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Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της ΕΣΔΑ

Ανθρώπινα δικαιώματα που άπτονται της βιοηθικής
•Δικαίωμα στη ζωή (Άρ. 2)
•Απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Άρ. 3)
•Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (Άρ. 8) (προσωπική
αυτονομία, σωματική, ηθική και ψυχική/ψυχολογική
ακεραιότητα, ενδόμυχες πτυχές της προσωπικότητας, 
σεξουαλική ζωή)
•Δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία (Άρ. 9)
•Απαγόρευση διακρίσεων (Άρ. 14) (διαφορετική
μεταχείριση ομοίων καταστάσεων χωρίς αντικειμενική και
εύλογη δικαιολόγηση)



Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της ΕΣΔΑ

Υποχρεώσεις κρατών
•Αρνητικές υποχρεώσεις κρατικών οργάνων
(να σέβονται τo προστατευόμενο πεδίο των
δικαιωμάτων απέχοντας από επεμβάσεις στην
άσκηση/απόλαυση τους)

•Θετικές υποχρεώσεις των κρατών
(να προστατεύουν τα δικαιώματα παρεμβαίνοντας με
νομοθετικά και άλλα μέτρα, π.χ., όταν τρίτα πρόσωπα
εμποδίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων)



Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της ΕΣΔΑ

Προϋποθέσεις προσφυγής στο ΕΔΑΔ
•Θύμα παραβίασης (άμεσα θιγόμενο πρόσωπο, όχι actio popularis)
•Εντός της δικαιοδοσίας ενός συμβαλλόμενου κράτους
•Εξάντληση των (αποτελεσματικών) εσωτερικών ενδίκων μέσων
(προθεσμία 6 μηνών)
Δικαίωμα προσφυγής έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ευρισκόμενο στη δικαιοδοσία ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου
της Ευρώπης, θεωρεί ότι είναι θύμα παραβίασης ενός ή
περισσότερων προστατευόμενων δικαιωμάτων λόγω πράξης ή
παράλειψης κρατικών οργάνων. Όταν, δηλαδή, ένα κρατικό όργανο
δεν ανταποκρίθηκε στις αρνητικές ή θετικές υποχρεώσεις που
απορρέουν από την ΕΣΔΑ, και με πράξη ή παράλειψή του απέτυχε να
σεβαστεί ή/και να προστατέψει κάποιο από τα δικαιώματα που
προστατεύονται στην ΕΣΔΑ.



Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της ΕΣΔΑ

Διακρίσεις δικαιωμάτων
• Απόλυτα δικαιώματα (απαγόρευση των βασανιστηρίων και της
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας)
•Δικαιώματα που επιδέχονται περιορισμούς (π.χ., δικαίωμα στην
ιδιωτική ζωή, δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία)
•Οι περιορισμοί θα πρέπει να:
‐ προβλέπονται από το Νόμο
‐ τίθενται αποκλειστικά και μόνο για κάποιον από τους ειδικά
προβλεπόμενους στην ΕΣΔΑ σκοπούς (δημόσια υγεία, δημόσια
ασφάλεια, δημόσια ήθη, δικαιώματα τρίτων κλπ)
‐ να είναι απαραίτητοι σε μία δημοκρατική κοινωνία (αρχή της
αναλογικότητας, στάθμιση δικαιωμάτων με άλλα κοινωνικά αγαθά
και αξίες)



Βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος της ΕΣΔΑ

Περιθώριο εκτίμησης (margin of appreciation)
•Διακριτική ευχέρεια των αρχών του κάθε κράτους (κατά περίπτωση ευρεία, 
στενή/πολύ στενή, μηδενική) και αντίστοιχη αυτοσυγκράτηση/φειδώ του
ΕΔΑΔ
•Σε περιπτώσεις που συγκρούονται
‐ είτε ατομικά δικαιώματα μεταξύ τους (π.χ., ιδιωτική ζωή και ελευθερία
έκφρασης κλπ) 
‐ είτε ατομικά δικαιώματα με άλλα κοινωνικά αγαθά και αξίες (π.χ., ιδιωτική
ζωή και δημόσια ασφάλεια/ήθη/υγεία κλπ) σε ιδιαίτερα ευαίσθητα
κοινωνικά ζητήματα
ΚΑΙ
‐ Το ΕΔΑΔ κρίνει ότι τα εθνικά δικαστήρια βρίσκονται σε καλύτερη θέση από
τους διεθνείς δικαστές να αποφασίσουν για την πλέον κατάλληλη ρύθμιση
και στάθμιση των αντικρουόμενων αγαθών, ιδίως όταν δεν έχει
διαμορφωθεί σχετικό consensus στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης



Νομολογία ΕΔΑΔ

Αμβλώσεις
•Έναρξη ζωής – δικαίωμα του εμβρύου στη ζωή; Περιθώριο εκτίμησης των
κρατών
‐Paton v UK (1980)
‐Vo v France (2004)
•Δικαίωμα στην άμβλωση; 
Ευρύ περιθώριο εκτίμησης των κρατών παρά το consensus στην πλειοψηφία
των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης
‐A, B, and C v. Ireland (2010)
Καμία παραβίαση για τις Α και Β (λόγοι υγείας και ευημερίας)
Παραβίαση για τη C (κίνδυνος ζωής)
‐R.R. v. Poland (2011)
Παραβίαση Άρ. 3 και Άρ. 8
‐ Άλλες υποθέσεις: Tysiąc v. Poland (2007), Z v. Poland (2012)



Νομολογία ΕΔΑΔ

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Ανθρώπινη Αναπαραγωγή
•Περιθώριο εκτίμησης των κρατών ‐ απουσία consensus στα
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
‐S.H. and others v. Austria (2010, 2011)
Απόφαση Τμήματος (2010): παραβίαση του Άρ. 8 σε
συνδυασμό με το Άρ. 14 (πλειοψηφία 5‐2)
Απόφαση Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης (2011): μη παραβίαση
του Άρ. 8 (πλειοψηφία 13‐4, ‐ μειοψήφισαν οι 4 από τις 7 
γυναίκες δικαστές)
‐Costa and Pavan v. Italy (2012) Παραβίαση του Άρ. 8
‐ Άλλες υποθέσεις: Evans v. UK (2007), Dickson v. UK (2007), 
Knecht v Romania (2012)



Νομολογία ΕΔΑΔ

Ευθανασία και Υποβοηθούμενη Αυτοκτονία
•Ευρύ περιθώριο εκτίμησης των κρατών ‐ απουσία consensus 
στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
‐Pretty v. UK (2002)
Το Άρ. 2 (δικαίωμα στη ζωή) δεν αναγνωρίζει ‘δικαίωμα στο
θάνατο’, δηλ. υποχρέωση του κράτους να επιτρέψει ή να
διευκολύνει τη θανάτωση ενός ατόμου
‐Haas v. Switzerland (2011)
Πτυχή του Άρ. 8 (ιδιωτική ζωή) η ελεύθερη απόφαση ενός
ατόμου να καθορίσει τον τρόπο και χρόνο τερματισμού της
ζωής του – όχι όμως και αντίστοιχη υποχρέωση του κράτους
να το διευκολύνει
‐ Άλλες υποθέσεις: Κoch v. Germany (2012)



Νομολογία ΕΔΑΔ

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
•Προσεκτική/φειδωλή νομολογία

•Ευρύ περιθώριο εκτίμησης στα κράτη, έλλειψη
consensus

•Αμφιλεγόμενα ζητήματα, αντικρουόμενες απόψεις

•‘Ανοιχτά’ ζητήματα – αλλαγές παράλληλα με τις
εξελίξεις της βοτεχνολογίας και τις εξελισσόμενες
αντιλήψεις των κοινωνιών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο


