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Έγκριση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για την προστασία των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου Όντος έναντι 
των εφαρµογών της Βιολογίας και της ιατρικής (Σύµβαση για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα και την Βιοϊατρική) απαγορεύον την Κλωνοποίηση των 
Ανθρώπινων Όντων 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1) Του άρθρου 31 της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου 
Όντος έναντι των εφαρµογών της Βιολογίας και της Ιατρικής (Σύµβαση για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και την Βιοϊατρική), που υπογράφτηκε και από την Ελλάδα 
στο Οviedo της Ισπανίας στις 4.4.1997, κυρώθηκε µε το Ν. 2619/98 και 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132/Α'/19.6.98, µε το οποίο ορίζεται ότι επιτρέπεται στις 
υπογράφουσες την παρούσα Σύµβαση Χώρες να συνάπτουν Πρωτόκολλα που θα 
συγκεκριµενοποιούν τις αρχές της. 
2) Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουµε: 
Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το πρόσθετο Πρωτόκολλο απαγορεύον την 
Κλωνοποίηση των Ανθρωπίνων 'Οντων, που υπογράφτηκε και από την Ελλάδα στο 
Παρίσι στις 12.1.98, του οποίου το κείµενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική 
γλώσσα αλλά και σε µετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής. 
 
 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 1998 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Πρόσθετο πρωτόκολλο της Συµβάσεως για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αναφορικά µε την εφαρµογή της 
Βιολογίας και της Ιατρικής, και την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρώπινων όντων 
 
Τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης, τα λοιπά Κράτη και η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα που υπογράφουν το παρόν Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συµβάσεως για την 
προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
αναφορικά µε την εφαρµογή της Βιολογίας και της Ιατρικής, 
Παρατηρώντας τις επιστηµονικές εξελίξεις στον τοµέα της κλωνοποίησης 
θηλαστικών, και συγκεκριµένα µε µέθοδο της διαίρεσης εµβρύου και της µεταφοράς 
πυρήνα, 
Λαµβάνοντας υπ' όψη άτι ορισµένες τεχνικές κλωνοποίησης µπορούν να προσφέρουν 
στην επιστηµονική γνώση και την ιατρικής της εφαρµογή, 
Θεωρώντας ότι η κλωνοποίηση ανθρώπινων όντων µπορεί να γίνει τεχνικώς εφικτή, 
Παρατηρώντας ότι η διαίρεση του εµβρύου µπορεί να συµβεί µε φυσικό τρόπο και 
µερικές φορές να έχει ως αποτέλεσµα την γέννηση γενετικώς οµοίων διδύµων, 



Εκτιµώντας ωστόσο ότι η χρησιµοποίηση ανθρώπινων όντων δια της εκούσιας 
δηµιουργίας γενετικών οµοίων ανθρώπινων όντων δεν συµβαδίζει µε την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και ως εκ τούτου συνιστά κατάχρηση της βιολογίας και της ιατρικής, 
Εκτιµώντας επίσης τις σοβαρές δυσκολίες ιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 
φύσεως που µπορεί να προκαλέσει µία τέτοια εκούσια βιοϊατρική πρακτική στα 
εµπλεκόµενα άτοµα, 
Εκτιµώντας τον σκοπό της Συµβάσεως για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και την 
Βιοϊατρική, ιδιαιτέρως την αρχή που αναφέρεται στο Άρθρο 1 που έχει ως σκοπό να 
προστατεύσει την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα όλων των ανθρώπινων όντων. 
Συµφώνησαν τα εξής: 
 
Άρθρο 1 
1. Κάθε παρέµβαση που έχει ως σκοπό την δηµιουργία ενός ανθρώπινου όντος 
που είναι γενετικώς όµοιο µε ένα άλλο ανθρώπινο ον, ζωντανό ή νεκρό, 
απαγορεύεται. 
2. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ο όρος ανθρώπινο ον "γενετικώς 
όµοιο" µε ένα άλλο ανθρώπινο ον, σηµαίνει ένα ανθρώπινο ον που µοιράζεται µε ένα 
άλλο το ίδιο σύνολο γονιδίων του πυρήνα. 
 
 
Άρθρο 2 
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν µειώνεται από το Άρθρο 26 
παρ. 1 της Συµβάσεως. 
 
 
Άρθρο 3 
Μεταξύ των Συµβαλλοµένων, οι διατάξεις των Άρθρων 1 και 2 του παρόντος 
πρωτοκόλλου θα θεωρούνται ως πρόσθετα άρθρα της Συµβάσεως, όλες δε οι 
διατάξεις της Συµβάσεως θα ισχύουν αναλόγως. 
 
 
Άρθρο 4 
Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή από τα υπογράφοντα µέλη 
της Συµβάσεως. Υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Ένα υπογράφον µέρος 
δεν µπορεί να επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει το παρόν Πρωτόκολλο, παρά µόνον 
εάν προηγουµένως ή ταυτοχρόνως επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την Σύµβαση. 
Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή εγκρίσεως θα κατατεθούν στον Γενικό 
Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 
 
Άρθρο 5 
1. Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µηνός που 
ακολουθεί την εκπνοή τρίµηνης περιόδου µετά την ηµεροµηνία που πέντε Κράτη, 
περιλαµβανοµένων τουλάχιστον τεσσάρων κρατών µελών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, θα έχουν εκφράσει την συναίνεσή τους να δεσµεύονται από το 
Πρωτόκολλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 4. 
2. Προκειµένου περί υπογράφοντος µέλους που θα εκφράσει µεταγενέστερα την 
συναίνεσή του να δεσµεύεται από το Πρωτόκολλο, το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ 
την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί την εκπνοή τρίµηνης περιόδου µετά την 
ηµεροµηνία καταθέσεως του εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως. 



 
Άρθρο 6 
1. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε κράτος που έχει 
προσχωρήσει στην Σύµβαση µπορεί να προσχωρήσει και το παρόν Πρωτόκολλο. 
2. Η προσχώρηση θα γίνεται µε την κατάθεση στον Γενικό Γραµµατέα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης ενός εγγράφου προσχώρησης το οποίο θα τίθεται σε ισχύ 
την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί την εκπνοή τρίµηνης περιόδου µετά την 
ηµεροµηνία καταθέσεώς του. 
 
 
Άρθρο 7 
1. Κάθε συµβαλλόµενος µπορεί ανά πάσα στιγµή να αποκηρύξει το παρόν 
Πρωτόκολλο µε ειδοποίησή του που θα απευθύνεται στον Γενικό Γραµµατέα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. 
2. Η αποκήρυξη θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ηµέρα του µηνός που ακολουθεί 
την εκπνοή τρίµηνης περιόδου µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της εν λόγω 
ειδοποιήσεως από τον Γενικό Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 
 
Άρθρο 8 
Ο Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιεί τα κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κάθε υπογράφον µέλος, κάθε 
συµβαλλόµενο µέλος και κάθε άλλο κράτος που έχει προσκληθεί να προσχωρήσει 
στην Σύµβαση, σχετικά µε: 
  α. κάθε υπογραφή, 
  β. κάθε κατάθεση εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή 
προσχωρήσεως, 
  γ. κάθε ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου σύµφωνα µε 
τα Άρθρα 5 και 6, 
  δ. κάθε άλλη πράξη, ειδοποίηση ή επικοινωνία που αφορά το παρόν 
Πρωτόκολλο. 
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτηµένοι προς τούτο, 
υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. 
 
Εγένετο στο Παρίσι σήµερα 12 Ιανουαρίου 1998, στην Αγγλική και την Γαλλική, 
αµφοτέρων των κειµένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα 
κατατεθεί στα αρχεία του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραµµατέας του 
Συµβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωµένα αντίγραφα σε κάθε κράτος 
µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, στα κράτη µη µέλη που έλαβαν µέρος στην 
προετοιµασία αυτού του Πρωτοκόλλου, σε κάθε κράτος που προσεκλήθη να 
προσχωρήσει στην Σύµβαση και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
 

(ακολουθούν υπογραφές) 
 
Επικυρωµένο ακριβές αντίγραφο του µόνου πρωτοτύπου εγγράφου, στην Αγγλική και 
Γαλλική, που είναι κατατεθειµένο στα αρχεία του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
 

Στρασβούργο, 18 Φεβρουαρίου 1998 
 


