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Περίληψη απόφασης 

 

Η Jody θαη ε Μary (ςεπδώλπκα) ήηαλ ζηακαίεο αδεξθέο. Ήηαλ ελσκέλεο ζην ύςνο ηεο 

ιεθάλεο, αιιά ε θάζε κία είρε ηνλ δηθό ηεο εγθέθαιν, θαξδηά, πλεύκνλα, ρέξηα, πόδηα θαη ηα 

ππόινηπα δσηηθά όξγαλα θαη ζπλεπώο ζεσξήζεθε όηη ήηαλ δύν μερσξηζηά πξόζσπα. Ωζηόζν, ε 

θαξδηναλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ηεο Mary ήηαλ αλεπαξθήο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί από 

κόλε ηεο λα δηαηεξεζεί ζηε δσή. Επηβίσλε παξ΄όια απηά ράξε ζηελ ύπαξμε κηαο θνηλήο 

αξηεξίαο, κέζσ ηεο νπνίαο αληινύζε νμπγσλνκέλν αίκα από ηελ πην εύξσζηε δίδπκε αδεξθή 

ηεο, Jodie. Αλ νη ηαηξνί δελ πξνέβαηλαλ ζε δηαρσξηζκό ησλ δύν ζηακαίσλ, ε θαξδηά ηεο Jodie 

δελ ζα άληερε γηα πνιύ θαη πηζαλόηαηα ζα πέζαηλαλ θαη νη δύν αδεξθέο κέζα ζε δηάζηεκα 

κεξηθώλ κελώλ από ηε γέλλεζή ηνπο. Αλ από ηελ άιιε νη ζηακαίεο αδεξθέο δηαρσξίδνληαλ κε 

εγρείξεζε, ε Jodie ζα επηβίσλε κε ζρεηηθή βεβαηόηεηα θαη ζα κπνξνύζε ζηε ζπλέρεηα λα 

απνιαύζεη κηα δσή, άμηα λα βησζεί.  

Οη γνλείο ηνπο αξλήζεθαλ λα ζπλαηλέζνπλ ζηε δηεμαγσγή ηεο εγρείξεζεο γηα 

ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο. Τν λνζνθνκείν πξνζέθπγε ζην δηθαζηήξην γηα λα ιάβεη έγθξηζε, ώζηε 

λα κπνξέζνπλ νη ηαηξνί ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λνκίκσο ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Τν 

δηθαζηήξην έθξηλε όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ δύν ζηακαίσλ ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα ζηε Jodie λα 

απνιαύζεη κηα ζρεηηθά θαλνληθή δσή θαη όηη, κνινλόηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη 

επηζπκίεο ησλ γνληώλ, ε πξνηεηλόκελε εγρείξεζε δελ είλαη απιώο κηα εζηθά επηηξεπηή πξάμε, ε 

νπνία σζηόζν ζα ήηαλ παξάλνκε, αιιά είλαη θαζόια λόκηκε, θαζώο ζε αλαινγία κε ηελ 

πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην δηθαζηήξην ελέθξηλε ζην παξειζόλ ηελ απόζπξζε παξνρήο 

ηξνθήο θαη ελπδάησζεο, έηζη θαη ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε εγθξίλεη ηελ απόζπξζε ηεο 

αηκνδνζίαο ηεο Mary.  

Καηά ηεο πξσηνβάζκηαο απηήο απόθαζεο αζθήζεθε έθεζε από ηνπο γνλείο. Τν εθεηείν 

απέξξηςε ηελ σο άλσ αηηηνινγία ηεο πξσηνβάζκηαο απόθαζεο, αιιά ελέθξηλε εθ λένπ ηε 

δηεμαγσγή ηεο εγρείξηζεο δηαρσξηζκνύ βαζηδόκελν ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο: 

ζε απηή ηεο αλαγθαηόηεηαο, απηή ηεο απηνάκπλαο θαη απηή ηεο πξόζεζεο ησλ ρεηξνπξγώλ λα κε 

βιάςνπλ ηε Mary.  



Σπγθεθξηκέλα ην δηθαζηήξην δέρηεθε όηη ε πξνηεηλόκελε εγρείξηζε απνηειεί κηα 

ελεξγεηηθή επέκβαζε θαη όρη απόζπξζε ζεξαπείαο ή παξάιεηςε θαη όηη ελώ ηίζεηαη ζαθώο ππέξ 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Jodie, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηε Mary, ηεο νπνίαο ηε δσή ηεξκαηίδεη 

λσξίηεξα από ην θπζηνινγηθό θαη σο εθ ηνύηνπ θαίλεηαη λα αξλείηαη ην εγγελέο δηθαίσκά ηεο 

(ηεο Mary) ζηε δσή. Αλαθνξηθά κε ηε ζηάζκηζε ησλ βέιηηζησλ ζπκθεξόλησλ ηεο θάζε δίδπκεο 

αδεξθήο, ε επίιπζε ηεο ζύγθξνπζεο αλαδεηείηαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ αμηόινγνπ 

(worthwhileness) ηεο πξνηεηλόκελεο επέκβαζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο θάζε δίδπκεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζα απνθέξεη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ή κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελ ιόγσ επέκβαζεο γηα ηελ θάζε αδεξθή, θαη όρη 

ζηε ζηάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο, ππό ηελ έλλνηα ηεο αμίαο ηεο δσήο ηεο θάζε κίαο εθ ησλ 

αδεξθώλ, θαζώο θάηη ηέηνην ζα αληέβαηλε ζηελ αξρή ηεο ηεξόηεηαο ηεο δσήο. Σε ζπλέρεηα απηήο 

ηεο ζθέςεο ην δηθαζηήξην εμέηαζε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε θάζε δίδπκε αδεξθή κπνξεί 

αηνκηθά λα αζθήζεη ην δηθαίσκά ηεο ζηε δσή. Η πξννπηηθή ηεο Jodie λα δήζεη κηα ζρεηηθά 

θαλνληθή δσή ηειεί ζε ζύγθξνπζε κε ηνλ βέβαην επηθείκελν ζάλαην ηεο Mary. Η ζηάζκηζε 

σζηόζν θιίλεη ζαθώο ππέξ ηεο Jodie, θαζώο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ησλ δηδύκσλ, επηβάιιεη λα 

δνζεί ε επθαηξία λα επηβηώζεη εθείλε ε δίδπκε αδεξθή, ηεο νπνίαο ε ηξέρνπζα ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηηξέπεη λα δερηεί ηελ επθαηξία ηεο επέκβαζεο πξνο όθειόο ηεο. Χσξίο λα 

ζεκαίλεη όηη ην δηθαζηήξην αμηνινγεί ηε κία δσή ζαλ αλώηεξε ηεο άιιεο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επέκβαζεο βξίζθεηαη ηειηθά πξνο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ θαη ησλ δύν δηδύκσλ αδεξθώλ, θαζώο 

ν ζθνπόο ηεο είλαη λα δώζεη ζηε Jodie κηα θαιή πξννπηηθή γηα κηα καθξά θαη θπζηνινγηθή δσή 

θαη κνινλόηη ν ζάλαηνο ηεο Mary ζα ήηαλ αλαπόθεπθηε ζπλέπεηά ηεο (ηεο επέκβαζεο), απηή (ε 

Mary) ζα απνθηήζεη ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, πνπ απνηεινύλ 

δηθαίσκά ηεο. Ο δε επηθείκελνο ζάλαηόο ηεο δελ απνηειεί ζθνπό ηεο επέκβαζεο, αιιά εθείλε ζα 

πεζάλεη επεηδή νη ζσκαηηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηε δσή ηεο θαη 

ε ελ ζπλερεία δσή ηεο, είηε καθξά είηε ζύληνκε, δελ ζα  ηεο παξάζρεη θαλέλα όθεινο παξά κόλν 

πηζαλό πόλν θαη δπζθνξία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη πξνο όθειόο ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ην λόκηκν ηεο εγρείξηζεο, ην δηθαζηήξην έθξηλε όηη ε έιιεηςε δπλαηόηεηαο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζηε κία δίδπκε αδεξθή ρσξίο λα επεξεαζηεί θαη 

ε άιιε θαζηζηνύλ ηελ πξνηεηλόκελε επέκβαζε πξάμε αλαγθαία, ώζηε λα απνθεπρζεί έλα 

αλεπαλόξζσην θαθό. Η δε ζύγθξνπζε θαζεθόλησλ ησλ ηαηξώλ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλαγθαηόηεηα ηεο εγρείξηζεο θαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα ηζόηηκν ζεβαζκό ηεο δσήο θαη ησλ 



δύν δηδύκσλ, ιύεηαη, θαζώο ε πξάμε ηνπο δηθαηνινγείηαη σο ηεινύκελε κε γλώκνλα ην ήζζνλ 

θαθό (the lesser evil) θαη σο εθ ηνύηνπ ζεσξείηαη ζύλλνκε. Πεξαηηέξσ έθξηλε όηη ζηελ νπζία δελ 

ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο πξνζθπγήο ζηε λόκηκε απηνάκπλα θαη ζηε ζπλδξνκή ησλ γηαηξώλ 

πνπ ππεξαζπίδνπλ ηε Jodie θαη εμαιείθνπλ ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ ηεο, ν νπνίνο ζα πξνθιεζεί 

κε βεβαηόηεηα από ηελ απνζηξάγγηζε αίκαηνο πνπ ηειείηαη από ηε Mary {όπσο παξαζηαηηθά 

απνηύπσζε ηνλ ζπιινγηζκό απηόλ ν δηθαζηήο Alan Ward: «Εάλ (ε Jodie) κπνξνύζε λα κηιήζεη, 

ζα δηακαξηπξόηαλ κεηά βεβαηόηεηαο, Σταμάτα (Mary), με σκοτώνεις! }. Τέινο έθξηλε όηη 

πξόζεζε ησλ γηαηξώλ είλαη λα ζώζνπλ ηε δσή ηεο Jodie θαη όρη λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζάλαην ηεο 

Mary. Είλαη δε λνκηθά αλάξκνζην, ππό ην πξίζκα απηώλ ησλ κνλαδηθώλ πεξηζηάζεσλ, λα 

ηαπηηζηεί ε πξόβιεςε ηνπ επηηαρπλόκελνπ ζαλάηνπ ηεο Mary κε αμηόπνηλε πξόζεζε, θαζώο 

θαλνληθά ν ραξαθηεξηζκόο ηεο «κε πξόζεζε» ηεινύκελεο αμηόπνηλεο πξάμεο εθαξκόδεηαη ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ ππήξρε όλησο πξόζεζε λα πξνθιεζεί ζάλαηνο κέζσ ηεο απαγνξεπκέλεο 

πξάμεο. 
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