ζηνλ Καλη, επνκέλσο, δηαδξακαηίδεη ε θαζαξή βνχιεζε ραξαθηεξίδνληαο ην εζηθφ
ηνπ ζχζηεκα σο «βνπιεζηνθξαηία»341.

336

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.98

337

Emmanuel Kant, Metaphysiques des moeurs, Premiere partie, Doctrine du droit, 1979, ς.100

338

Emmanuel Kant, Metaphysiques des moeurs, ό.π., ς.98

339

Emmanuel Kant, Metaphysiques des moeurs, ό.π., ς.104

340

Λμμανουζλ Καντ, Σα κεμζλια τθσ μεταφυςικισ των θκϊν, ό.π., ς.96

341

Κεοδόςιοσ Πελεγρίνθσ, Λεξικό τθσ Φιλοςοφίασ, Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 2004,

ς.131
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5.2 Η ΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ JOHN STUART
MILL ΚΑΙ ΣΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ΧΦΔΛΙΜΙΜΟΤ
Ο Mill είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο εθπξφζσπνο ηνπ σθειηκηζκνχ342. Γηαηππψλεη
πσο θξηηήξην γηα φια ηα εζηθά δεηήκαηα είλαη ε σθειηκφηεηα, ε νπνία ζα βαζίδεηαη
ζηα βαζηθά ζπκθέξνληα ηνπ αλζξψπνπ343 θαη πσο βαζηθφ αμίσκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ξεχκαηνο απνηειεί ε αξρή ηεο κέγηζηεο επηπρίαο344 θαη ην αίηεκα ηνπ γηα κεγαιχηεξε
επηπρία ζην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ αλζξψπσλ345. χκθσλα κε ηνλ σθειηκηζκφ ε
επηπρία απνηειεί ηελ εδνλή θαη ηελ απνπζία πφλνπ, ελψ αληίζεηα ε δπζηπρία ηνλ
πφλν θαη ηε ζηέξεζε εδνλήο346. Ζ εζηθή νξζφηεηα ησλ πξάμεσλ ραξαθηεξίδεηαη
αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ, ηελ εδνλή ή ηνλ πφλν. Ο Mill
πξνζπαζεί λα ζπζρεηίζεη ηε ζεσξία ηνπ Χθειηκηζκνχ κε ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο
αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο ν πξνζδνθψκελνο ξπζκφο πξνφδνπ ηνπο απμάλεη
ηελ επηπρία ησλ αλζξψπσλ. Με άιια ιφγηα «Αθφκα θαη ν πιένλ αθαηακάρεηνο
ερζξφο, ε αζζέλεηα, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη επ‟ αφξηζηνλ ράξηο ζηελ θαιή θπζηθή θαη
εζηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη κε ηνλ θαηάιιειν έιεγρν ησλ βιαβεξψλ επηδξάζεσλ, ελψ
ε πξφνδνο ηεο επηζηήκεο ππφζρεηαη κειινληηθά λα θαηαθέξεη αθφκα πην άκεζα
πιήγκαηα ζ‟ απηφλ ηνλ απερζή αληίπαιν. Κάζε εμέιημε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε
καο απαιιάζζεη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ φρη κφλν ζπληνκεχνπλ ηε δσή καο
αιιά, ην ζεκαληηθφηεξν, καο απνζηεξνχλ θη εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ε επηπρία καο
είλαη αιιειέλδεηε»347. Γηα λα επηηεπρζεί ην θηινζνθηθφ πξφηππν, ην νπνίν πξεζβεχεη
ν Μηι ζα πξέπεη λα πξναζπηζζεί ε αηνκηθφηεηα. ην έξγν Πεξί Διεπζεξίαο (1859), ν
Μηι θάλεη αξθεηέο αλαθνξέο ζηελ αηνκηθφηεηα, ηελ νπνία ηαπηίδεη κε ηελ ηδησηηθή
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John Stuart Mill, Ωφελιμιςμόσ, μετάφραςθ Φιλιμων Παιονίδθσ, Εκδόςεισ Πόλισ, Ακινα,
2002, ς.67, ςθμ.32
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John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, μετάφραςθ Νίκοσ Μπαλισ, Εκδόςεισ Επίκουροσ, Ακινα,
1983, ς.34
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John Stuart Mill, Ωφελιμιςμόσ, ό.π., ς.80
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απηνλνκία348, φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή ζήκεξα. «χκθσλα κ‟ απηήλ ηελ αξρή
απαηηείηαη ειεπζεξία σο πξνο ηηο αηνκηθέο πξνηηκήζεηο θαη επηδηψμεηο καο, λα
δηακνξθψλνπκε ηνλ ηξφπν δσήο καο έηζη φπσο ηαηξηάδεη ζηνλ ραξαθηήξα καο, λα
ελεξγνχκε φπσο καο αξέζεη, πθηζηάκελνη ηηο ζπλέπεηεο, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ,
ρσξίο πξνζθφκκαηα απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, εθφζνλ απηφ πνπ θάλνπκε δελ ηνπο
βιάπηεη, αθφκα θαη αλ απηνί ζεσξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά καο αλφεηε, δηεζηξακκέλε ή
ιαζεκέλε349….φηαλ πξφθεηηαη γηα πξάγκαηα, πνπ δελ αθνξνχλ άκεζα ηνπο άιινπο,
είλαη επηζπκεηφ λα εθδειψλεηαη ε αηνκηθφηεηα. πνπ ν θαλφλαο ζπκπεξηθνξάο δελ
είλαη ν θαζαπηφ ραξαθηήξαο ηνπ αηφκνπ, αιιά νη παξαδφζεηο ή ηα έζηκα ησλ άιισλ
απνπζηάδεη έλα απφ ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο θαη ην θχξην
ζπζηαηηθφ ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ350…δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα
δηακνξθψλεηαη ε αλζξψπηλε χπαξμε ζχκθσλα κε έλα ή θάπνηα νιηγάξηζκα πξφηππα.
ηαλ έλα άηνκν δηαζέηεη θάπνην αλεθηφ πνζνζηφ θνηλήο ινγηθήο θαη εκπεηξίαο, δηθφο
ηνπ ηξφπνο λα δηακνξθψλεη ηελ χπαξμή ηνπ είλαη ν θαιχηεξνο. ρη επεηδή απηφο
θαζεαπηφο είλαη ν θαιχηεξνο αιιά επεηδή είλαη ν δηθφο ηνπ ηξφπνο»351. Ο Μηι
ππνζηεξίδεη πσο ην θάζε άηνκν έρνληαο ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα νηηδήπνηε ηνλ αθνξά,
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη πην
απνηειεζκαηηθά ηηο δηθέο ηνπ ππνζέζεηο απφ νπνηνλδήπνηε άιιν352. Ο Μηι πξνζπαζεί
λα δηαζθαιίζεη ηελ έθθξαζε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη αληηπαξαηάζζεη ην άηνκν πξνο ην
θνηλσληθφ ζχλνιν ζην νπνίν αλήθεη. «Τπάξρεη θάπνην φξην σο πξνο ηε λφκηκε
επέκβαζε ηεο ζπιινγηθήο γλψκεο ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ θαη ε αλεχξεζε
απηνχ ηνπ νξίνπ, θαζψο θαη ε πξνάζπηζή ηνπ απφ θάζε θαηαπάηεζε, είλαη ηφζν
αλαγθαία γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπηλσλ ππνζέζεσλ φζν θαη ε πξνζηαζία
απφ ηνλ πνιηηηθφ δεζπνηηζκφ»353. Ο Μηι, βέβαηα, ζέηεη φξηα ζηελ αηνκηθή
348

Κωνςταντίνοσ Παπαγεωργίου, «Αςφάλεια και Αυτονομία, Θ ςθμαςία τθσ θκικοπολιτικισ
φιλοςοφίασ του Wilhelm von Humboldt και του John Stuart Mill για το ποινικό δίκαιο» ςτο Τπόμνθμα
ςτθ Φιλοςοφία-Αφιζρωμα: Κλαςικόσ Ωφελιμιςμόσ, τ.3, Εκδόςεισ Πόλισ, Ακινα, 2005, ς.251
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John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, ό.π., ς.36
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John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, ό.π., ς.101
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John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, ό.π., ς.118
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John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, ό.π. ς.ς.131-132
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John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, ό.π., ς.25
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ζπκπεξηθνξά φηαλ δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηα ησλ ππνινίπσλ αλζξψπσλ. «Ζ κφλε
ζπκπεξηθνξά, γηα ηελ νπνία ν άλζξσπνο είλαη ππφινγνο ζηελ θνηλσλία, είλαη απηή
πνπ αθνξά ηνπο άιινπο. Δλψ σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά απιψο ηνλ εαπηφ
ηνπ, ε αλεμαξηεζία ηνπ είλαη δηθαησκαηηθά απφιπηε. ζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ ηνπ, ην
ζψκα θαη ηε δηάλνηά ηνπ, ην άηνκν είλαη θπξίαξρν»354.

354

John Stuart Mill, Περί Ελευκερίασ, ό.π., ς.32
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ άπνςε ηνπ Καλη γηα ηελ απηνλνκία ηεο βνχιεζεο αιιά θαη ε σθειηκηζηηθή
άπνςε ηνπ Μηι έρνπλ απνηειέζεη ζηεξίγκαηα γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζέζεσλ ηεο
Βηνεζηθήο θαη αθνξνχλ δπν ζεσξεηηθά ξεχκαηα, απηφ ηεο δενληνθξαηίαο θαηά ηνλ
Καλη θαη ηεο ζπλεπεηνθξαηίαο θαηά ηνλ Μηι355. Ζ αλάπηπμε ησλ βηνεπηζηεκψλ έρεη
σο δπν βαζηθέο αθεηεξίεο ηα ζπγθεθξηκέλα ξεχκαηα θαζψο ε ζχγρξνλε ζεψξεζε ηεο
απηνλνκίαο ηνπ αζζελή θαη ελ πξνθεηκέλσ ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο είλαη ε εμέιημε
ηεο έλλνηαο ηεο απηνλνκίαο ηεο θαληηαλήο θηινζνθίαο356. Δπηπιένλ, δελ είλαη ιίγνη νη
ζεσξεηηθνί, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε επίιπζεο λνκηθψλ δηιεκκάησλ ηελ
θαληηαλή θαηεγνξηθή πξνζηαγή γηα ηε ρξήζε ηνπ αλζξψπνπ σο ζθνπνχ. Οη
σθειηκηζηηθέο απφςεηο ηνπ Μηι έδσζαλ ψζεζε ζε αξθεηνχο επηζηήκνλεο λα
αλαθεξζνχλ ππέξ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα,
ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρείξεκα ηηο κειινληηθέο σθέιεηεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ γηα
νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Αμίδεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί πσο έρνπλ γίλεη αξθεηέο
αλαθνξέο ζε μέλεο βηβιηνγξαθίεο, φπσο βηνινγηθφο θαληηζκφο θαη βηνινγηθφο
σθειηκηζκφο357.
Δίλαη γεγνλφο πσο δνχκε ζε κηα επνρή ζηελ νπνία ε αλζξσπφηεηα έρεη αθήζεη
πίζσ ηεο ηνλ ηνκέα ησλ παξαδνζηαθψλ αμηψλ, φπσο ε κεηξφηεηα θαη ε νηθνγέλεηα.
Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη νπνίνη βηάδνληαη λα ηνπνζεηεζνχλ αθνξηζηηθά. Χζηφζν, νη
επηζηήκνλεο έξρνληαη λα απαληήζνπλ πσο ε επηζηήκε νθείιεη λα πξννδεχζεη γηα
ράξε ηνπ αλζξψπνπ θαη πσο δελ είλαη απιφ λα κπνξέζεη λα εξκελεχζεη ν άλζξσπνο
ηα κπζηηθά ηεο δεκηνπξγίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γελλψληαη ηδηαηηέξσο κεγάια
εζηθά αιιά θαη λνκηθά πξνβιήκαηα θαη πσο νη θαηαζηάζεηο πεξηπιέθνληαη νινέλα
θαη πεξηζζφηεξν. Αλαηξέπνληαη θαλφλεο, δνθηκάδνληαη λέα δεδνκέλα θαη πνιιέο
ζρέζεηο

θινλίδνληαη.
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άλζξσπνη
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Επίμετρο ςε Βιοθκικι: Αρχαία κζματα ςε ςφγχρονουσ προβλθματιςμοφσ, επιμζλεια Mark G.
Kuczewski, Ronald PoLansky, Εκδόςεισ Σραυλόσ, Ακινα, 2007, ς.564 επ.
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Λωάννθσ Πζτρου, «Θ ελευκερία του ανκρϊπου και τα θκικά προβλιματα του τζλουσ τθσ
ηωισ» ςτο Ευκαναςία, Δθμοςιεφματα Λατρικοφ Δικαίου και Βιοθκικισ, τ.3, Εκδόςεισ άκκουλα,
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πξαγκαηηθφηεηα. Αλαγθάδνληαη λα δνπλ ηνλ γάκν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά απφ
κηα άιιε, θαηλνχξγηα νπηηθή. Ζ κέζνδνο ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο απνηειεί έλα
δχζθνιν δήηεκα, ζην νπνίν θαλείο δελ κπνξεί λα πάξεη εχθνια ζέζε. Ζ λνκνζεζία,
σζηφζν, αιιά θαη ε επηζηήκε έρνπλ απνθαλζεί. Μηα κεξίδα αηφκσλ ππνζηεξίδνπλ
πσο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο δελ ζπκβηβάδεηαη κε ην πξφηππν ηεο νηθνγέλεηαο
(άπθπο 21 .) θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή, ε νπνία απνβηνινγηθνπνηεί ηελ
νηθνγέλεηα. Παξ‟ φιαπηα, θάζε θνηλσλία μερσξηζηά έρεη ηηο δηθέο ηεο δνκέο. Γελ είλαη
ιίγεο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο λέεο κνξθέο θνηλσληθψλ
ζπκβηψζεσλ θαη έρνπλ θξηζεί ηδηαηηέξσο ηθαλέο λα κεγαιψζνπλ θαη λα αλαζξέςνπλ
παηδηά. Δπηβάιιεηαη, σζηφζν, λα ιπζεί ε ζχγθξνπζε ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε
αλζξψπνπ λα απνθηήζεη ηέθλν κε ην δηθαίσκα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ λα έρεη θαη ηνπο
δπν γνλείο ηνπ. Απηφ, βέβαηα, ζα γίλεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα ην παηδί θαη
πάληα πξνο φθειφο ηνπ. χκθσλα κε ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο
θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηέθλνπ επηηάζζεηαη λα έρεη ην δηθαίσκα πιεξνθφξεζεο
ηεο βηνινγηθήο ηνπ θαηαγσγήο πξνζηαηεχνληαο, σζηφζν, παξάιιεια ην δηθαίσκα ηεο
κεηέξαο γηα κηα πξνζηαηεπκέλε πξνζσπηθή δσή. Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ηίζεηαη
δήηεκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη επηβάιιεηαη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ζε φιεο ηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη είηε απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο είηε απφ ηα δηθαζηήξηα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, ππάξρεη θαη κηα κεηέξα, ε νπνία ζα δαλείζεη
ηε κήηξα ηεο. Ζ θπνθνξία εμ νξηζκνχ δεκηνπξγεί έλαλ άξξεθην δεζκφ κε ην
θπνθνξνχκελν πιάζκα, ν νπνίνο είλαη δχζθνιν λα ζπάζεη απφ νπνηαδήπνηε
δηθαζηηθή άδεηα ή ζπκβφιαην. Οη λνκηθνί, ινηπφλ, απαληνχλ πσο ε παξέλζεηε κεηέξα
νθείιεη λα κελ εκπιαθεί ζπλαηζζεκαηηθά κε ηελ φιε δηαδηθαζία. Δίλαη αλαγθαζκέλε
λα δεη ηνλ εαπηφ ηεο ζαλ κηα ηεθλνπνηεηηθή κεραλή, ηεο νπνίαο ν ξφινο ζα παχζεη
κεηά ηνλ ηνθεηφ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ γηαηξψλ. Γπζηπρψο, νη ςπρνινγηθέο
επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηελ πγεία ηεο παξέλζεηεο κεηέξαο δελ έρνπλ
κειεηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε απνηέιεζκα λα παξαγλσξίδνληαη κπξνζηά ζην
δηθαίσκα γηα ηεθλνπνίεζε. Δίλαη γεγνλφο πσο ν λνκνζέηεο έρεη θξνληίζεη λα
ξπζκίζεη νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ην ζπγθεθξηκέλν
δηθαίσκα ρσξίο φκσο λα δηαζθαιίζεη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηεο παξέλζεηεο. Βαζηθφ
κέιεκα είλαη ε νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ άηεθλσλ αηφκσλ κέζσ ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ηεθλνπνίεζεο θαη ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ην χληαγκα. Ζ
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δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο είλαη κηα έθθαλζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ επηζηήκε ηεο
ηαηξηθήο θαη ηεο βηνινγίαο έρεη θξνληίζεη λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο κεηξφηεηαο θαη
έρεη εθεχξεη λένπο φξνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο. Ο λένο ζεζκφο γελλά ελδηαθέξνληα
λνκηθά, θνηλσληνινγηθά αιιά θαη βηνεζηθά δηιήκκαηα ραξαθηεξίδνληαο ηε κέζνδν
ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο ζαλ κηα πνιχπινθε θαηάζηαζε, ε νπνία ππαγνξεχεη
λένπο θαλφλεο αιιά θαη βαζηθά δηθαηψκαηα ζηα εκπιεθφκελα κέιε. Δίλαη δπλαηφλ λα
ππάξρνπλ έσο θαη πέληε ελ δπλάκεη γνλείο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα ηνπ ίδηνπ
θχινπ ή θη αθφκα κνλαρηθέο γπλαίθεο θαη άλδξεο. Ζ ηεθλνπνίεζε απνηειεί, πιένλ,
κηα ππφζεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκθσλίεο θαη δηθαζηηθέο
απνθάζεηο. Μεηέξα δελ είλαη κφλν απηή πνπ γελλά. Παξ‟ φιαπηα, ειινρεχεη θαη ν
θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο δνζνιεςίαο παξά ηε ξεηή λνκηθή απαγφξεπζε. Ζ αλαδνρή
θπνθνξίαο, βέβαηα, γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζπκβαίλεη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο
αδειθήο ή κεηέξαο ππνγφληκεο γπλαίθαο. Οη ελδν-νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ζα είλαη εχζξαπζηεο θαη πνιχπινθεο θαζψο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ηε λνκηθή ζπκθσλία πξνθχπηεη θαη
γελεηηθή ζπκθσλία. Γελ είλαη ιίγεο νη απφςεηο πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί γηα αηκνκημία
αιιά θαη δηαζάιεπζε ηεο εζηθήο ηάμεο ιφγσ ρξήζεο γελεηηθνχ πιηθνχ ζπγγελψλ. Οη
θάζεηεο ζρέζεηο αλακηγλχνληαη θαη δηαηαξάζζεηαη ε δηαδνρή ησλ γελεψλ θαη ην
ηξίγσλν ζρήκα γνλετθφηεηαο358. Δίλαη αλακθίβνιν πσο επέξρεηαη αληζνξξνπία γη‟
απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν θαη ε Διιεληθή Γηθαηνζχλε θιήζεθε λα δψζεη ιχζεηο αιιά
θαη λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε λέα απηή κέζνδν.
Πξσηνπνξψληαο θαη επηδεηθλχνληαο πξννδεπηηθφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ
ρσξψλ λνκηκνπνίεζε ηε δηαδηθαζία ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Ο λνκνζέηεο κέζσ
ηεο ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο επηδίσμε λα απνθχγεη ηελ εκθάληζε δαλεηθήο κήηξαο
ζε ρψξεο φπνπ επηηξέπεηαη ε κέζνδνο αιιά θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε παηδηψλ πνπ
έρνπλ γελλεζεί κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ. Οη εμειίμεηο ζηηο κεζφδνπο
ηαηξηθήο ππνβνήζεζεο είλαη ηέηνηεο πνπ επηβάιινπλ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ λνκηθψλ
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο.
Ο Αζηηθφο Κψδηθαο αιιά θαη ε λνκνινγία δελ κπνξνχζαλ λα θέξνπλ ην βάξνο ηεο
ελαξκφληζεο. Ζ ςήθηζε ηνπ ν. 3089/2002 γηα ηελ ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ
αλζξψπηλε
358
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Francois Terre, “L’ Enfant de l’ Esclave, Genetique et Troit”, Flamarion, 1987
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πξαγκαηνπνηεζεί ε επηζπκία ησλ άηεθλσλ δεπγαξηψλ γηα απφθηεζε ηέθλσλ. χκθσλα
κε ηνλ ν. 3089/2002 επηρεηξείηαη λα εληαρζνχλ ζην Οηθνγελεηαθφ Γίθαην ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα νη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην επηηξεπηφ ή κε ησλ ηαηξηθψλ αλαπαξαγσγηθψλ
κεζφδσλ αιιά παξάιιεια λα ελαξκνληζζνχλ θαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Δπηδηψθεηαη, επίζεο, ε απνδνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ ηεο
κνλνγνλετθήο

νηθνγέλεηαο

Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη,

ηέινο,

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθφ
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ζπγγέλεηαο

επηθξάηεζε

ζπληξφθσλ.
κε

ηεο

βάζε
αξρήο

ην
ηεο

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο ζπγγέλεηαο. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή ε
ηδησηηθή απηνλνκία αιιά θαη ε βνχιεζε ησλ θνηλσληθψλ γνλέσλ απνηεινχλ
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ίδξπζε λνκηθήο ζπγγέλεηαο. Σνλ λφκν απηφ αθνινπζεί
θαη ν ν. 3305/2005, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ πξνζθέξεη έλα βαζηθφ λνκνζεηηθφ
ζχλνιν θαη κηα νινθιεξσκέλε θαη πξννδεπηηθή επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηελ
ηαηξηθή ππνβνήζεζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή359. Ο λνκνζέηεο, επνκέλσο,
αληηιακβαλφκελνο ηελ εμέιημε ησλ κεζφδσλ επηδηψθεη λα ξπζκίζεη ηε λέα απηή
πξαγκαηηθφηεηα θαη θξνληίδεη ψζηε λα επηηξέπνληαη νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο ηεο
κεζφδνπ ππφ πξνυπνζέζεηο δίλνληαο ρψξν παξάιιεια ζηηο εζηθέο αμίεο. Βαζηθφ ηνπ
κέιεκα ζηελ θάζε λνκνζεηηθή ηνπ ξχζκηζε είλαη ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, πνπ
γελλάηαη κέζσ ηέηνησλ κεζφδσλ, απνθεχγνληαο λα ζεζπίζεη απαγνξεχζεηο
αληίζηνηρεο κε εθείλεο μέλσλ λνκνζεζηψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ θαηαζηξαηήγεζε
ησλ δηθαησκάησλ είηε ζηελ χπαξμε παηδηψλ κε κεησκέλα ή θαη αθφκα αλχπαξθηα
δηθαηψκαηα360. Απφ ηελ άιιε, σζηφζν, πιεπξά θαη ζχκθσλα κε ην άπθπο 10 ηος
νόμος 2667/1998, ε Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο έρεη πξνρσξήζεη ζε θξίζεηο σο πξνο
ην ζρέδην λφκνπ αιιά θαη σο πξνο ηελ αλαπαξαγσγηθή θισλνπνίεζε. Δληνπίδεηαη ε
χπαξμε λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, πνπ ζα εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ θαη ζα
απνδέρεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία θαζψο κηα ζεηηθή ζηάζε έλαληη ησλ κεζφδσλ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο εζηθνθνηλσληθέο αληηιήςεηο. Απηφ, βέβαηα, ζα γίλεηαη
πάληα ζην κέηξν πνπ νη αληηιήςεηο απηέο ζα είλαη επλντθέο πξνο ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα, ηελ ηερλνινγία αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε
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Ζφθ Κουνουγζρθ-Μανωλεδάκθ, Σεχνθτι Γονιμοποίθςθ και Οικογενειακό Δίκαιο, Θ ειδικι
ελλθνικι νομοκεςία: Νόμοι 3089/2002 και 3305/2005, ό.π., ς.ς.1-6.
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Κανάςθσ Παπαχρίςτου, Θ τεχνθτι αναπαραγωγι ςτον Αςτικό Κϊδικα, ό.π., ς.23
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δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο. Ζ Δπηηξνπή έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ ν. 3089/2002 σο
πξνο ηελ αλσλπκία ηνπ δφηε, ηε ρξήζε πιενλάδνληνο γελεηηθνχ πιηθνχ, ηελ
απαγφξεπζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο θαη ηεο επηινγήο θχινπ, φπσο
επίζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, θαη ηεο παξέλζεηεο
κεηξφηεηαο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, κέιε ηα νπνία δπζπηζηνχλ σο πξνο ηελ πξνζθπγή ζε
ηέηνηνπ είδνπο κεζφδνπο εθηφο γάκνπ ζεσξψληαο πσο ν λφκνο δελ νθείιεη λα
ελζαξξχλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο ζε φζνπο δελ
επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηέθλα κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ. Αληηξξήζεηο
εθθξάδνληαη θαη φζνλ αθνξά ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο θαη ησλ βηνινγηθψλ
ιεηηνπξγηψλ

ηεο

γπλαίθαο

πνπ

θπνθνξεί

αιιά

θαη

ηελ

πηζαλφηεηα

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ εκβξχσλ θαη ηεο θπνθφξνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο
παξέλζεηεο κεηξφηεηαο. Απνθνξχθσκα απνηειεί θαη ε θξηηηθή σο πξνο ηελ
αλεπάξθεηα ησλ ηερληθψλ ηεο αλαπαξαγσγηθήο θισλνπνίεζεο θαη ηελ αλαζηάησζε
ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ πξνθαινχληαη361. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο
δηαηππψλνπλ πσο ηέηνηνπ είδνπο λένη εηζαγφκελνη ζεζκνί νδεγνχλ ζηελ εζηθή θαη
θνηλσληθή ππνβάζκηζε θαη φρη ζηελ δεκνθξαηηθή θαηάθηεζε. Θεσξνχλ πσο
ηνλίδνληαη νη λενδαξβηληθέο ηάζεηο θαη λνκηκνπνηείηαη νηηδήπνηε ζπκβάιιεη ζηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ ελζηίθηνπ αλαπαξαγσγήο, ελψ ην νηθνγελεηαθφ δίθαην
απν-εζηθνπνηείηαη θαη απφ-πξνζσπνπνηείηαη362.
Παξ‟ φιεο, σζηφζν, ηηο δηάθνξεο αληηξξήζεηο θαη επηθπιάμεηο εζηθνχ θαη
θηινζνθηθνχ πεξηερνκέλνπ, νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη αληαπνθξίλνληαη ζην βαζηθφ
θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ γηα θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο απφθηεζεο ηέθλσλ, γεγνλφο πνπ
θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. Ζ βηνηερλνινγηθή
επαλάζηαζε αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ απηή απνηεινχλ έλα
παγθφζκην γεγνλφο κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη ε θαηαλφεζε θαη ζπδήηεζε ησλ
λέσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνβάιινπλ ζηελ θνηλσλία καο. ηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ
λνκηθνχ πνιηηηζκνχ επηβάιιεηαη λα δνζεί ζηελ Διιάδα ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ ρσξίο απαγνξεχζεηο αιιά νχηε θαη αζπδνζίεο. Ζ
αλαθάιπςε θαη ε έξεπλα ηεο θχζεο δελ εκπεξηέρεη θάηη θαθφ αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ
361

Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ, Θζςεισ για φγχρονα Προβλιματα, κείμενα 2000-2007,
(επιμζλεια Μαριάννα Δρακοποφλου), Εκνικό Συπογραφείο, 2007, ς.ς.112-115 και 121
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Μαριάνοσ Καράςθσ, Βιοθκικι και Βιονομία ςτθν Ελλθνικι Ζννομθ τάξθ, Εκδόςεισ Αντ. Ν.
άκκουλα, Ακινα, 2006, ς.ς.116, 153 και 160
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νπνίν ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ηε γλψζε είλαη απηφο πνπ εγείξεη εζηθά δηιήκκαηα
θαη αλεζπρίεο. Γηθαίσκα θάζε πνιίηε είλαη λα απαηηεί ηνλ έιεγρν ηεο γλψζεο θαη ε
νπνία επηβάιιεηαη λα έρεη σο θέληξν αλαθνξάο ην γεληθφ θαιφ ηνπ αλζξψπνπ.
Χζηφζν, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε πσο ε βαζηθή αξρή ζηε ρξήζε ηεο φπνηαο
ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ε αληηκεηψπηζή ηεο αιιά θαη ε απζηεξή θξηηηθή
απέλαληί ηεο, φηαλ εκπεξηέρνληαη θίλδπλνη πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα θαηαλνεζνχλ ή
θαη λα πξνβιεθζνχλ363. Αλ δερζνχκε ηελ Αξηζηνηειηθή Φηινζνθία, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε επδαηκνλία είλαη ην ππέξηαην αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν, νθείινπκε λα
κειεηήζνπκε ηηο ζέζεηο καο ζηε κεζφηεηα ησλ παζψλ κεηαμχ ππεξβνιήο θαη
έιιεηςεο. Σα δηάθνξα αξκφδηα δηθαηνδνηηθά φξγαλα απνηεινχλ ζεκαληηθφ
παξάγνληα γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ θαηλνκέλνπ
θαη πάλσ ζε απηφ γίλεηαη αληηιεπηή θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ απφ άιια ζπλαθή
θαηλφκελα. Μηα ηέηνηα πηζαλή δηθαηνδνηηθή παξέκβαζε ζην ελδερφκελν παξάβαζεο
θάπνηνπ θαλφλα απμάλεη σο επί ην πιείζηνλ ηε λνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαλφλα θαη βειηηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Έλαο λφκνο κπνξεί λα
ζεσξεζεί λνκηθά απνηειεζκαηηθφο, φηαλ επηηπγράλεη ην λνκηθφ ηνπ ζηφρν, θαη
θνηλσληθά ελεξγφο φηαλ ε εθαξκνγή ηνπ γίλεηαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ
θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε φπνηα παξέκβαζε δηθαηνδνηηθψλ νξγάλσλ. Σν εξψηεκα
πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη φπνηεο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο θαη πσο κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξάμε.
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο επζχλεο γηα λα εθαξκνζηνχλ νη ξπζκίζεηο γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο έρεη απνδνζεί ζηνλ δηθαζηή, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα πξνβεί
ζηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη ζέζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν
λνκνζέηεο. ην ζεκαληηθφ ζέκα ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο (ΑΚ 1458) ν λνκνζέηεο
θαηέζηεζε ηελ εθαξκνγή εμαξηψκελε απφ δηθαζηηθή άδεηα. ηα ρξφληα ηζρχνο ηνπ ν.
3089/2002 ε δηθαζηηθή δηθαηνδνζία έρεη θιεζεί λα δηεπζεηήζεη θαηά θχξην ιφγν
πεξηπηψζεηο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο364 πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε ελ ιφγσ
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δηθαζηηθή άδεηα. Υαξαθηεξηζηηθά νη ςπ’ απιθμ. 27035/2003 απνθάζεηο ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο365 θαη 122/2008 ηνπ Πνιπκεινχο
Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ αλαθέξνληαη ζηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο δηθαζηηθήο άδεηαο
ζηελ πεξίπησζε ηεο παξέλζεηεο κεηξφηεηαο θαη επηηάζζνπλ αληίζηνηρε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαγξαθή. Δηδηθφηεξα, ε γπλαίθα πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη
παηδί θαη κφλνλ λνκηκνπνηείηαη απέλαληη ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο θαη ε αίηεζή ηεο
απεπζχλεηαη πξνο ην αξκφδην δηθαζηήξην, ρσξίο σζηφζν λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ
θαλελφο. Ο δηθαζηήο κπνξεί ζηα πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ λα εμεηδηθεχζεη ηε
γεληθή ξήηξα ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ηέθλνπ (άπθπο 1 § 2 ν. 3305/2005), λα δηαηάμεη
ζχκθσλα κε ην άπθπο 748, παπ.3 ηος ΚΠολΓ ηελ θιήηεπζε ηεο γπλαίθαο πνπ ζα
θπνθνξήζεη θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο θαη λα εξεπλήζεη ηελ έγγξαθε ζπκθσλία αιιά θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. Δπηβάιιεηαη, επίζεο, λα δηαηάμεη ηελ απηνπξφζσπε
παξνπζία ηεο αηηνχζεο αιιά θαη ησλ πξνζεπηθαινχκελσλ ηξίησλ, φπσο επίζεο θαη
ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αξθείηαη απφ ηελ ηαηξηθή
γλσκάηεπζε θαη ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο. Ζ πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη απφ ηνλ λφκν
γηα ηε ιήςε άδεηαο είλαη απνζβεζηηθή θαζψο ε παξάιεηςε ηεο θαηάζεζεο ηεο
αίηεζεο αιιά θαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επηθέξεη έθπησζε απφ ην
δηθαίσκα. Παξ‟ φιαπηα, θαη ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο φπνηεο ζθνπηκφηεηεο
εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, ηα δηθαζηήξηα ζεψξεζαλ δπλαηή θαη ηελ
αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο ηνπ άπθπος
255 ΑΚ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε δηθαηνχρνο είρε εκπνδηζηεί λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο. Δπηπιένλ, ην ειιεληθφ θεληξηθφ
δηθαηνδνηηθφ φξγαλν, ε Δζληθή Αξρή ηεο Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο
ζπκκεηέρεη ζηελ Δπξσπατθή Οκάδα πλεξγαζίαο γηα ηελ Τπνβνεζνχκελε
Αλαπαξαγσγή (European Assisted Conception Consortium, EACC). Βαζηθφο ζηφρνο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλκειψλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ησλ Οδηγιών 2004/23/ΔΚ,
2006/17/ΔΚ και 2006/86/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο
ησλ αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη θπηηάξσλ. Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή είλαη θξίλεηαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο Οδεγίεο εκπεξηέρνπλ ξπζκίζεηο γηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη κέζσ απηήο φιεο νη
365

«Αρμενόπουλοσ» 2004/225
170

Μνλάδεο Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, αθνχ
ζέηεη έλα πιαίζην ξχζκηζεο ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ.
Ζ άπνςε πνπ ηάζζεηαη ππέξ ηεο λνκηθήο ζεκειίσζεο ηνπ άπθπος 21 §1 
παξνπζηάδεη βαζηθά πιενλεθηήκαηα. Αξρηθά, ε δηάηαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ
είλαη εηδηθφηεξε ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηνπ άπθπος 5 §1 ., θαη ην πξψην άξζξν δελ
ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ δεχηεξνπ366. Παξ‟ φιαπηα, εκθαλίδεηαη θαη
έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάξρεη ηαχηηζε ηξηψλ δηαθξηηψλ
ελλνηψλ ηεο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο, ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ αλαπαξαγσγή
θαη ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ ίδξπζε νηθνγέλεηαο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, πσο
δελ πθίζηαηαη κεηξφηεηα αιιά νχηε θαη παηδηθή ειηθία θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
θπζηθήο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ κεζφδσλ ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο κε
απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηε δηάηαμε ηνπ άπθπος 21 §1 .
Αλ αλαινγηζηνχκε, κάιηζηα, πσο ην δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή επηηξάπεθε ζε
άγακεο γπλαίθεο, νη νπνίεο δε δνπλ ζε ειεχζεξε έλσζε απνηειεί έλα επηπιένλ
επηρείξεκα ππέξ ηεο άπνςεο πσο ην δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή είλαη θαηά θχξην
ιφγν αηνκηθφ δηθαίσκα. Οη απφςεηο, βέβαηα, ππέξ ηεο ζεκειίσζεο δελ είλαη απφιπηα
πεηζηηθέο θαζψο ην πεξηερφκελν ηεο θπζηθήο ειεπζεξίαο αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ
δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ χπαξμε λνκνζεηηθψλ
πεξηνξηζκψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο θπζηθήο
αλαπαξαγσγήο ειέγρνληαη απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ε ηερλεηή αλαπαξαγσγή
ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνπλ νη νόμοι 3089/2002 και 3305/2005. Ζ
κηθηή άπνςε πεξί πξφζζεηεο λνκηθήο ζεκειίσζεο εθηφο ηνπ άπθπος 5 §1 ηος  και
ζηα άπθπα 5 §3 και άπθπα 21 §3 ηος  παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα λα εμαξηά ηελ
απφιαπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αλαπαξαγσγή απφ ηελ χπαξμε ή φρη ζεξαπεπηηθήο
αλαγθαηφηεηαο θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνπζηάδεη ν ζεξαπεπηηθφο ραξαθηήξαο,
ην δηθαίσκα ζηελ αλαπαξαγσγή κπνξεί λα πεξηζηαιεί. χκθσλα, επνκέλσο, κε φια
ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη νξζφηεξε ε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ αλαπαξαγσγή
ζηο άπθπο 5 §1 ηος .
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