
AZ EURÓPA TANÁCSNAK AZ EMBERI LÉNY EMBERI JOGAINAK ÉS 

MÉLTÓSÁGÁNAK A BIOLÓGIA ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNY 

ALKALMAZÁSÁRA TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ, 

OVIEDÓBAN, 1997. ÁPRILIS 4-ÉN KELT EGYEZMÉNYE:  
 

AZ EMBERI JOGOKRÓL ÉS A BIOMEDICINÁRÓL SZÓLÓ 

EGYEZMÉNYNEK AZ EMBERI LÉNY KLÓNOZÁSÁNAK 

TILALMÁRÓL SZÓLÓ, PÁRIZSBAN, 1998. JANUÁR 12-ÉN 

KELT KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE  

Az Európa Tanács Tagállamai, más Államok és az Európai Közösség, amelyek a jelen 

Kiegészítő Jegyzőkönyvet az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és 

méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről 

szóló, Oviedóban. 1997. április 4-én kelt egyezménye: Az emberi jogokról és a 

biomedicináról szóló egyezményét aláírták, 

tudomásul véve az emlősök klónozása területén bekövetkezett tudományos haladást, 

különösen embrió divízió és sejtmag-átvétel révén, 

tudatában annak a haladásnak, amelyet bizonyos klónozási eljárások révén lehet elérni a 

tudományos megismerés és az orvosi alkalmazások területén, 

Figyelembe véve, hogy az emberi lény klónozása technikai lehetőséggé válhat; 

tudomásul véve, hogy az embrió-divízió bekövetkezhet természetes módon is, ami esetenként 

genetikailag megegyező ikrek születéséhez vezet; 

figyelembe véve ugyanakkor, hogy az emberi lény eszközzé alacsonyítása genetikaileg 

megegyező emberek szándékos létrehozása révén ellenkezik az emberi méltósággal és a 

biológia és az orvostudomány nem megfelelő alkalmazását jelenti; 

figyelembe véve egyúttal azokat a jelentős orvosi, lélektani és társadalmi jellegű 

nehézségeket, amelyeket egy ilyenfajta szándékosan alkalmazott orvosbiológiai gyakorlat 

jelenthet minden érintett személy számára; 

figyelembe véve az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény tárgyát, különösen 

az 1. Cikkében foglalt elvet, amely az emberi lény méltóságának és önazonosságának 

védelmét célozza 

az alábbiakban állapodtak meg: 

 

1. Cikk 

   1. Tiltott minden olyan beavatkozás, amelynek célja egy másik élő vagy holt emberrel 

genetikailag azonos emberi lény létrehozása. 

   2. A jelen Cikk értelmében az egy másik lénnyel "genetikailag azonos" emberi lény 
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kifejezés azt az emberi lényt jelenti, akinek egy másikéval megegyező nukleáris 

génállománya van. 

2. Cikk 

A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv rendelkezései alól semmilyen kivétel sem engedélyezett az 

Egyezmény 26. Cikkének 1. bekezdésére való hivatkozással.  

3. Cikk 

A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv Részesei az 1. és 2. Cikkeket az Egyezmény kiegészítő 

cikkeinek tekintik, következésképpen az Egyezmény valamennyi rendelkezése ennek 

megfelelően alkalmazandó.  

4. Cikk 

Jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírásra az Egyezmény Aláírói részére áll nyitva. A 

Jegyzőkönyvet meg kell erősíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. A jelen Kiegészítő 

Jegyzőkönyvet egy Aláíró sem erősítheti meg, fogadhatja el vagy hagyhatja jóvá, ha 

előzetesen vagy egy időben nem erősíti meg, fogadja el vagy hagyja jóvá az Egyezményt. A 

megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási okmányokat az Európa Tanács Főtitkáránál kell 

letétbe helyezni.  

5. Cikk 

   1. Jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv azt az időpontot követő három hónap lejárta utáni hónap 

első napján lép hatályba, amikor öt Állam, közöttük az Európa Tanács legalább négy 

Tagállama kifejezte, hogy a Kiegészítő Jegyzőkönyvet a 4. Cikk rendelkezéseinek 

megfelelően magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

   2. Minden Aláíró számára, aki később ismeri el magára nézve kötelezőnek a Kiegészítő 

Jegyzőkönyvet, a Kiegészítő Jegyzőkönyv a megerősítési, elfogadási vagy jóváhagyási 

okmány letétbe helyezésének időpontját követő három hónap lejárta utáni hónap első napján 

lép hatályba.  

6. Cikk 

   1. A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv hatályba lépését követően minden Állam, amely 

csatlakozhat a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz is, amennyiben csatlakozott az 

Egyezményhez. 

   2. A csatlakozás a csatlakozási okmánynak az Európa Tanács Főtitkáránál történő letétbe 

helyezése útján történhet, és a letétbe helyezés időpontját követő három hónap lejárta utáni 

hónap első napján lép hatályba.  

7. Cikk 

   1. Bármely Fél bármikor felmondhatja a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvet az Európa Tanács 

Főtitkárához intézett értesítés útján. 

   2. A felmondás az értesítésnek a Főtitkár általi kézhezvételétől számított három hónap 

elteltét követő hónap első napján válik hatályossá.  
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8. Cikk 

Az Európa Tanács Főtitkára értesíti az Európa Tanács Tagállamait, az Európai Közösséget, 

valamennyi Aláírót, valamennyi Részes Felet és minden további, az Egyezményhez való 

csatlakozásra felkért Államot: 

    a. minden aláírásról; 

    b. minden megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe 

helyezéséről; 

    c. a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv 5. és 6. Cikkeiben meghatározott valamennyi hatályba 

lépési időpontról; 

    d. minden, a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvvel összefüggő cselekményről, értesítésről és 

tájékoztatásról. 

Ennek hiteléül az alulírottak, kellő felhatalmazás birtokában, aláírták a jelen Kiegészítő 

Jegyzőkönyvet.  

Készült Párizsban, 1998. január 12. napján, angol és francia nyelven, mindkét szöveg 

egyaránt hiteles, egyetlen példányban, amelyet az Európa Tanács levéltárában kell letétbe 

helyezni. Az Európa Tanács Főtitkára az Európa Tanács minden tagállamának, a jelen 

Kiegészítő Jegyzőkönyv kidolgozásában részt vett nem tagállamoknak, minden, az 

Egyezményhez való csatlakozásra felkért Államnak és az Európai Közösségnek hitelesített 

megegyező másolatot küld. 

 

(Ezen Kiegészítő Jegyzőkönyvet, az emberi jogokról és biomedicináról szóló Oviedóban 

1997. április 4-én kelt Egyezménnyel együtt, az Magyar Köztársaság Országgyűlése, 2002. 

május 1-i hatálybalépéssel, a 2002. évi VI. törvényben hirdette ki.) 
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