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εισαγωγή/ συγγένεια



καταγωγή/ µητέρα

Η συγγένεια είναι νοµική και κοινωνική σχέση
η οποία πηγάζει από ένα φυσικό γεγονός

το οποίο γίνεται νοµικό γεγονός, 
την καταγωγή/γέννηση
από ένα φυσικό πρόσωπο, 

τη µητέρα, 
µετά τη γονιµοποίησή ενός ωαρίου της από

ένα σπερµατοζωάριο



πατέρας / τεκµήριο καταγωγής

το πρόσωπο που παρέχει το σπερµατοζωάριο είναι
πατέρας

παρότι η βεβαιότητα για την καταγωγή από αυτόν
πριν από µερικά χρόνια χωρίς τον βιολογικό έλεγχο
(615 ΚΠολ∆) ήταν δύσκολη
πριν τις αρχές του εικοστού αιώνα µόνον µε τις
ανθρωποµετρικές µεθόδους ελέγχου της πατρότητας
ήταν περισσότερο δύσκολη
πριν τον 19ο σχεδόν αδύνατη



Paulus

πριν τη δεκαετία του 1980 
µητέρα του τέκνου

ήταν το πρόσωπο που γεννούσε
αδιαµφισβήτητα

(η συγγένεια µε τη µητέρα «ιδρύεται»)
πατέρας κατά τεκµήριο

θεωρείτο ο σύζυγος της µητέρας



2. Ιατρικά βοηθούµενη αναπαραγωγή
Ιστορική εξέλιξη

1978 πρώτη γέννηση µε εξωσωµατική
1980 + υποκατάστατη µητρότητα
αρχική εφαρµογή τεχνητή σπερµατέγχυση
σε γυναίκα άλλη από την σύζυγο
1990 + παρένθετη µητρότητα
= εξωσωµατική γονιµοποίηση + κυοφόρος



νέα ηθικά και νοµικά προβλήµατα

άρνηση των κυοφόρων γυναικών

οι οποίες γεννούσαν µε το ωάριό τους ή
µε το ωάριο της κοινωνικής µητέρας και
είτε αρνούνταν να παραδώσουν το τέκνο
είτε ήταν θύµατα εκµετάλλευσης από τρίτους
επαγγελµατίες



γονιµοποίηση post mortem 

γονιµοποίηση µετά θάνατο
εµφανίστηκε για πρώτη φορά την

δεκαετία του ’80 στην γαλλική
νοµολογία

απορρίφθηκε
από τα γαλλικά δικαστήρια κάθε εκδοχή



σύµβαση του Oviedo (1997)

δεν θίγει θέµατα γονιµοποίησης και
ειδικότερα παρένθετης µητρότητας ή

µεταθανάτιας τεχνητής γονιµοποίησης
Σήµερα ελάχιστες χώρες αποδέχονται
την µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση

& την παρένθετη µητρότητα



3. ελληνική ρύθµιση & ηθικά διλλήµατα

ν. 1329/1983, δεν επέτρεπε τη διάσπαση του
φαινοµένου γονιµοποίηση - κύηση – γέννηση, 
ν. 3089/2002, προτίµησε να αντιµετωπίσει κατά
πρόσωπο την πρόκληση
ν. 3305/2005, έθεσε περισσότερα όρια
Όρια: σεβασµός της αξίας, 

της προσωπικότητας του ανθρώπου και
της δηµόσιας τάξη



4. προϋποθέσεις επιτρεπτού της
βοηθούµενης αναπαραγωγής 1455 ΑΚ

η βοηθούµενη αναπαραγωγή επιτρέπεται
µόνον για αντιµετώπιση φυσικής αδυναµίας
απόκτησης τέκνου

φυσική αδυναµία, 
έλλειψη γεννητικού υλικού/αδυναµία κύησης
αδυναµία για ψυχολογικούς λόγους



φύλο/ηλικία (1456 ΑΚ)

Φύλο
ετερόφυλα ζευγάρια έγγαµα/συµβιούντα
κατ’ εξαίρεση και στην άγαµη γυναίκα
Ηλικία
ν. 3089/2002, φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής
ν. 3305/2005, 4 §1, 

κατώτερη ηλικία το 18ο
ανώτερη έχει τεθεί το 50ο µόνον για τη γυναίκα

εξαίρεση: σπερµοληψία για κρυοσυντήρηση
από 15η ανήλικο, όταν υπάρχει ιατρική σκοπιµότητα



συναίνεση (1456 ΑΚ)

ως συναίνεση στην ιατρική πράξη
έγγραφη δήλωση βουλήσεως
(1456 ΑΚ, 5 Σύµβαση Oviedo, 12 ΚΙ∆) 
οι σύζυγοι συναινούν

µε δήλωση προς το γιατρό ή το εργαστήριο
συµβιούντες/άγαµη γυναίκα

συµβολαιογραφικό έγγραφο



Συναίνεση ελεύθερα ανακλητή (1456 §2 ΑΚ)
πλασµατική ανάκληση = θάνατος του ενός
πριν τη µεταφορά των γαµετών ή γονιµοποιηµένων

ωαρίων στη µήτρα
εξαίρεση: 1457 ΑΚ, γονιµοποίηση µετά θάνατο
απαγορεύεται
επιλογή φύλου

εξαίρεση: γενετικά µεταδιδόµενες ασθένειες
αναπαραγωγική κλωνοποίηση



5. παρένθετη µητρότητα (1458 ΑΚ) 

σχέση δύο γυναικών από τις οποίες
υπογόνιµη

ζητά από το δικαστήριο την άδεια να
κυοφορήσει τέκνο για λογαριασµό της

άλλη γυναίκα
η παρένθετη

µε γεννητικό υλικό ξένο προς την ίδια, 
το οποίο θα καταστεί τέκνο της αιτούσας



σχέση συµβατική

καταρτίζεται µε τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο νόµο, 
ισχύει µόνον µετά την έγκρισή της από το
δικαστήριο, 

άδειά του πριν την έναρξη της διαδικασίας
της µεταφοράς των γονιµοποιηµένων ωαρίων



5α. στοιχεία του πραγµατικού

α. αδυναµία της αιτούσας να κυοφορήσει, 
κυοφόρος κατάλληλη για κυοφορία, 

β. ωάρια ξένα προς την κυοφόρο θα
µεταφερθούν στο σώµα της, 

γ. συµφωνία των µερών για τη µεταφορά των
ωαρίων µε σκοπό τη γέννηση τέκνου υπέρ

της αιτούσας



5αα. ικανότητα αναπαραγωγής

αιτούσα

αδυνατεί να
κυοφορήσει

πάσχει από σοβαρή
µεταδοτική νόσος



αδυναµία κυοφορίας

βιολογικούς λόγους
π.χ. έλλειψη µήτρας, λόγω αφαίρεση, εξωµητρίου
κυήσεως, καρκίνου κ.λπ. 
λόγω άλλης πάθησης ή οργανικής αδυναµίας
π.χ. διαβήτης, έλλειψη νεφρών, καρδιοπάθεια που
δεν επιτρέπει την κύηση κ.λπ. 
άλλου λόγου, όπως οι συνεχείς αποβολές
ψυχολογικούς
αποβολές από µη οργανική αιτία ή
καταστάσεις αρνητικές για γονιµότητα ή κυοφορία



σοβαρή µεταδοτική νόσος

δεν εµποδίζει αναγκαστικά την κύηση,
επιτρέπει όµως τη συνδροµή σε χρήση δανεικής
µήτρας. 
πριν την λήψη του ωαρίου έλεγχος για

ιούς ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας
(HIV/AIDS, ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ι.Υ.Α. 

άρθρο 4 §3, 19, ν. 3305/2005)
ηπατίτιδα, B και C, 

σύφιλη, άρθρο 4 §2, ν. 3305/2005 



έλλειψη ωαρίων

αιτούσα ικανή να κυοφορήσει, χωρίς δικά της
ωάρια

(λόγω διαταραχών της υπόφυσης, 
χηµειοθεραπειών κ.λπ.) 
µπορεί να προσφύγει σε χρήση δανεικής
µήτρας?



Μόνη η αδυναµία σύλληψης δεν
δικαιολογεί την υποβοήθηση

δανεισµός ωαρίων + εµφύτευση
στη ίδια τη γυναίκα που επιθυµεί το
τέκνο, αν µπορεί να κυοφορήσει (1463 
ΑΚ)



Πρόβληµα αδυναµία κύησης & έλλειψη ωαρίων
Λύση: χρήση δανεικής µήτρας + ωάρια τρίτης
τα γονιµοποιηµένα πρέπει να είναι ξένα προς την
κυοφόρο

Κύρωση: αν τα µέρη ή µόνη η κυοφόρος παραβούν
τον κανόνα
δυνατότητα άσκησης αγωγής προσβολής της
µητρότητας (1464 ΑΚ) 



κυοφόρος

Άρθρ. 1458 β ΑΚ, υγιής και κατάλληλη για κυοφορία
Άρθρ. 3 §2, ν. 3305/2005 η γυναίκα που πρόκειται
να κυοφορήσει υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις
του άρθρου 4, για µεταδοτικές ασθένειες, και σε
ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση. 
Μεταδοτικές ασθένειες: ρύθµιση ορθή, αφού στο
1455 ΑΚ αναγράφεται ως λόγος προσφυγής σε
βοηθούµενη αναπαραγωγή η αποφυγή µετάδοσης
µεταδοτικής ασθένειας, όπως η ηπατίτιδα β, το aids 
ή άλλη ασθένεια



ψυχολογική εξέταση έχει σκοπό να αποκλείσει
πρόσωπα, πέρα της τεκµαιρόµενης µητέρας,  

ουσιαστικά την κυοφόρο να αναπτύξει δεσµό
µε το έµβρυο ή το τέκνο που γεννιέται, 
ώστε να εµποδιστεί η παράδοσή του

Ο κίνδυνος αυτός ανέκυψε κυρίως σε υποκατάσταση
όταν η κυοφόρος αισθανόταν ότι παραδίδει το παιδί
της σε τρίτους και
µοιραία αρνιόταν να το αποχωριστεί



5αβ. γονιµοποιηµένα ωάρια ξένα προς την
κυοφόρο

σύνδεση µε το τέκνο
άνδρας/πατέρας = µόνο γεννητικό υλικό, 

δηλαδή καταγωγή, 
γυναίκα/µητέρα = γεννητικό υλικό + κύηση

καταγωγή + σωµατικό επίπεδο

κυοφόρος = µόνο κύηση / όχι καταγωγή



5αγ. Ρητή συµφωνία για µεταφορά
γονιµοποιηµένων ωαρίων προς κύηση

συµβαλλόµενα µέρη
αιτούσα + σύζυγος ή συντροφός της, 

αν υπάρχει, και
κυοφόρος + σύζυγος ή σύντροφός της, 

αν υπάρχει
συµφωνία πριν την κυοφορία και τη
µεταφορά των γονιµοποιηµένων ωαρίων



5αδ. Κατοικία µερών

αιτούσα + κυοφόρος
κατοικία στην ηµεδαπή
προσπάθεια αποτροπής trafficking στην
Ελλάδα
φτωχών γυναικών για να γεννήσουν για
λογαριασµό άλλων, ως θύµατα εµπορίας. 
κύµα υπογόνιµων γυναικών για να
αποκτήσουν τέκνο µε παρένθετη µητέρα, 



5β. προϋποθέσεις κύρους
έγγραφη συµφωνία

η έγγραφη συµφωνία των µερών
αιτούσα + σύζυγος και κυοφόρος + σύζυγος

α. για τη µεταφορά των ωαρίων και
β. κυοφορία θα γίνει χωρίς αντάλλαγµα



τύπος

συµφωνία µεταξύ των δύο γυναικών τυπική

τύπος ιδιωτικό έγγραφο
αποδεικτικό των όρων και των συµφωνιών
για λόγους ασφάλειας



αντάλλαγµα

ν. 3089/2002, συµφωνία άνευ ανταλλάγµατος
ν. 3305/2005 καταβολή των δαπανών όλης της
διαδικασίας, κυήσεως, τοκετού, λοχείας αλλά και
κάθε θετική ζηµία της κυοφόρου εξ αιτίας της αποχής
από την εργασία της

δαπάνες καθορίζονται από απόφαση της αρχής
(13§4, ν. 3305/2005) 
κύηση + γέννα = πολλά έξοδα
κυοφόρος αναλώνει το σώµα και τον χρόνο της



5γ. όρος του ενεργού

δικαστική άδεια
για την µεταφορά /πριν τη µεταφορά ωαρίων

συµµετοχή της Πολιτείας
για περαιτέρω έλεγχο της διαδικασίας και
των συµφωνιών, 
πέραν της συναίνεσης που έχει δοθεί



5δ. διαδικασία

άδεια του δικαστηρίου
αίτηση της αιτούσας γυναίκας που επιθυµεί
την απόκτηση τέκνου
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
χωρίς επίδοση
ανακριτικό σύστηµα
έλεγχος, στην πράξη, τυπικός



5ε. αποτελέσµατα
συγγένεια µε τη µητέρα

τεκµήριο καταγωγής 1464 ΑΚ
συγγένεια τέκνου + γυναίκα που ζήτησε τη άδεια για
τη χρήση της δανεικής µήτρας µε διαδικασία 1458 
ΑΚ
η αιτούσα καθίσταται αυτοµάτως και αυτοδικαίως
µητέρα από τη στιγµή της γέννησης του τέκνου
αντίθετα η γέννηση του τέκνου δεν έχει ως συνέπεια
την δηµιουργία συγγένειας µεταξύ της κυοφόρου και
του τέκνου (1464 ΑΚ, αγωγή προσβολής) 



5στ. παθογένειες στη σχέση

ερωτήµατα δεοντολογίας και ηθικής
κυοφόροι είναι πάντοτε γυναίκες που αντιµετωπίζουν
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα
όχι γυναίκες που θέλουν να ζήσουν την χαρά της
µητρότητας για µία ακόµη φορά ή να χαρίσουν ένα
παιδάκι σε ένα υπογόνιµο ζευγάρι
εµµέσως πλην σαφώς και από τις διατάξεις των
άρθρων 1458 ΑΚ και 13 §4, ν. 3305/2005 



6. Μεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση



6α. προϋποθέσεις

1457 ΑΚ απόκτηση τέκνου µετά το θάνατο του
συζύγου ή συντρόφου της γυναίκας, 
εφόσον αυτός έπασχε από ασθένεια
είτε µε κίνδυνο στειρότητας είτε µε κίνδυνο
θανάτου

δικαστική άδεια
συµβολαιογραφική συναίνεση για µεταθανάτια
τεχνητή γονιµοποίηση από σύζυγο/σύντροφο



6αα. γάµος/ελεύθερη συµβίωση

γάµος ή ελεύθερη συµβίωση

µεταθανάτια γονιµοποίηση
δεν αποτελεί βούληση ενός µόνου άγαµου
ανθρώπου



6αβ. άνδρας ασθενής µε κίνδυνο
στείρωσης ή σε κίνδυνο θανάτου

Ασθένεια ικανή να προκαλέσει στείρωση
π.χ. καρκίνος, η οροθετικότητα κ.λπ
η στείρωση µπορεί να µην προέρχεται από την
ασθένεια αλλά από την φαρµακευτική αγωγή
η εξαιρετική αυτή ρύθµιση έπρεπε να διατυπωθεί
γενικότερα ώστε να παρέχει δικαίωµα µεταθανάτιας
τεχνητής γονιµοποίησης σε κάθε πάσχον πρόσωπο, 
εφόσον συνιστά έκφραση της προσωπικότητας; 



-διάταξη εξαιρετική
-έκφραση του δικαιώµατος της προσωπικότητας
-αναλογική εφαρµογή σε όλο τον πληθυσµό δεν είναι
σκόπιµη

- δηµιουργία τέκνου προγραµµατισµένα ορφανού
- συµφέρον του τέκνου που θα γεννηθεί
- ρύθµιση των κληρονοµικών σχέσεων του ασθενούς



άκρως ενδοοικογενειακή σχέση
δήλωση βουλήσεως του συζύγου/ συντρόφου
να καταλείψει απόγονο µετά το θάνατό του
σφαίρα της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητάς του (άρθρου 5 Σ) 
αφορά µόνον εξαιρετικά µικρές οµάδες



κίνδυνος θανάτου

σύνδεση µε την ύπαρξη της ασθένειας

ασθένεια που δεν προκαλεί στειρότητα αλλά
µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο; 

ή κίνδυνος θανάτου µε την έννοια της
αφάνειας



6β. στοιχεία του πραγµατικού 1457 ΑΚ

α. η βούληση του συζύγου / συντρόφου
να αποκτήσει κληρονόµο ή έναν επιπλέον
κληρονόµο µετά τον θάνατό του, 

β. συναίνεση για απόκτηση τέκνου µε αυτή τη
διαδικασία



διεύρυνση του τεκµηρίου του άρθρου 1465 ΑΚ
1465 §2 ΑΚ, οι προθεσµίες στις οποίες πρέπει να λάβει
χώρα η τεχνητή γονιµοποίηση
ώστε 1711 ΑΚ, 
το τέκνο που θα γεννηθεί έχοντας ιδιότητα κατιόντος
ως προς τον βιολογικό του πατέρα και
γίνεται εξ αδιαθέτου κληρονόµος του, 

αφού καµία άλλη σχέση δεν µπορεί να υπάρξει στο
χρονικό σηµείο της γέννησής του



6βα. συναίνεση για απόκτηση τέκνου
µετά θάνατο

δήλωση βουλήσεως
µονοµερής
µη απευθυντέα, 

για να ολοκληρωθεί δεν απαιτείται
σύµπραξη οποιουδήποτε άλλου

ούτε να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε



βούληση για τη συναίνεση
µπορεί να πηγάζει από διάφορες αιτίες, 
από άκρατο ναρκισσισµό του θανόντος
µέχρι την ανάγκη του να καταλείψει κληρονόµο για
την περιουσία του, 

η οποία άλλως θα περιέρχονταν σε χέρια τρίτων ή
και

την αρρωστηµένη επιθυµία της συζύγου/συντρόφου
να διατηρήσει την «επαφή» µαζί του και µετά το

θάνατο



συναίνεση διαφορετική
από τη συναίνεση για απόκτηση τέκνου µε

εξωσωµατική γονιµοποίηση κατά τη διάρκεια
της ζωής

απόκτηση τέκνων για δηµιουργία οικογένειας

1457 ΑΚ, συνειδητή συναίνεση µε σκοπό την
απόκτηση κληρονόµων



συναίνεση
προϊόν ενηµέρωσης, 
όπως κάθε συναίνεση για ιατρική πράξη

άρθρ. 5, Σύµβασης Oviedo και
άρθρ. 11, 12 ΚΙ∆. 



6ββ. καταγωγή

σηµασία το σπερµατοζωάριο

γονιµοποίηση του ωαρίου οµόλογη
απόκτηση τέκνου για λογαριασµό του άνδρα
που πεθαίνει



ετερόλογη γονιµοποίηση ?

προέλευση του ωαρίου αδιάφορη !
χρήση παρένθετης µητέρας ?

το ζευγάρι αντιµετωπίζει συγκεκριµένα
γεγονότα/προβλήµατα



6γ. Προϋποθέσεις κύρους. Τύπος

1457 ΑΚ, δήλωση βουλήσεως είναι τυπική

συναίνεση µε συµβολαιογραφικό τύπο

τύπος συστατικός



συναίνεση διατυπώνονται δύο φορές, 
άρθρο 1456 ΑΚ και άρθρο 1457 ΑΚ
1456 ΑΚ, συναίνεση µε απλή δήλωση προς
το εργαστήριο/γιατρό, 
όταν οι ενδιαφερόµενοι είναι σύζυγοι, 
συµβιούντων µε συµβολαιογραφική δήλωση
1457 ΑΚ, συναίνεση πάντοτε
συµβολαιογραφική ακόµη και για εγγάµους.



6δ. Όροι του ενεργού

άδεια του δικαστηρίου
αναγκαία για επέλευση του εννόµου αποτελέσµατος
1465 §3 ΑΚ εντάσσει την γέννηση µε µεταθανάτια
τεχνητή γονιµοποίηση χωρίς δικαστική άδεια, 
τέκνο δεν καλύπτεται από το τεκµήριο, δηλαδή
γεννιέται µετά την τριακοσιοστή ηµέρα από την
αµετάκλητη λύση ή ακύρωση του γάµου
απόδειξη της πατρότητας βαρύνει εκείνον που την
επικαλείται



6ε. ∆ιαδικασία

άδεια του δικαστηρίου για µεταθανάτια τεχνητή
γονιµοποίηση δίνεται µετά από αίτηση της
συζύγου/συντρόφου προς το δικαστήριο. Η αίτηση
πρέπει να υποβληθεί µετά το θάνατο του
συζύγου/συντρόφου σε αποκλειστική προθεσµία δύο
ετών. Η ίδια η γονιµοποίηση πρέπει να γίνει µέσα σε
έξι µήνες µέχρι δύο χρόνια από το θάνατο (1457 §2 
ΑΚ). Η προθεσµία είναι αποκλειστική και
αποσβεστική



6στ.Έννοµα αποτελέσµατα



6στα. Ίδρυση συγγένειας. 

δηµιουργία συγγένειας µε τέκνο,
το οποίο δεν έχει ακόµη γεννηθεί
ούτε θα γεννηθεί όσο θα ζει ο «πατέρας» του

1455 §2 ΑΚ «Τέκνο γεννηµένο σε γάµο θεωρείται και
το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από µεταθανάτια
τεχνητή γονιµοποίηση, εφόσον υπάρχει η
απαιτούµενη .. δικαστική άδεια». 



συµβίωση
η συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή
γονιµοποίηση κατά το άρθρο 1456 §1 β ΑΚ
επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης, 
ενώ η αντίστοιχη συναίνεση της γυναίκας
ισχύει ως συναίνεση της σε εκούσια
αναγνώριση



6στβ. Κληρονοµική διαδοχή

συγγένεια προκάλεσε την ανάγκη
τροποποίηση της διάταξης 1711 ΑΚ, 
σύµφωνα µε το οποίο «κληρονόµος µπορεί
να γίνει και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα
από µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση»



αναγκαία, 
εφόσον ο νόµος προϋποθέτει για την ιδιότητα του
κληρονόµου πρόσωπο,
το οποίο ζει κατά το χρόνο θανάτου του
κληρονοµουµένου ή έχει τουλάχιστον συλληφθεί. 
Πρόσωπο που δεν ζει
µπορεί να γίνει καταπιστευµατοδόχος (1924 ΑΚ). 



7. Άγαµα υπογόνιµα πρόσωπα



7α. Η άγαµη γυναίκα

1456 ΑΚ
Η άγαµη γυναίκα δικαιούται
να προσέλθει σε βοηθούµενη αναπαραγωγή,
απαιτείται συναίνεση µε
συµβολαιογραφικό τύπο.



διάταξη είναι διακριτική

µητέρα αποκτά συγγένεια µε το τέκνο της
µε τη γέννηση



7β. Ο άγαµος άνδρας

Ως µόνος γονέας ο άνδρας δεν έχει
δικαίωµα σε χρήση παρένθετης µητέρας για
την απόκτηση τέκνου. 
Ως σύντροφος/σύζυγος γυναίκας η οποία
έχει αποβιώσει δεν έχει δικαίωµα να
προσφύγει σε µεταθανάτια τεχνητή
γονιµοποίηση για την απόκτηση τέκνου. 



8. Επίλογος

Πραγµατικότητα είναι ότι υπογόνιµα άτοµα
µπορούν πλέον να αποκτήσουν τέκνο µε τη
χρήση παρένθετης µητέρας ή και µετά το
θάνατο του συζύγου/συντρόφου. 
Στη πρώτη περίπτωση υπογόνιµες είναι οι
γυναίκες. 
Στην δεύτερη περίπτωση οι άνδρες δεν είναι
αναγκαστικά υπογόνιµοι µπορεί όµως να
γίνουν. 



Θεοφανώ Παπαζήση



Ευχαριστώ




