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«ο ΝΕΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ τοτ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ:
ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

'θ θ' , ,Λ ΕΝΕ πως οι μυ οι του Χ ες ειναι οι πραγματικοτητες του σΎjμερα.
11.. Η πεποίθηση αυτή, βεβα(ως, ως γεν(κευσΎj, aεν μπορεί παρά

\)ο θ" "Σ'να οια ετει σχετικο και συμπτωματικο κυρος. τις περιπτωσε«; που
~ ,Ι , 'θ' ,αποοεικνυεται EyχupΎj,ωστόσο, και οι μυ οι πραγματι επανερχονται

ως ζώσα πραγματικότητα, Ύjεπάνοaός τους αυτή aεν μπορεί παρά να
\)ο , 'βλ ' λ ' ,συνοοευεται απο προ Ύjματισμoυς και περιπ οκες, που ο αρχυω; μυ-

θοπλαστη; aεν μπορούσε καν να aιανΟΎjθεΙ Δεν μπορούμε να είμαστε
λ' β 'β 'λ" 'Χρ' βαπο υτως ε αιοι πως χι ια περιπου χρονια πριν απο τον ιστο α-

σίλευσε στην Iouaιx(ιx κάποιος Ύjγεμόνας ονόματι Σολομών, γιος του
Δ ,\)ο , "λ " ,αυιο, ουτε πως πραγματι επε υσε με τον γνωστο εUΡΎjματικΟτροπο

Γ" "λ 'βλπου οι ραφες αναφεροuν το φιχινομενικα ανεπι υτο προ Ύjματης μΎj-
, β , , \)ο \)ο ,\)ο, '1Α'τροτητας του ρεφους, το οποιο οιεεοοωυσαν ουο γυναικες. υτο που

, '" 'βλ "παντωτ; ειναι σιγουρο, ειναι πως το προ ΎjμαΤΎjςμητροτητας εχει
'λθ' β λ' "επανε ει με 0XΎjματην ιοτεχνο ογια και την γενεΤΙΚΎjκατα την επο-

ι , , , θ ~ Ι Ι ιΧΎjμιχς με τέτοια μOρφΎj,που crLYOUpΙXα oOΎJΎoυσεαΚOμΎjκαι αυτόν
τον Ψύχραιμο και ευρηματικό βιβλικό βασιλιά των Ϊουδαίων σε από-
γνωσΎj.

Ο όρος παρένθετη μητρότητα περιγραφει την πρακτική κατά την
οποία Ύjγυναίκα αναλαμβάνει να κυοφορήσει ένα έμβρυο για xάpΎjμιας
'λλ 'θ' β" θ ' Ωα Ύjς,στην οποια και α ανηκει το ρεφος οτα.ν γεννΎj ει. ς πρα.κτι-

, , , 'βλ' ,\)ο , \)ο ΧΚΎjειναι πα.να.ρχα.ια, αφου προ έπεται ΎjOΎjστον κωοικα του αμου-
ραμπΙ2 ΕΙναι, επ(σΎjζ, πολυδιάστατη και πολύπτυχη, αφού καλύπτει
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μεγάλη πουαλία περιπτώσεων= (ΙΧ) Η παρένθετη μητέρα μπορεί να
ι β λ ι ι ~ Ι Ι ιειναι Ύj ιο OγΙΚΎjμΎjτερΙXτου παιοιου, τουτέστιν το γoνΨOΠOΙΎjμενO

ωάριο να εΙνιχι οικ6 της (traditionaJfstraight sucrogacy). Στην περίπτω-
σΎjιxυτ~ Ύjγονιμοποίηση γίνεται είτε με τψ φυσLΚ~ διαδικασία,
~γoυν με ερωτική επαφή (ΝΙ, natural insemination), είτε με ενooμ~-
τρια (IUI, intrauteήne insemination) ~ ΤΡΙXΧΎjλLΚ~σπερματέγχυση
(ICI, intracervical insemination), ~, ακόμη, και με εξιxγωγ~ ενός ώρι-
μου ωαρίου, εξωσωματική γονιμοποίηση του ίπ vitro (IVF, ίη vitro
fertilization) κιχι επανεμφύτευσή του στην μ~ριx της υπoΨ~φιιxς. (β)
Η παρένθετη μψέριχ μπορεί να μΎjνείνιχι Ύjβιoλoγικ~ μψέρα του παι-
~, Ι ξ Ι Ι ιοιου, τουτέστιν το ε ωσωμιχτικα γoνΨOΠOΙΎjμενOωιχριο που εμφυ-
τεύεται στην μ~ρα της να μψ είνιχι οικ6 της (gestational surrogacy).
Σ ' Ι/ ι Ι ιτην περιπτωσΎj αυΤΎjεχουμε υΠOΚΙXΤΙXσΤΙXσΎjκυΎjσΎjς,κιχι κάνουμε
λόγο όχι γιιχ παρένθετη, αλλά γιιχ φέρουσα μψέρα (carner).4 Σε ό.τι
αφορα στα κίνΎjτρα της υπoΨ~φιιxς παρένθετη; μητέραξ, αυτά μπορεί

ι ι λ ' Ι ι θ' ~ λ' ινα ειναι ειτε α τρουιστικα, ειτε -ετι πι ανοτερο- ιοιοτε Ύj,πιχριχμε-
τρος που οιιχφοροποιεί εντελώς την Ύjθικ~αξιoλ6γΎjσΎjτης πρακτικ~ς. 5

Μιιχ άλλη παράμετρο; που εΠΎJρεάζειτην Ύjθικ~ιxξιoλ6ΎΎJσΎjτης πρα-
, ι λ ι λλ ι ~~ Ι Ι λ'ΚτLΚΎjςαφορα στους εντο εις -κιχι με οντικους κψεμονες-, αφου π εον
~ ι ~ , ι θ ι ιΎjΚΎjOεμOνιΙXτου παιοιου που προκειτιχι να γεννΎj ει μπορει να ιχνιχγνω-

θ' ι λζ ι Ι Ι ι '6ρισ ει και σε ομοφυ ο ευγιχρι, ΎjιχκομΎjκαι σε εναν γονειχ.
Πέραν των ανωτέρω κεντρικών αξόνων, ανακύπτουν ιοιαΙτερα crΎj-

ι ι θ ι ι Π ι β θ 'Ψ λ ι ιμιχντικιχ αυτονομα Ύjικα ερωτήματα: οιου α μου υχο OγΙΚΎjπιε-
ι ι θ ι ζ ι ~ ι 1.ση ασκείται στην πιχρεν ετη μΎJτEΡΙX,στο ευγος των ουωαουχων, αλλα

Press, 2010, §§ 144-5' βλ κocι Nicholas Postgate, ΕατΙΥ Mesopotαmia: Society αnd
Economy αΙ the Dαwn oJHistory, London: Routledge, 1994\ σσ. 105-106.

3. Stacey Ziegler, Pαthwαys toPαrenthood, Florida: BrownWalker Press, 2005,
σσ.44-45.

4. Alexander Capron, "The New Reproductive Possibilities: Seeking a Moral
Basis for Concerted Action in a ΡΙuηuίstίc Society", Lαw, Medicine & Heαlth Cαre,
12(5):192-198, 1984, σ. 192.

5. Richard Ι. Arneson, "Commodification and Commercial Surrogacy", Philo-
sophy αnd PublicAffairs, 21(2): 132-164, 1992, σσ. 145-146.

6. Κiω Bergman et al., "Gay Men Who Become Fathers via Surrogacy: The
Transition to Parenthood", Journαl oJ GLBTFamily Studies, 6(2): 111-141, 2010,
σσ. 117 κ.ε.
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XΙXLστο (~LOτο παι~ι που θα γενντιθεΙ;7 ELVΙXLδυνατόν να γίνεται λόγος
για πραγματικά ενήμερη συγκατάθεση εκ μέρους της υποΨ~φLας πα-
ρένθεΤ'Υ)ς μ'Υ)τέρας;8 ΜπορεΙ αυτή πράγματι να προβλέψει τα συναι-
σθ~ματα που θα βιώσει εν όψεL της παραχώρηση; του παιδιού που θα

- Ι Ι 9 Ι ~ θ Ι 'λ Μ Ι Ιεχει γενν'Υ)σει, ωστε να οεσμευ ει ανα ογα; πορεL να TUYΧΙXVELτης
Ι~ιας 'Y)θLΧ~ςαξLOλόγ'Υ)σ'Υ)ς'Υ)προσφυγή στην παρένθετη μ 'Υ)Τρότητα,

Ι λ' λ' Ι Ι β β Ι Ι'Υ)όποια επι EYETΙXLογω στεφοτητα; 'Υ) ε αΡ'Υ)μενου ιαΤpLΧOυ ιστο-
Ι Ι λ Ι λ' Ι λpLΧOυαπο την π ευρα της εντο εως, με την αVΤLσΤΟLΧ'Υ)YLIΧεπαγγε -

Ι λ' Ι Ι λ' Ι Ι Ψ'ματυωυξ ογους 'Υ)XΙXpLVευκο ιας, ωστε να μ'Υ)νυποστει 'Υ)υπο 'Y)cpLIΧ
Ι β Ι Ι 10 ΕΙ θ Ι Ιμ'Υ)τερα ΤLς επι αρυνσε«; της εγκυμοσυνηα; ιναι εμιτο 'Υ)παρεν-

θετη μητέρα να αμείβεται YLIΧτις υπηρεσίετ; της;l1 ΣΤ'Υ)νπερίπτωση
,. ι Ι Ι Ι , , ~,που ειναι 'Υ)φυσLΧ'Y)μ'Υ)τερα, τουτέστιν εαν το ωαΡLΟ ειναι ουω Τ'Υ)ς,

~LIΧeiTELΟLκαLώματα επί του τόκου Τ'Υ)ς,12συμπεριλαμβανομένη; καε
λλ Ι Ι λα. Ι Ι ~I θ Ιμιας με OVΤLΧ'Y)ς-εστω, χα Ρ'Υ)ς-σχεσ'Υ)ς με το παιοι που α γενν'Υ)-

σεL;13 Η απεμπόληση κάθε δοωαώματω; επί του τόκου της, μ~ως
β θ 'ζ Ι θ Ι Ι Ιυπο α μι ει την παρεν ετη μ 'Υ)τερα σε αντLΧεψενO XΙXLμεσον προς

Ι ξ Ι Ι 'β λ' λεπιτευ 'Υ)κάποιου σκοπου, για την ωφι εια σε μια απ ως ειτουργι-
κ~ μ~τρα;14 Τα πολλαπλά γονιμοποιημένα έμβρυα που κρατούνται

7. Πβ. R. Ι. Edelmann, "Surrogacy: the psychological issues", Joumαl ο/Re-
productive and Infant Psychology, 22(2): 123-136, 2004.

8. Olga van den Akker, "Psychosocial Aspects οί Surrogate Motherhood",
HumαnReproduction Updαte, 13(1): 53-62, 2007, σ. 57.

9. lanice Ciccarelli, Linda Beckman, "Navigating Rough Waters: An Overview
οί Psychological Aspects of 5urrogacy", Joumal ο/Sociαl Issues, 61(1): 21-43, 2005,
σ.24.

10. Susan R. Lamb, "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework for Legal Analysis",
Family and Conciliation Courts Reυiew, 31(4): 401-424, 1993, σ. 406.

11. Πβ. Debra 5atz, "Markets ίη Women's Reproductive Labor", Philosophy
and Public Affairs, 21(2): 107-132, 1992.

12. Randall Ρ. Bezanson, "Solomon Would Weep: Α Comment ου Ιπ the Matter
of Baby Μ and the Limits οί ludicial Authority", Law, Medicine & Health Cα1"e,
16(1-2): 126-130, 1987, σ. 126.

13. Υπά.ρχει το όεόικα.σμένο της γνωστή; περίπτωση; του βρέφους Baby Μ·
βλ. IntheMαtterofBabyM, 109 Ν.Ι. 396, 537 A.2d 1227 (N.J. 1988)· επίση; Mairy
Beth Whitehead, The truth αbout the Bαby Μ cαse, New York: 5t Martins Press, 1989.

14. Rosalie Ber, 'Έthical Issues ίn Gestational 5urrogacy", Theoretical Medi-
cine and Bioethics, 21(2): 153-169, 2000, σ. 156.
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ως εφεδρεία στο πλαίσιο της γονιμοποί ΎJσΎJςίπ υίπο, διαθέτουν ΎJθLΚά
aLΚαιώματα/5 Είναι θεμιτό αυτά να χρησιμοποιούνται για πειραμα-

Ι Ι Ι Ι 16ι.Ό~ Ι λ Ιτυωυξ σκοπους -ηνα καταστρεφονται; Λα τα παραπάνω αποτε ουν
λ' θ Ι ζ Ι Ι ~ Ι θ Ι ~ Ιφ εγοντα ΎJοτα -ητηματα, τα όποια, ενοεχομενως, α εφερναν οακρυα

Ι Ι Σ λ ΙαπoγνωσΎJς στα ματια του ο ομωντα.
Η σύντομη αυτή παρουσίαση, ωστόσο, δεν θα ασχοληθε! με κα-

ι, Ι βλ Ι Θ θ"νεναν απο τους ανωτέρω προ ΎJματισμoυς. ~α αποπειρα ει, αντ αυ-
Ι θ ' , θ' ζ' ι"των, να αναμεΤΡΎJει με ενα ΎJυω -ητΎJμα,το όποιο κατα την γνωμ ΎJ

του γράφοντος συγκεφαλαιώνει την κεντρική περί την παρένθετη μΎJ-
τρότητα προβληματική. Διατηρεί ΎJπαρένθετη μΎjτέρα το -ηθικό aL-

Ι ι, βλ' 'θ 'λλ Ψ'καιωμα να προσφυγει στην αμ ωσΎJ,οπως και κα ε α ΎJυπο ΎJφιoι
, Η ι Ι Ι Ι ~ ι,μΎJτερα; οποια απαντησΎJ στο ερωτημα αυτο οεν μπορ ει παρα να

αντιμετωπίζει ταυτόχρονα α) το ζ~τημα της σχέση; της παρένθετηξ
Ι , β Ι Ι Ιμ-ητερας με το εμ ρυο που κυοφορει και των όποιων -εκ της σχεσεως
, , ~, "θ' β)αυτη; απορρεοντων- οικαιωματων ΤΎJςεπ αυτου, κα ως και το

ερώτημα περί το δικαίωμα της αυτονομία; και αυτοδιάθεση; της πα-
'θ 'Π' Ι ,ι θ' ,ρεν ετης μ-ητερας. αρOτLουτε ομοφωνια επι του εματος παρατηρεί-

, , 'λ .1. Ι λ ' λλ Ιται, ουτε, περαιτέρω, ΎJαντι ΎJψΎJαυτη αποτε ει αποκρυστα ωμενΎJ
θέσΎJτου γράφοντος, arguendo ΎJπαρούσα μελέτη εκ προοιμίου θα θεω-

Ι "~ θ' ~ Ι , βλΡΎJσειπως ΎJ γυναικα πράγματι οια ετει το οικαιωμα στην αμ ωση
, β ') 'θ /, / 17επι ΤΎJ ασει: α ΤΎJςπεποι ΎJσΎJςπως το σωμα ΤΎJςΤΎJςανΎJκει, και

β) του δικαιώματός της να αυτοδιατίθεται.18

Α' ~ Ι 'θ ' ~,υτο που οιαφοροποιει την παρεν ετη απο την παραooσιαΚΎJμΎJ-
ι Ι Ι , Ι , ι θτροτ-ητα ειναι ΎJσυμμεΤOΧΎJτης φυσΙΚΎJςΎJφερουσας παρεν εΤΎjςμΎj-

τtρας ως εντολοδόχου σε μια σύμβαση, δυνάμει της οποία; αναλαμβάνει
, ι , ι β 'λ' Ιτην υποχρεωσΎ) να κυοφορ-ησει ενα εμ ρυο το όποιο, του αχιστον κατα

15. John Ηεττίε, 'Ίη Vitro Fertilization: The Ethical Issues (Ι)", The Philoso-
phical Quarterly, 33(132): 217-237, Special Issue: Medicine and Ethics, 1983, σσ.
218-219.

16. Mary Warnock, "In Vitro Fertilization: The Ethical Issues (ΙΙ)", The Philo-
sophical Quarterly, 33(132): 238-249, Special Issue: Medicine and Ethics, 1983, σσ.
244 Χ.ε.

17. Edward Feser, "Self Ownership, Abortion and the Rights οί Children: Το-
,vard a More Conservative Libertarianism", Journal ΟΙLibertarίan Studies, 18(3):
91-114, 2004, σσ. 100 κ.ε.

18. Laura Purdy, "Women's Reproductive Autonomy: Medicalization and
Beyond", J Med Ethics, 32(5): 287-291, 2006, σσ. 287-288.
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" λ ' ~, 'λθ ι ~ Ι ,ενα μερος -ει μΎj π Ύjρως- οεν εχει προε ει απο οΙΚΟ ΤΎjςγενετικο
λ Ι Ι Ι ~ Ι θ Ι Ι ~Iυ οω, και επι του όποιου οεσμευεται να παραιτη ει απο OΠOΙOOΎjΠOτε

οικαίωμα, αφού ολοκληρωθεί Ύjκύ·φΎj.19 Τ ο αντισυμβαλλόμενο μέρος,
λ' Ι ζ Ι Ι Ι Ι Ι Ιο εντο εαξ, ει ναι το ευγος -Ύj το ατομο- στο οποιο ανΎjκει το υπο-

λ Ι Ι 'λ 'λ Ι Ι ~οιπο μερος -Ύj το συνο 0- του γενετικου υ υωυ, με το περαξ οε της
κύΎjσΎjςπρόκειται να αναλάβει την πλήΡΎj ΚΎjaεμονΙα του βρέφους.20
Η Ι θ Ι 'λλ λ' λ Ι Ι Ιπαρεν εΤΎjμΎjτερα, με α α ογια, στο π αισιο της ανωτερω συμ-
βασΎjς αναλαμβάνει είτε απλώξ να δανεϊσει την μ~τρα της στουξ εντο-
λ Ι Ι Ι ~ Ι Ι λ Ιεις της, ειτε αρχικα να τους οωρισει το γενετικο υ οω της, και στην

Ι ~ Ι Ι Τ Ι Ι Ι β θ Ισυνέχεια να οανεισει την μ ητρα της. ο ερωτημα ειναι σε ποιον α μο
Ι β Ι ~ Ι Ι Ι β Ι ΙΎjσυμ ασΎj αυΤΎj για το οιαστημα κατα το όποιο ρισκεται σε ισχυ

υποχρεώνει ΤΎjνέγκυο να απεμπολήσει άλλα δοωαώματά ΤΎjς, όπως,
Ι Ι Ι Ι βλ Ιεν προκειμενω, αυτο ΤΎjςπροσφυΥης στην αμ ωση, που -χαριν υπο-

θέσεως- ανωτέρω oεχθ~καμε πως aιαθέτει. Για να παραμείνει Ύjσυ-
ζ~σ~ μας εντός του πλαισίου της Ύjθικ~ς, οφείλουμε να αποκλείσουμε

Ι Ι Ι β 'λ Ι θ Ιπεριπτωσε«; κατα τιτ; οποιετ Ύj ου ΎjσΎjΤΎjς παρεν ετης μΎj't"ερας
ετερονομείται ως εκ τούτου, θα θεωρήσουμε πως αυτη αρχικώς συ-
νεβλ~θΎj αυτοβούλω; και εν πλήρει επιγνώσει των όσων αναλαμβάνει,
και πως ΎjενaεχόμενΎj προσφυγή της στην άμβλωσΎj aEV εδραζετα, σε

'β Ι Ι Ι λ' Ι Ι ζ Ιφο ους περι την υγεια ΤΎjς Ύj,πο υ περισσοτερο, περι ΤΎJV ωΎj ΤΎjς,
αλλά πως αποτελεί ελεύθερη προσωπική της επιλογή,

Ει Ι Ι Ι Ι β Ιινα; προφανες πως ΎjσυμμεΤOΧΎj μας σε μια συμ ασΎj μπορει
Ι Ι όλ Ι ~ Ινα συνεπαγεται ΤΎjνεκ μερους μας απεμπ ΎjσΎj,για κάποιο OιασΤΎj-

λ' Ι ~ Ι " ~μα, του αχιστον, ορισμένων ουωαωματων τα όποια, εαν οεν προσχω-
ρούσαμε στΎjVεν λόγω σύμβαση, θα απολαμβαναμε. Ο γραφων, επί
παραδείγματι, δικαωύται, όποτε το επιθυμήσει, να καταδυθεί στα τυρ-

'ζ Ι Ι λ' ΕΙ ι,κουα νερα μιας ΤΡOΠΙΚΎjςπαρα ιας. ιναι προφανες, ωστόσο, πως
την ώρα που χαράζει τιτ; γραμμές αυτέξ, παρότι μπορεί να επιθυμεί

, , β , Ι Ι 'β 'λκατι τέτοιο, ρισκεται στο γραφειο του και οχι στο μαγυω ασι ειο
του βυθού, ακριβώς διότι ανέλαβε 't"ΎJVaέσμευσΎj να: χαράξει τις γραμμές

Ι Ι , θ Ι Ι Ιαυτεξ, γεγονος που τον υποχρεωνει να παραιτη ει προς ωρας απο το

19. Liezl van Zyl και Anton van Niekerk, "Interpretations, perspectίves and
intentions ϊπ surrogate motherhood", Joumαl ΟΙMedical Ethics, 26(5): 404-409,
2000, σ. 406.

20. lna Pantelejeva, "Are Surrogate Mothers Contracts Enforceable?", Inter-
nαtionαl Joumαl oJBαltic Lαw, 2(3): 14-38, 2005, σσ. 14 κσ;ι 24.
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θ' λ' ~ Ι Ι Η Ι θ Ι Ιπροοινοιφερ εν τρυφη ο οικοιιωμοι του. ποιρεν ετη μητεροι, ομοιωξ
κοιι εξίσου, γιοι όσον κοιφό φιλοξενεί στην μήτροι της το έμβρυο που

'λ β Ι Ι Ι Ι Ιανε οι ε να κυοφορησει, υποχρεουτοιι να οιπεχει απο οιγοιπημενες της
~ Ι 'ξ I~ β' Ι Ι Ιοροιστηριοτητες, εαν ε αυτων οιακυ ευεται η επιτυχης οιντοιποκριση
της στην οινειλημμένη της υποχρέωση.21 Το 8LΚOΙιωμOΙστην ιΧμβλωση,

Ι Ι Ι Ι ~ Ι Ι 'λωστόσο, πορρω οιπεχει απο το οικοιιωμοι του γρoιφovτoς στην απο αυ-
'λλ θ λ' , " ,ση του κα ους του υπο οι ασσιου κοσμου, η απο το oιvτιστoιχo της

, Ι Ι 'λ ~ Ι Κ Ι ~ Ιεγχ.υου να συμμετεχει σε οιγωνες οινωμοι ου ορομου. αι τουτο οιΟΤΙ
, Ι Ι ,~~ θ' ,~ Ι ,προκειτοιι, οπως εχουμε ηοη οεχ ει, γιοι το οινοιφοιφετο οιχοιιωμοι της
~ θ' Ι Ι Ι θ Ι Τ Ι Ι ~να οΙΟΙ ετει το σωμοι της οπως οιυτη επι υμει. ο σωμοι, τωρα, οεν

Ι. Ι ~ Ι Ι Ι Γ λ' Ι Ιειναι κατι οιαφορετικο απο τον εαυτό μοις. ια τον ογο αυτο η φρα-
ση, επί παραδείγματι, «μπορεα; να κιΧνεις ό.τι επιθυμεί; με τον εαυτό

λλ' ~ Ι ~ Ι Ι Ι θ Ι Ισου, οι α οεν εχεις το οικαιωμοι να κανε«; ο.τι επι υμεις με το σωμα
Ι , Α 'θ Ι Ι Ισου», στερειται νοημοιτος. ντι ετα, το σωμα μας ειναι ο εαυτό; μας,

Ι Ι λ ,~, ι,,παροτι αυτοξ ο τε ευταιοτ; ενοεχεται να μην συγχ.ειται μονον απο
σώμα, αλλά και από άλλες μη απτέ; και παρατηρήσιμεξ ποιότητεξ
Ι 'ψ , Ι Ι Ι λ'οπως το πνευμα, η υχη, ο νους κ.α.τ, που κατα καφους οι φι οσο-

'ζ Ι 'β Ι ~ Ιφοι ισχυρι οντατ πως εχουν με ακρι εια εντοπισει και προσοιορισει.
Η 'θ ' ,~~, ψ" ,ποιρεν ετη μητερα, ωστόσο, οεν οεσμευει την υχη η το πνεύμα της,
λλ' Ι Ι λ' ι Ι Ι Ια α το σωμα της, ηγουν το π εον -η το μονο- απτο μερος του εαυ-

Ι Ι λ Ι Ι Ι ~ '" Ι Ιτου της, ως εκ τούτου απεμπο ει ενα στοιχειωοετ; OLΚαιωματης, το
οποίο σε μεγάλο βαθμό καθορίζει την ουσία της ως ανθρώπου.

Το 8ικοιίωμοι στην αυτοδιάθεση, εν γένει, σηματοδοτεί την κόκ-
κινη γραμμή πέραν της οποία; ακυρώνεται ολοσχερώς η ανθρώπινη
ελευθερία, ΚΙX~ τούτο ~ι6τι η αυτοδιάθεση απο-τελεί την ελ&χιστη ΚΙΧΙ

πλέον στοιχειώδη ελευθερΙα.22 Αν δεν μπορεί κοινε(ς να 8ιοιθέτει τον
εαυτό του όπως επιθυμεί, εΙναι άνευ νο1jματος να ομιλούμε γιοι ελευθε-

Ι λ' 'ψ Ι v.!. Ι ~ θ Ιρια του ογου, της σκε ης, χιχι για τα: ομοια. rn.v, τωρα, οεχ ουμε -χιχι
8εν βλέπω κιΧποιον λόγο ώστε να μην το πριΧξουμε- πως η ελευθερία

Ι Ι 'ξ 'ζ Ι θ Ι 'λ λ Ιειναι αυτο που γενικως εχωρι ει τον οιν ρωπο απο τα υπο οιπα π α-
σμοιτα, η απεμπόληση της ελευθερία; εκ μέρους της παρένθετης μη-
τέρας την υποβαθμίζει σε μια κατώτερη μορφ1j όπαρξης. Δεδομένου
δε του γεγονότος πως, εάν επρόκειτο για την παραδοσιακή μορφ1j κόη-

21. Susan R. Lamb, "The Ehics οί Surrogacy: Α Framework ίοτ Legal Analy-
sis", Family απΔ Conciliation Courts Reυieιv, 31(4): 401-424, 1993, σ. 411.

22. Martha C. Nussbaum, 'Όbjectificatiοn", Philosophy aπΔ Public Affairs,
24(4): 249-291, 1995, σσ. 264-265.
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σΎJς, ΎJέγκυος θιχ 8~~θ&:"tΊ~το 8~xιχΙωμιχ στην άμβλωσΎJ, εΙναι προφιχνές
πως ΎJπαρένθετη μΎ)"t'έριχστερείται το δικαίωμα αυτό ως εχ της σύμ-
β Ι Ι 'Ω' ,ασΎJς σΤΎJνόποια EXELΠΡOσχωΡΎJσε~. ς εκ τουτου, ΎJσυγκεκρψενΎJ

, Ι '~λ ~, , β , Ι-ΡΎJΤΎJΎJαOΎJΎJ- oεσμευσΎJ που ΎJσυμ ασΎJ ενσωματώνει, τουτέστιν
ι ι Ι 1 θ 'αυτη που αφορα στην υΠOχρεωσΎJ της παρεν ετης μ ΎJτερας να μ ΎJV
β , 'βλ' 1>" λ' 'β'προ ει σε αμ ωσΎJ εαν τ= ΟΠΟLονοΎJποτε ογο -ης ανωτερας Lας

εξαφOυμένΎJς- αλλάξε~ γνώμη, ELVCXLκαταΧΡΎJσΤLΚ~, αφού ΎJυπoΨ~ψ~α
παρένθετη μΎJτέρα συναινεί σην εκχώρηση ενός δικαιώματό; ΤΎJς,

, , ~, , 'λλ λΤΟ όποιο, ωστοσο, αουνατει να εκχωΡΎ)σεL, και παρα Ύ)α να παρα-
, , , βλ'θ 'Σ 'μεLνεL το προσωπο εκεινο που συνε Ύ)Ύ)αρχαως. ΧΎJματαως, ΎJ

Ψ, , θ' "βL.. θυπο Ύ)φLαπαρεν εη μΎ)"t'εραμε τον τρόπο αυτο συμ tλ.ΛΛETCXLως Ύ)L-
κό πρόσωπο, αλλά εκπλ Ύ)ρώνεLεν συνεχεία τ~ς υποχρεώσε«; ης ως
res, xciTL που είναι, αν μΎJτι άλλο, ανακόλουθο και παράδοξο.

Με όρους ης ΎJθLκ~ςφιλοσοφίατ, ΎJανάλΎ)ψΎ)εκ μέρους ΤΎ)ςπα-
ρένθετης μΎ)"t'έραςης δέσμευσΎJς να απόσχει από ην ocμβλωσ-η -EOCV,
" "~ ~ θ' , βλ λ 'οπως XCXpLVτου επ~χεφΎJμαΤOς ΎJ0Ύ)οεχ Ύ)καμε, Ύ)αμ ωσΎ) αποτε ει
, ~ 'θ ' ,~ 'θεκψρασΎ) ης αυτοοια εσΎ)ς της γυνααας, ΎJόποια αυτοοια εση, με την
σειρά της, ως ελάχιστη έκφρασΎ) ελευθερία; αποτελεί αναφαίρετο αν-
θρώπινο δικαΙωμα- συνιστά σην ουσία contradictio in adjecto. KCXL

, ~ ι, θ ,~, θ'τουτο οιοτι προκειται για μια Ύ)αΎ) OεσμευσΎJ που αΠΟΎ)οωποιει το
θ Ι Ι _. β Ι Ι θ Ι ΙΎJυω πρόσωπο που την ανlλJl.αμ ανει, αφ ου το κα ιστα όργανο, ενερ-

f κλ " f ξ Ι fγουμενο, απο εισττκωτ; μεσο'Ρ προς ΤΎJνεπιτευ Ύ)κάποιου σκοπου.
Το Ύ)θαό πρόσωπο, ωστόσο, πέραν ΤΎ)ςόποια; λειτουργία; αναλαμ-
β f f f ~ f fανει ως XOLνωνοω ον, και ασχετως οποιασοΎ)ποτε υποχρέωση; στην

, ,~ β 'λ '/λ Ι Ιοποια το ιοιο αυτο ου ως συναινει, οψει ει να παραμενει πρωτιστωξ
Ι Ι λ Ι ξΙ Ι Ι Ι 23 Ύ" Ισκοπος ΎJ,του CXXLcrTOV,ε ισου σκοπος οσο και μεσον. 1. πο ην εν-

Ι θ λ Ι θ '~I , θ 'νοια αυτη, ΎJοικειο ε Ύ)ςΎ)~ΚΎ)oεσμευσΎJ της παρεν ετης μ -ητερας να
, Ι βλ ~ Ι Ι ΙμΎ)νπροσφυγεL σε αμ ωσΎ) LσοουναμεL με ην CXVTLcrTOLXΎJυποχρεω-'ψ Ι ~, . λ ξ' Ι , βση να πα ει για οσο οιαστημα φι ο ενει στην μ ΎJτρα ΤΎJςτο εμ ρυο

'ζ Ι λλ' 'ζ Ινα αντιμετωπι ει τον εαυτο ΤΎ)ς-<Χ. α και να ανττμετωπι εται απο
ΤΟ περιβάλλον της- ως σκοπός, και να μεταβλΎ)θεΙ σε μέσο. Με άλλα
λόγια, δεσμεύεται ΎJθαώς να παύσει να υφίσταται ως Ύ)θικό πρόσωπο.
Πέρα από καταχρηστική, Ύ)εν λόγω δέσμευση είναι και αλυσιτελήξ,

, θ' , Ι Ι Ι . ιαφου το ΎJυω προσωπο που παυει να ειναι τέτοιο, αυτοματωξ απεκ-
~, ~I λ Ι θ' "ουεται και οιανοηποτε ανει ΎJμμενΎ)ΎJLXΎJυποχρεωσΎ) του.

23. Πβ. Immanuel Kant, Τα θεμέλια της μεταφVσικής των ηθών, μτψρ.
Γ. ΤζΙΧβάριχς, Αθ-ήνιχ: Δωδώνη, 1984, σ. 94 κ.ε.
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Α βώξ τα ίδ ",κρι ως τα. ιοια -α.ντεστρα.μμενα., ωστόσο- ισχυουν για. την πε-
, , , β 'λλ ' θ 'ριπτωσΎj κατα την οποια επι α εται στην πα.ρεν ετη μΎjτερα.να.προ-

β , , βλ ' , β' ,~, ,ει σε α.μ ωσΎj,ειτε επι τη ασει των ΎjOΎjρΎjτως συμπεφωνΎjμενων,
, λ ' , β λ ' ,ειτε στο π αισω της ερμΎjνεια.ςτων ε τιστων συμφεροντων των εντο-

λ, Π ' ",εων ΤΎjς. ροκειτα.ι για. περτπτωσε«; κατα τιτ; οποιεξ οι ΠΡOγεννΎjΤΙ-
, ξ , ~, , λ' β ,κες ε ετασε«; καταοευτνυουν χρωμοσωμικες α.νωμα. ιες του εμ ρυου,

οι οποίες καθιστούν εξα.φετικά πιθα.ν~ -~, κα.ι βέβαιη- την ύπα.ρξη
β, θ' , ~, ~, θ θ"σο α.ρων πα. ΎjσεωνΎjσυνορομων στο παιοι που α. γεννΎj ει, κατι που

Ψ , , λ' θ 'θ λα.' ,οι υπο Ύjφωιγονεις-εντο εις α. Ύjε ν να. α.ποφυγουν και, ως εκ του-
του, επιβάλλουν στην παρένθετη μΎjτέρα.να.προβεί σε ά:μβλωσΎj.AκόμΎj

, 'θ ,~, ~ , ~ ικοα τοτε, Ύjπα.ρεν εΤΎjμΎjτερα.ουωαουται να. οια.τηρει την ουνατοτητα
να. αυτοκαθορίζεται όπως και κάθε ά:λλΎjγυναίκα, αναλαμβανονταξ,
βεβαίωτ, την ευθύνη που ΤΎjςαναλογεί για. την τελLΚ~ έκβαση ΤΎjς
κύΎjσ~ςΤΎjς.Τα. σχετικά OLΚα.ιώμα.τάτης, ευλόγως, πολλαπλασιαζο-

ι , ι , ~,νται στην περιπτωσΎj που το γoνΨOΠOΙΎjμενOωα.ριο ειναι ουω ΤΎjς.
Ει Ι,, ~, ~, "αν Ύjσυμφωνια της στερεί το ουωαωμα να.oια.τηΡΎjσειτην κυΎjσΎjτης
-στΎjVπερίπτωση που ΎjLaLOC επιθυμεί να. ΤΎjVaια.ΤΎjρ~σειαναλαμβα-

, ι θ ι " '1: 'νοντα;ς ολες ττξ σχετικες ευ υνες, κα;ι πα.ρα;τ«; αντιξοε; προοπτικες-,, ~ ,,~ , ,το μονο που την οια.φοροποιει απο μια. LoΙOτυΠΎjα.να.πα.ρα.γωγΙΚΎjμΎj-
xα.ν~, της οποία; την λειτουργία. διακόπτουμε όταν το προϊόν της προ-
οιωνίζετα; μΎjικανοποιητυτό, είναι το γεγονός πως Ύjπα.ρένθετη μ'Yjτέρα.

, 'λ β θ λ ι Ι "κάποτε ανε α; ε οικειο ε ως ΤΎjνυΠOXρεωσΎjνα; καταστει αυτου του
είδου; Ύjαναπαραγωγική μΎjXα.ν~.Όπως aεχθ~κα.με, όμως, ανωτέρω,

λ ι '~" Ι ιστο π αισιο μια.ς συμφωνια.ς ουναται κανε«; να. εΚXωΡΎjσειΎjνα. ανα-
'λ ι ~ , λλ' , ι ,~στει ει μερος των οικα.ιωμα.των του, α. α. οχι να. α.κυρωσει την ιοια

, Ο θ ' ~ Ι , , ξ' θ 'την ουσια του. ι Ύjικες οεσμευσε«; ισχυουν μονον μετα. υ Ύjικων
ι Ι" Ι ιπροσωπων, και για. οσον κα.φο αυτα πα.ρα.μενουν τέτοια,

Τούτων ούτως εχόντων, και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση πως
~, , , θ' , λ 'θα.ποοεχομα.στε -εστω, χα.ριν υπο εσεως- οτι Ύjε ευ ερη κα.ι οικειο-

θ λ' ι, βλ' λ ' , ~,ε ΎjςΠΡOσφυΎΎjστην α.μ ωσΎjοντως αποτε ει α.να;φα;φετο οικα;ιωμα;
'θ ι 'λ Ψ' Ψ' ι θκα ε γυνα.LΚα.ς,Ύjανα Ύj Ύjεκ μερους της υπο Ύjφια.ςπαρεν ετης μΎj-

τέρα.ς ΤΎjςσυμβα.τικ~ς υποχρέωση; να. απόσχει από την άσΚΎjσΎjτου
~ ,Ι " θ ' ι 24οοωαωματω; της αυτου πρεπει να. α.ντψετωπισ ει ως κα.τα.XΡΎjσΤΙΚΎj,
στον ίδιο, τουλάχιστον, βα.θμό που εκλαμβάνεται ως τέτοια. Ύjενδεχό-

24. Ιοτί Β. Andre\vs, "Surrogate Motherhood: The Challenge ίοτ Feminists",
LαtV, Medicine & Heαlth Cαre, 16(1-2): 72-80, 2007, σ. 73.
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μενη ανά:ληψη αντϊστοιχη; υποχρέωση; εκ μέρους εκάστου εξ 'Υ)μών
, " , 'λ θνα. εκχωρησουμε -προσωρινα. Ύjμονιμα.- την προσωπική μα.ς ε ευ ε-

, T'~ β' ~ '" βρια, ο ιοιο α.κρι ως οεν μπορει πα.ρα. να. ισχυει κα.ι για. τιτ; συμ α.-
ΤLΚέςπροβλέψε«; που -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- επιβάλλουν
σΤΎjνυπoΨ~φια. πα.ρένθετη μητέρα να. προβεί σε άμβλωσΎj. Συνεπώς,

, , θ' , ζ' λ'σε ο.τι α.φορα. σΤΎjνΎjΙΚΎjπτυXΎj του ΎjΤΎjμα.τoς,του αχιστον, οι
ανωτέρω περί ΤΎjVαμβλωση προβλέψειτ, όχι μόνο όεν μπορούν να.

λ'" λ 'θ' , ,αποτε ουν ορο Ύjπα.ρακο ου Ύjμα.της οποιατ; συμφωνιαξ σχετικα με
ΤΎjVπα.ρένθετη μΎjτρ6τητα, αλλά, ενδεχομένοκ, πρέπει ab initio να
αποκλείονται.
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