
PROTOKOŁ DODATKOWY 

DO 

KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I GODNOŚCI ISTOTY 

LUDZKIEJ 

WOBEC ZASTOSOWAŃ BIOLOGII I MEDYCYNY, 

W SPRAWIE ZAKAZU KLONOWANIA ISTOT LUDZKICH 
 

 

 

 Państwa członkowskie Rady Europy, inne Państwa i Wspólnota Europejska, 

sygnatariusze niniejszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i 

godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, 

 

 Mając na uwadze osiągnięcia nauki w dziedzinie klonowania ssaków, w szczególności 

w drodze podziału zarodka i transferu jądra komórkowego; 
 

 Świadome, że pewne techniki klonowania mogą, jako takie, przyczynić się do rozwoju 

postępu naukowego, jak również świadome możliwości ich zastosowań w medycynie; 

 

 Uważając, że klonowanie istot ludzkich mogłoby stać się technicznie możliwe; 

 

 Zważywszy, że podział embrionu może nastąpić w sposób naturalny, w wyniku czego 

mogą narodzić się bliźnięta  genetycznie identyczne; 

 

 Przekonane jednakże, że instrumentalne traktowanie istoty ludzkiej poprzez rozmyślne 

tworzenie istot ludzkich genetycznie identycznych zaprzecza godności człowieka i stanowi 

niewłaściwe wykorzystanie biologii i medycyny; 

 

 Wziąwszy również pod uwagę poważne trudności natury medycznej, psychologicznej i 

socjalnej, jakie implikowałaby taka praktyka biomedyczna w stosunku do wszystkich osób 

zainteresowanych; 

 

 Mając na uwadze przedmiot Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, a w 

szczególności zasadę proklamowaną w jej artykule 1, mającą na celu ochronę godności i 

tożsamości istoty ludzkiej; 

 

 Postanowiły co następuje: 

 

Artykuł 1 

 

 Jakakolwiek interwencja mająca na celu tworzenie istoty ludzkiej genetycznie 

identycznej z inną istotą ludzką żyjącą lub martwą jest zabroniona. 

 

 W rozumieniu niniejszego artykułu, pojęcie istoty ludzkiej „genetycznie identycznej” z 

inną istotą ludzką oznacza istotę ludzką dzielącą wspólnie z inną ten sam zespół genów 

zawartych w jądrze komórkowym. 
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Artykuł 2 

 

 Jakiekolwiek ograniczenie stosowania przepisów niniejszego Protokołu nie jest 

dozwolone na podstawie artykułu 26 ustęp 1 Konwencji. 

 

Artykuł 3 

 

 Strony uważają artykuły 1 i 2 niniejszego Protokołu za artykuły dodatkowe do 

Konwencji, wszystkie postanowienia Konwencji znajdują odpowiednio zastosowanie. 

 

Artykuł 4 

 

 Niniejszy Protokoł jest otwarty do podpisu dla Sygnatariuszy Konwencji. Podlega 

ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Sygnatariusz nie może ratyfikować, przyjąć lub 

zatwierdzić Protokołu bez uprzedniej lub jednoczesnej ratyfikacji Konwencji. Dokumenty 

ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. 

 

Artykuł 5 

 

1. Niniejszy Protokoł wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie trzech miesięcy od dnia, w którym pięć Państw, w tym co najmniej cztery Państwa 

Członkowskie Rady Europy, wyraziło zgodę na związanie się Protokołem zgodnie z 

przepisami artykułu 4. 

 

2.  W stosunku do Sygnatariusza, który wyrazi zgodę na związanie się Protokołem w 

terminie późniejszym, Protokoł wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po 

upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub 

zatwierdzenia. 

 

Artykuł 6 

 

1. Po wejściu w życie niniejszego Protokołu, każde Państwo, które przystąpiło do 

Konwencji, może również przystąpić do niniejszego Protokołu. 

 

2. Przystąpienie następuje w drodze złożenia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy 

dokumentu przystąpienia i odnosi skutek pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 

trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu przystąpienia. 

 

Artykuł 7 

 

1. Każda ze Stron może w każdym czasie wypowiedzieć niniejszy Protokoł poprzez 

notyfikację skierowaną do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 

 

2. Wypowiedzenie wywołuje skutek pierwszego dnia następującego po upływie trzech 

miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. 
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Artykuł 8 

 

 Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia Państwa członkowskie Rady Europy, 

Wspólnotę Europejską, Sygnatariuszy, Strony i inne Państwa zaproszone do przystąpienia do 

Konwencji: 

a. o jej podpisaniu; 

b. o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia; 

c. o dacie wejścia w życie niniejszego Protokołu, zgodnie z artykułami 5 i 6; 

d. o innych czynnościach, notyfikacjach lub zawiadomieniach związanych z niniejszym 

Protokołem. 

 

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy 

Protokoł. 

 

Sporządzono w Paryżu, dnia 12 stycznia 1998 roku, w języku francuskim i angielskim, przy 

czym obie wersje są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony 

w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione 

odpisy każdemu Państwu członkowskiemu, Państwom nie będącym członkami Rady Europy, 

które uczestniczyły w opracowaniu niniejszego Protokołu, Państwom zaproszonym do 

przystąpienia do Konwencji i Wspólnocie Europejskiej. 


