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Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας
και της ιατρικής - Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική - που 
υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1997 στο Oviedo της Ισπανίας, της οποίας το κείμενο σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Convention for the Protection

of Human Rights and Dignity

of the Human being with regard to

the Application of Biology and Medicine

Convention on Human Rights and Biomedicine

Oviedo,4.IV.1997

Preamble

The Member States of the Council of Europe, the other States and the European 
Community signatories here to, Bearing in mind the Universal Declaration of Human 
Rights proclaimed by the General

Assembly of the United Nations on 10 December 1948;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms of 4 November 1950;



Bearing in mind the European Social Charter of 18 October 1961 ;

Bearing in mind the International Covenant on Civil and Political Rights and the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981;

Bearing also in mind the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989;

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of a greater unity 
between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is 
the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;

Conscious of the accelerating developments in biology and medicine;

Convinced of the need to respect the human being both as an individual and as a 
member of the human species and recognising the importance of ensuring the dignity of 
the human being;

Conscious that the misuse of biology and medicine may lead to acts endangering human 
dignity;

Affirming that progress in biology and medicine should be used for the benefit of 
present and future generations;

Stressing the need for international co-operation so that all humanity may enjoy the 
benefits of biology and medicine;

Recognising the importance of promoting a public debate on the questions posed by the 
application of biology and medicine and the responses to be given thereto;

Wishing to remind ail members of society of their rights and responsibilities;

Taking account of the work of the Parliamentary Assembly in this field, including 
Recommendation 1160 (1991) on the preparation of a Convention on bioethics;

Resolving to take such measures as are necessary to safeguard human dignity and the 
fundamental rights and freedoms of the individual with regard to the application of 
biology and medicine;                -

Have agreed as follows:

Chapter I - General provisions

Article 1 - Purpose and object

Parties to this Convention shall protect the dignity and identity of all human beings and 
guarantee everyone, without discrimination, respect for their integrity and other rights 
and fundamental freedoms with regard to the application of biology and medicine.

Each Party shall take in its internal law the necessary measures to give effect to the 
provisions of this Convention.

Article 2 - Primacy of the human being



The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of 
society or science.

Article 3 - Equitable access to health care

Parties, taking into account health needs and available resources, shall take appropriate 
measures with a view to providing, within their jurisdiction, equitable access to health 
care of appropriate quality.

Article 4 - Professional standards

Any intervention in the health field, including research, must be carried out in 
accordance with relevant professional obligations and standards.

Chapter Π - Consent

Article 5 - General rule

An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned 
has given free and informed consent to it.

This person shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and 
nature of the intervention as well as on its consequences and risks.

The person concerned may freely withdraw consent at any time.

Article 6 - Protection of persons not able to consent

1     Subject to Articles 17 and 20 below, an intervention may only be carried out on a 
person who does not have the capacity to consent, for his or her direct benefit

2     Where, according to law, a minor does not have the capacity to consent to an 
intervention, the intervention may only be carried out with the authorisation of his or her
representative or an authority or a person or body provided for by law.

The opinion of the minor shall be taken into consideration as an increasingly 
determining factor in proportion  to his or her age and degree of maturity. 3. where 
according to law, the individual does not have the capacity to consent to an intervention 
because of a metal disability, a disease or for similar reasons, the intervention may only 
be

carried out with the authorisation of his or her representative or an authority or a person 
or body provided for by the law. The individual concerned shall as far as possible take 
part in the authorisation procedure.

4    The representative, the authority, the person or the body mentioned in paragraphs 2 
and 3 above shalll be given, under the same conditions, the information referred to in 
Article 5.

5     The authorisation referred to in paragraphs 2 and 3 above may be withdrawn at any 
time in the best interests of the person concerned.

Article 7 - Protection of persons who have mental disorder



Subject to protective conditions prescribed by law, including supervisory, control and 
appeal procedures, a person who has a mental disorder of a serious nature may be 
subjected, without • his or her consent, to an intervention aimed at treating his or her 
mental disorder only where, without such treatment, serious harm is likely to result to 
his or her health.

Article 8 - Emergency situation

When because of an emergency situation the appropriate consent cannot be obtained, 
any medically necessary intervention may be carried out immediately for the benefit of 
the health of the individual concerned.

Article 9 - Previously expressed wishes

The previously expressed wishes relating to a medical intervention by a patient who is 
not at the time of the intervention, in a state to express his or her wishes shall be taken 
into account

Chapter III - Private life and right to information Article 10 - Private life and right to 
information

1      Everyone has the right to respect for private life in relation to information about his
or her health.

2     Everyone is entitled to know any information collected about his or her health. 
However, the wishes of individuals not to be so informed shall be observed.

3     In exceptional cases, restrictions may be placed by law on the exercise of the rights 
contained in paragraph 2 in the interests of the patient

Chapter IV - Human"genome

Article 11 - Non-discrimination

Any form of discrimination against a person on grounds of his or her genetic heritage is 
prohibited.

Article 12 - Predictive genetic tests

Tests which are predictive of genetic diseases or which serve either to identify the 
subject as a carrier of a gene responsible for a disease or to detect a genetic 
predisposition or susceptibility to a disease may be performed only for health purposes 
or for scientific research linked to health purposes, and subject to appropriate genetic 
counselling.

Article 13 - Interventions on the human genome

An intervention seeking to modify the human genome may only be undertaken for 
preventive, diagnostic or therapeutic purposes and only if its aim is not to introduce any 
modification in the genome of any descendants.

¦Article 14 - Non-selection of sex



¦ The use of techniques of medically assisted procreation shall not be allowed for the 
purpose of choosing a future child"s sex. except where serious hereditary sex-related 
disease is to be avoided.

Chapter V - Scientific research Article 15 - General rule

Scientific research in the field of biology and medicine shall be carried out freely, 
subject to the provisions of this Convention and the other legal provisions ensuring the 
protection of the human being.

Article 16 - Protection of persons undergoing research

Research on a person may only be undertaken if all the following conditions are met:

i     there is no alternative of comparable effectiveness to research on humans,

ii. the risks which may be incurred by that person are not disproportionate to the 
potential benefits of the research,

a the research project has been approved by the competent body after independent 
examination of its scientific merit including assessment of the importance of the aim of 
the research, and multidisciplinary review of its ethical acceptability,

iv   the persons undergoing research have been informed of their rights and the 
safeguards prescribed by law for their protection,

ν the necessary consent as provided for under Article 5 has been given expressly, 
specifically and is documented. Such consent may be freely withdrawn at any time.

Article 17 - Protection of persons notable to consent to research

1    Research on a person without the capacity to consent as stipulated in Article 5 may 
be undertaken only if all the following conditions are met:

i     the conditions laid down in Article 16, sub-paragraphs.i to iv, are fulfilled;

I the results of the research have the potential to produce real and direct benefit to his or 
her health;
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iii

research of comparable effectiveness cannot  be carried out on individuals capable of 
giving consent

iv. the necessary authorisation provided for under Article 6 has been given specifically 
and in writing and ν    the person concerned does not object 2 Exceptionally and under 
the protective conditions prescribed by law, where the research has not the potential to 
produce results of direct benefit to the health of the person concerned,

such research may be authorised to produce results of direct benefit to the health of the  
person concerned such research may be authorised subject to the conditions laid down in
paragraph 1, sub-paragraphs i,iii,iv and v above, and to the following additional 
conditions:



1. the research has he aim of contributing  through significant improvement in the 
scientific understanding of the individual"s condition, disease or disorder, to the ultimate
attainment of results capable of conferring benefit to the person concerned or to other 
persons in the same age category or afflicted with the same disease or disorder or having
the same condition.

ii    the research entails only minimal risk and minimal burden for the individual 
concerned.

Article 18 - Research on embryos in vitro

1, Where the law allows research on embryos in vitro, it shall ensure adequate protection
of the embryo.

2    The creation of human embryos for research purposes is prohibited. Chapter VI - 
Organ and tissue removal from living donors for transplantation purposes

Article 19 - General rule

1      Removal of organs or tissue from a living person for transplantation purposes may 
be carried out solely for the therapeutic benefit of the recipient and where there is no 
suitable organ or tissue available from a deceased person and no other alternative 
therapeutic method of comparable effectiveness.

2     The necessary consent as provided for under Article 5 must have been given 
expressly and  specifically either in written form or before an official body.

Article 20 - Protection of persons not able to consent to organ removal

1      No organ or tissue removal may be carried out on a person who does not have the 
capacity to consent under Article 5.

2      Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law. the removal of
regenerative tissue from a person who does not have the capacity to consent may be 
authorised provided the following conditions are met:

,    there is no compatible donor available who has the capacity to consent,

ii  the recipient is a brother or sister of the donor,

Β   the donation must have the potential to be life-saving for the recipient

iv   the authorisation provided for under paragraphs 2 and 3 of Article 6 has been given 
specifically and in writing, in accordance with the law and with the approval of the 
competent body,

ν    the potential donor concerned does not object

Chapter ΥΠ - Prohibition of financial gain and disposal of a part of the human body

Article 21 - Prohibition of financial gain

The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain.

Article 22 - Disposal of a removed part of the human body



When in the course of an intervention any part of a human body is removed, it may be 
stored ¦ and used for a purpose other than that for which it was removed, only if this is 
done in conformity with appropriate information and consent procedures.

Chapter VIII - Infringements of the provisions of the Convention

Article 23 - Infringement of the rights or principles

The Parties shall provide appropriate judicial protection to prevent or to put a stop to an 
unlawful infringement of the rights and principles set forth in this Convention at short 
notice.

Article 24 - Compensation for undue damage

The person who has suffered undue damage resulting from an intervention is entitled to 
fair compensation according to the conditions and procedures prescribed by law.

Article 25 - Sanctions

Parties shall provide for appropriate sanctions to be applied in the event of infringement 
of the provisions contained in this Convention.

Chapter IX - Relation between this Convention and other provisions

Article 26 - Restrictions on the exercise of the rights

1     No restrictions shall be placed on the exercise of the rights and protective provisions
contained in this Convention other than such as are prescribed by law and are necessary 
in a democratic society in the interest of public safety, for the prevention of crime, for 
the protection of public health or for the protection of the rights and freedoms of others.

2     The restrictions contemplated in the preceding paragraph may not be placed on 
Articles 11, 13,14,16,17.19, 20 and 21.

Article 27 - Wider protection

None of the provisions of this Convention shall be interpreted as limiting or otherwise 
affecting the possibility for a Party to, grant a wider measure of protection with regard to
the application of biology and medicine than is stipulated in this Convention.

Chapter Χ - Public debate

Article 28 - Public debate

Parties to this Convention shall see to it that the fundamental questions raised by the 
developments of biology and medicine are the subject of appropriate public discussion 
in the light in particular, of relevant medical, social, economic ethical and legal 
implications, and that their possible application is made the subject of appropriate 
consultation.

Chapter XI - Interpretation and follow-up of the Convention

Article 29 - Interpretation of the Convention



The European Court of Human Rights may give, without direct reference to any specific
proceedings pending in a court, advisory opinions on legal questions concerning the 
interpretation of the present Convention at the request of:

-    the Government of a Party, after having informed the other Parties,

-    the Committee set up by Article 32, with membership restricted to the 
Representatives of the Parties to this Convention, by a decision adopted by a two-third 
majority of votes cast

Article 30 - Reports on the application of the Convention

On receipt of a request from the Secretary General of the Council of Europe any Party 
shall furnish an explanation of the manner in which its internal law ensures the effective 
implementation of any of the provisions of the Convention.

Chapter ΧΠ - Protocols

Article 31 - Protocols

Protocols may be concluded in pursuance of Article 32, with a view to developing, in 
specific fields,"the principles contained in this Convention.

Γ

The Protocols shall be open for signature by Signatories of the Convention. They shall 
be subject to ratification, acceptance or approval. A signatory may not ratify, accept or 
approve Protocols without previously or simultaneously ratifying accepting or approving
the Convention.

Chapter ΧΙΠ - Amendments to the Convention Article 32 - Amendments to the 
Convention

1     The tasks assigned to "the Committee" in the present article and in Article 29 shall 
be carried out by the Steering Committee on Bioethics (CDBI). or by any other 
committee designated to do so by the Committee of Ministers.

2     Without prejudice to the specific provisions of Article 29 each member State of the 
Council of Europe as well as each Party to the present Convention which is not a 
member of the Council of Europe, may be represented and have one vote in the 
Committee when the Committee carries out the tasks assigned to it by the present 
Convention.

3     Any State referred to in Article 33 or invited to accede to the Convention in 
accordance with the provisions of Article 34 which is not Party to this Convention may 
be represented on the Committee by an observer. If the European Community is not a 
Party it may be represented on the Committee by an observer.

4     In order to monitor scientific developments, the present Convention shall be 
examined within the Committee no later than five years from its entry into force and 
thereafter at such intervals as the Committee may determine.

5     Any proposal for an amendment to this Convention, and any proposal for a Protocol 
or for an amendment to a Protocol, presented by a Party, the Committee or the 
Committee of Ministers shall be communicated to the Secretary General of the Council 



of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, 
to the European Community, to any Signatory, to any Party, to any State invited to sign 
this Convention in accordance with the

 provisions of Article 33 and to any State invited to accede to it in accordance with the 
provisions of Article 34.

6     The Committee shall examine the proposal not earlier than two months after it has 
been forwarded by the Secretary General in accordance with paragraph 5. The 
Committee shall submit the text adopted by a two-thirds majority of the votes cast to the 
Committee of Ministers for approval. After its approval, this text shall be forwarded to 
the Parties for ratification, acceptance or approval.

7     Any amendment shall enter into force, in respect of those Parties which have 
accepted it, on the first day of the month following the expiration of a period of one 
month after the date on which five Parties, including at least four member States of the 
Council of Europe, have informed the Secretary General that they have accepted it

In respect of any Party which subsequently accepts it, the amendment shall enter into 
force on the first day of the month following the expiration of a period of one month 
after the date on which that Party has informed the Secretary General of its acceptance.

Chapter XIV - Final clauses

Article 33 - Signature, ratification and entry into force

1     This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of 
Europe, the non-member States which have participated in its elaboration and by the 
European Community.

2     This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of 
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the 
Council of Europe.

.3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date on which five States, including at 
least four member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be 
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2 of the present
article.

4  In respect of any Signatory which subsequently expresses its consent to be bound by 
it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period, of three months after the date of the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance or approval.

Article 34 - Non-member States

1     After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe may, after consultation of the Parties, invite any non-member State of
the Council of Europe to accede to this Convention by a decision taken by the majority 
provided for in Article 20, sub-paragraph d, of the Statute of the Council of Europe, and 
by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on 
the Committee of Ministers.



2     In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first 
day of the month following the expiration of a period of three months after the date of 
deposit of the .instrument of accession with the Secretary General of the Council of 
Europe.

Article 35 - Territories

1     Any Signatory may, at the time of signature or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this 
Convention shall apply. Any other State may formulate the same declaration when 
depositing its instrument of accession.

2     Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General
of the .   Council of Europe, extend the application of this Convention to any other 
territory specified in

the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf 
it is authorised to give undertakings. In respect of such territory the Convention shall 
enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3     Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the 
Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month 
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such 
notification by the Secretary General.

Article 36 - Reservations

1 Any State and the European Community may, when signing this Convention or when 
depositing the instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make a 
reservation in respect of any particular provision of the Convention to the extent that any
law then in force in its territory is not in conformity with the provision. Reservations of 
a general character shall not be permitted under this article.

2     Any reservation made under this article shall contain a brief statement of the 
relevant law.

3     Any Party which extends the application of this Convention to a territory mentioned 
in the declaration referred to in Article 35. paragraph 2. may. in respect of the territory 
concerned, make a reservation in accordance with the provisions of the preceding 
paragraphs.

4     Any Party which has made the reservation mentioned in this Article may withdraw it
by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. 
The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the 
expiration of a period of one month after the date of its receipt by the Secretary General.

Article 37 - Denunciation

1     Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification 
addressed to the Secretary General of the Council of Europe.



2     Such denunciation shall become effective on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by 
the Secretary General.

Article 38 - Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the 
Council, • the European Community, any Signatory, any Party and any other State which
has been invited to accede to this Convention of : a    any signature;

b    the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c    
any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 33 or 34;

d    any amendment or Protocol adopted in accordance with Article 32, and the date on 
which

such an amendment or Protocol enters into force; e    any declaration made under the 
provisions of Article 35;

f     any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of the provisions 
of Article 36;

g    any other act notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention.

Done at Oviedo (Asturias). this 4th day of April .1997, in English" and French, both 
texts being equally authentic in a single copy which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the Council of Europe, to the European 
Community, to the non-member States which have participated in the elaboration of this 
Convention, and to any State invited to accede to this Convention.

For the Government of the Republic of Albania:

For the Government of the Principality of Andorra:

En foi de quoi, les soussign?s, dument autorises a cet effet. ont sign? la pr?sente 
Convention.

Fait a Oviedo (Asturies). le 4 avril 1997, en fran?ais et en anglais, les deux textes faisant
?galement foi, en un seul exemplaire qui sera d?pos? dans les archives du Conseil de I’ 
Europe. Le Secr?taire G?n?ral du Conseil de l" Europe en communiquera copie certifi?e 
conforme ? chacun des Εtats membres du Conseil de l"Europe, ? la Communaut? europ?
enne, aux Etats non membres qui ont particip? ? l" ?laboration de la pr?sente 
Convention, et ? tout Etat invit? ? adh?rer  la pr?sente Convention.

Pour le Gouvernement de la R?publique d"Albanie :

Pour le Gouvernement de la Principaut? d"Andorre:

For the Government of the Republic of Austria:

Pour le Gouvernement de la R?publique d"Autriche:



ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΟΒΙΕΔΟ, 4.IV.1997

Προοίμιο

Τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα λοιπά Κράτη και τα μέχρι τούδε 
Συμβαλλόμενα Μέρη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΕΧΟΝΤΑΣ κατά νου την Παγκόσμιο Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Δεκεμβρίου 1948

ΕΧΟΝΤΑΣ κατά νου τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Βασικών (θεμελιωδών) Ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950

ΕΧΟΝΤΑΣ κατά νου την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα της 18ης Οκτωβρίου 1961

ΕΧΟΝΤΑΣ κατά νου τη Διεθνή Σύμβαση για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα της 16ης 
Δεκεμβρίου 1966

ΕΧΟΝΤΑΣ κατά νου τη Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου σε σχέση με την 
Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων της 28ης Ιανουαρίου 1981

ΕΧΟΝΤΑΣ επίσης κατά νου τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20ής 
Νοεμβρίου 1989

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η 
επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών της και ότι μία από τις μεθόδους δια 
των οποίων πρέπει να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι η διατήρηση και περαιτέρω 
πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών

ΕΧΟΝΤΑΣ επίγνωση των επιταχυνόμενων εξελίξεων στη Βιολογία και Ιατρική

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ για την ανάγκη σεβασμού του ανθρωπίνου όντος τόσο ως ατόμου όσο 
και ως μέλους του ανθρωπίνου είδους και αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξασφάλισης 
της αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου όντος

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η κατάχρηση της Βιολογίας και της Ιατρικής ενδέχεται να 
οδηγήσει σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η πρόοδος της Βιολογίας και της Ιατρικής πρέπει να 
χρησιμοποιείται επ" ωφελεία της παρούσας και των μελλοντικών γενεών



ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας ώστε ολόκληρη η ανθρωπότητα να 
επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων της Βιολογίας και της Ιατρικής

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη προαγωγής μιας δημόσιας συζήτησης σχετικά με τα 
ερωτήματα που θέτει η εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής και με τις απαντήσεις 
σε αυτά που πρέπει να δοθούν

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υπενθυμίσουν σε όλα τα μέλη της κοινωνίας τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις σχετικές εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της Υπόδειξης 1160 (1991) ως προς την προετοιμασία Σύμβασης
για τη Βιοηθική

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προάσπιση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου
σε σχέση με την εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 Προθέσεις και στόχοι

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα κάθε 
ανθρωπίνου όντος και θα εγγυώνται το σεβασμό της ακεραιότητας και των λοιπών 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών κάθε ανθρωπίνου όντος, χωρίς διάκριση, σε 
σχέση με την εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής.

Έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος θα λάβει τα αναγκαία μέτρα στην εσωτερική του 
νομοθεσία ώστε να τεθούν εν ισχύι οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 2 Το προβάδισμα του ανθρωπίνου όντος

Τα συμφέροντα και η ευημερία του ανθρωπίνου όντος θα υπερισχύουν έναντι μόνου του
κοινωνικού συμφέροντος ή της επιστήμης.

Άρθρο 3 Ισότητα ευκαιριών στην περίθαλψη

Οι Συμβαλλόμενοι, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για την υγεία, καθώς και τους 
διαθέσιμους πόρους θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να παρέχουν ισότητα 
προσβάσεων στην κατάλληλης ποιότητας περίθαλψη εντός της επικράτειάς τους.

Άρθρο 4 Επαγγελματικά πρότυπα

Κάθε επέμβαση στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης

της έρευνας, πρέπει να επιτελείται σύμφωνα με τις σχετικές επαγγελματικές 
υποχρεώσεις και πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Συναίνεση

Άρθρο 5 Γενικός κανόνας



Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του.

Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και
τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή 
συνεπάγεται.

Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη 
συναίνεσή του.

Άρθρο 6

Προστασία των προσώπων που βρίσκονται

σε αδυναμία να συναινέσουν

1.   Κατά τα άρθρα 17 και 20 κατωτέρω, επέμβαση δύναται να διενεργηθεί μόνο επί 
προσώπου που δεν διαθέτει την ικανότητα να συναινέσει, για άμεσο όφελός του.

2.   Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με το νόμο, ο ανήλικος δεν διαθέτει την ικανότητα 
να συναινέσει σε επέμβαση, η επέμβαση επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης του 
αντιπροσώπου του ή των αρχών ή του προσώπου ή σώματος που προβλέπεται από το 
νόμο.

Η γνώμη του ανηλίκου θα λαμβάνεται υπόψη σαν αυξανόμενος καθοριστικός 
παράγοντας σε αναλογία με την ηλικία και το βαθμό ωριμότητάς του.

3.   Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το νόμο, ο ενήλικος δεν διαθέτει την ικανότητα 
συναίνεσης σε επέμβαση εξαιτίας διανοητικής αναπηρίας, νόσου ή για παρεμφερείς 
αιτίες, η επέμβαση επιτρέπεται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης του αντιπροσώπου του ή 
αρχής ή προσώπου ή σώματος που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Το ενδιαφερόμενο άτομο θα λαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, μέρος στη διαδικασία 
εξουσιοδότησης.

4.  Στον αντιπρόσωπο, την αρχή, το πρόσωπο ή το σώμα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, θα παρέχεται, υπό τις αυτές προϋποθέσεις, η ενημέρωση
που αναφέρεται στο άρθρο 5.

5.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω δύναται να 
ανακληθεί οποτεδήποτε προς το συμφέρον του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Άρθρο 7

Προστασία των ατόμων που πάσχουν

από διανοητική διαταραχή

Με την επιφύλαξη των προστατευτικών διατάξεων που ορίζονται από το νόμο, 
συμπεριλαμβανομένης της εποπτικής, ελεγκτικής και αναιρετικής διαδικασίας, το 
πρόσωπο που πάσχει από διανοητική διαταραχή σοβαρός

μορφής δύναται να υποβληθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε επέμβαση που αποσκοπεί 
στη θεραπεία της διανοητικής του διαταραχής, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
χωρίς αυτή τη θεραπεία, είναι πιθανόν να ανακύψει σοβαρή βλάβη της υγείας του.



Άρθρο 8 Επείγουσες καταστάσεις

Όταν λόγω του επείγοντος της κατάστασης δεν δύναται να ληφθεί η δέουσα συναίνεση, 
επιτρέπεται να επιτελείται άμεσα κάθε ιατρικώς αναγκαία επέμβαση προς όφελος της 
υγείας του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Άρθρο 9 Επιθυμίες εκφρασθείσες εκ των προτέρων

Οι προγενέστερα εκφρασθείσες επιθυμίες του ασθενούς σχετικά με ιατρική επέμβαση 
θα λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου για ασθενή, ο οποίος, κατά το χρόνο της 
επέμβασης, δεν είναι σε θέση να εκφράσει τις επιθυμίες του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Προσωπική ζωή και δικαίωμα στην ενημέρωση

Άρθρο 10 Προσωπική ζωή και δικαίωμα στην ενημέρωση

1.  Όλοι έχουν το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής σε σχέση με την 
πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας τους.

2.  Όλοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε πληροφορίας σχετικής με την 
κατάσταση της υγείας τους. Θα είναι σεβαστές, ωστόσο, οι επιθυμίες των ατόμων που 
επιλέγουν να μην ενημερώνονται σχετικά.

3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η επιβολή περιορισμών από το νόμο στην 
άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 2 προς το συμφέρον του 
ασθενούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ανθρώπινο γονιδίωμα

Άρθρο 11 Απαγόρευση διακρίσεων

Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση εις βάρος προσώπου επί τη βάσει του γενετικού 
κληρονομικού υλικού του.

Άρθρο 12

Γενετικές εξετάσεις που έχουν τη δυνατότητα

πρόβλεψης

Εξετάσεις που προβλέπουν την εμφάνιση γενετικών νόσων ή που χρησιμοποιούνται είτε
για την αναγνώριση του υποκειμένου ως φορέα γονιδίου υπεύθυνου για νόσο είτε για 
την ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης ή δεκτικότητας για νόσο, επιτρέπεται να 
διενεργούνται μόνο για λόγους υγείας ή για επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με 
λόγους υγείας, και υπό την προϋπόθεση της κατάλληλης γενετικής συμβουλευτικής.

Άρθρο 13 Επεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα

Κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι 
επιτρεπτή μόνο για προληπτικούς, διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και μόνον 
εφόσον δεν αποσκοπεί στο να εισαγάγει οποιαδήποτε τροποποίηση στο γονιδίωμα τυχόν
απογόνων.

Άρθρο 14 Απαγόρευση επιλογής του φύλου



Η χρήση τεχνικών της ιατρικώς υποβοηθούμενης τεκνοποίησης δεν είναι επιτρεπτή 
εφόσον αποσκοπεί στην προεπιλογή του φύλου του παιδιού, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να αποφευχθεί σοβαρά κληρονομική νόσος που 
σχετίζεται με το φύλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Επιστημονική έρευνα

Άρθρο 15 Γενικός κανόνας

Η επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Βιολογίας και της Ιατρικής διεξάγεται ελεύθερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και τις λοιπές νομικές διατάξεις που 
διασφαλίζουν την προστασία του ανθρωπίνου όντος.

Άρθρο 16

Προστασία των προσώπων στα οποία

διενεργείται η έρευνα

Επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας επί προσώπου μόνον εφόσον συντρέχουν όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

ι. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας έναντι της έρευνας 
επί ανθρώπων.

ii. Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στους οποίους θα εκτεθεί το πρόσωπο δεν είναι δυσανάλογοι
προς τα πιθανά οφέλη από την έρευνα.

iii. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της επιστημονικής αξίας του, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της 
σημασίας του ερευνητικού σκοπού και της μελέτης, από ομάδες ιατρών ποικίλων 
ειδικοτήτων, του κατά πόσον αυτό είναι ηθικώς παραδεκτό.

iv. Τα πρόσωπα στα οποία διενεργείται η έρευνα έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματα 
και τις διασφαλίσεις που ορίζει ο νόμος για την προστασία τους.

ν. Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το Άρθρο 5 έχει δοθεί ρητά, ειδικά και 
είναι τεκμηριωμένη. Η συναίνεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε.

Άρθρο 17 Προστασία των προσώπων που αδυνατούν να συγκατατεθούν στη διενέργεια 
έρευνας

1. Επιτρέπεται να διενεργηθεί έρευνα σε πρόσωπο

που δεν διαθέτει την ικανότητα συναίνεσης όπως ορίζεται στο Άρθρο 5, μόνον εφόσον 
συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 16, υποπαράγραφοι i έως 
iv.

Η. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν τη δυνατότητα να παραγάγουν πραγματικό και 
άμεσο όφελος για την υγεία του.

iii. Δεν είναι εφικτή η διενέργεια έρευνας συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας σε άτομα 
που διαθέτουν την ικανότητα συναίνεσης.



iv. Η αναγκαία εξουσιοδότηση που προβλέπεται από το Άρθρο 6 έχει δοθεί 
κατηγορηματικώς και γραπτώς και

ν. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν αντιτίθεται.

2. Εξαιρετικώς και κατά τις προστατευτικές διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία, στις 
περιπτώσεις που η έρευνα δεν έχει τη δυνατότητα να παραγάγει αποτελέσματα άμεσης 
ωφέλειας για την υγεία του ενδιαφερόμενου προσώπου, δύναται να επιτραπεί αυτή η 
έρευνα υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1, υποπαράγραφοι i, iii, iv και 
ν ανωτέρω, καθώς και στις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις:

i. Η έρευνα σκοπό έχει να συμβάλλει, μέσω της σημαντικής βελτίωσης της 
επιστημονικής κατανόησης της πάθησης, νόσου ή διαταραχής του ασθενούς, στην 
τελική επίτευξη αποτελεσμάτων ικανών να επιφέρουν όφελος στο ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο ή σε άλλα πρόσωπα της αυτής ηλικιακής κατηγορίας ή πάσχοντα από την 
αυτή νόσο ή διαταραχή ή έχοντα την αυτή πάθηση.

ii. Η έρευνα συνεπάγεται ελάχιστο μόνο κίνδυνο και ελάχιστη επιβάρυνση για το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Άρθρο 18 Έρευνα σε έμβρυα in vitro

1.  Στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει την έρευνα σε έμβρυα in vitro, θα 
εξασφαλίσει την επαρκή προστασία του εμβρύου.

2.  Απαγορεύεται η δημιουργία ανθρωπίνων εμβρύων για ερευνητικούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Αφαίρεση οργάνων και ιστών από ζώντες δότες

με σκοπό τη μεταμόσχευση

Άρθρο 19 Γενικός κανόνας

1.  Η αφαίρεση οργάνων ή ιστών από ζώντα πρόσωπα με σκοπό τη μεταμόσχευση 
δύναται να διενεργείται αποκλειστικά προς το θεραπευτικό όφελος του λήπτη και στις 
περιπτώσεις που δεν διατίθενται κατάλληλα όργανα ή ιστοί από αποβιώσαντα πρόσωπα 
και δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος συγκρίσιμης 
αποτελεσματικότητας.

2.   Η αναγκαία συναίνεση που προβλέπεται από το Άρθρο 5 πρέπει να έχει δοθεί ρητώς 
και κατηγορηματικώς είτε σε γραπτή μορφή ή ενώπιον επίσημου σώματος.

Άρθρο 20

Προστασία των προσώπων που αδυνατούν

να συναινέσουν στην αφαίρεση οργάνου

1.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αφαίρεση οργάνου ή ιστού από πρόσωπο που δεν 
διαθέτει την ικανότητα συναίνεσης κατά το Άρθρο 5.



2.  Εξαιρετικώς και κατά τις προστατευτικές διατάξεις που ορίζει ο νόμος, δύναται να 
επιτραπεί η αφαίρεση αναπλαστικού ιστού από πρόσωπο που δεν διαθέτει την 
ικανότητα συναίνεσης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. Δεν υπάρχει διαθέσιμος συμβατός δότης που διαθέτει την ικανότητα συναίνεσης.

ii. Ο λήπτης είναι αδελφός ή αδελφή του δότη.

iii. Η δωρεά πρέπει να έχει τη δυνατότητα να είναι σωτήρια για τη ζωή του λήπτη.

ίν. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 6 έχει 
δοθεί ειδικώς και γραπτώς, σύμφωνα με το νόμο και με την έγκριση του αρμόδιου 
σώματος.

ν. Δεν αντιτίθεται ο πιθανός ενδιαφερόμενος δωρητής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Απαγόρευση οικονομικού οφέλους και διάθεση τμήματος του 
ανθρωπίνου σώματος

Άρθρο 21 Απαγόρευση οικονομικού οφέλους

Το ανθρώπινο σώμα και τα τμήματά του δεν αποτελούν, ως τέτοια, πηγή οικονομικού 
οφέλους.

Άρθρο 22

Διάθεση αφαιρεθέντος τμήματος

του ανθρωπίνου σώματος

Όταν κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαιρείται οποιοδήποτε τμήμα του ανθρωπίνου 
σώματος, επιτρέπεται η αποθήκευση και χρησιμοποίησή του για σκοπούς άλλους από 
αυτούς για τους οποίους αφαιρέθηκε, μόνον εφόσον αυτό γίνεται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που αφορούν στην πρέπουσα ενημέρωση και συναίνεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII Παραβιάσεις των διατάξεων της Σύμβασης

Άρθρο 23 Παραβιάσεις δικαιωμάτων ή αρχών

Οι Συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αποτελεσματική νομική προστασία για να αποτρέψουν 
ή θέσουν τέλος σε παράνομη παραβίαση των δικαιωμάτων και αρχών που εκτίθενται 
στην παρούσα Σύμβαση σε πολύ σύντομη προθεσμία.

Άρθρο 24 Αποζημίωση για απρόκλητο βλάβη

Το πρόσωπο που έχει υποστεί απρόκλητο βλάβη εξαιτίας επέμβασης έχει δικαίωμα σε 
δίκαιη αποζημίωση

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 25 Κυρώσεις

Οι Συμβαλλόμενοι θα μεριμνήσουν για την εφαρμογή αποτελεσματικών κυρώσεων σε 
περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Σχέση μεταξύ της παρούσας Σύμβασης

και λοιπών διατάξεων

Άρθρο 26 Περιορισμοί άσκησης δικαιωμάτων

1.  Δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση των δικαιωμάτων και προστατευτικών 
διατάξεων της παρούσας Σύμβασης πλην όσων ορίζονται δια νόμου και είναι αναγκαίοι 
σε μια δημοκρατική κοινωνία προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, την πρόληψη 
του εγκλήματος, την προστασία της δημόσιας υγείας ή την προστασία των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των άλλων.

2.  Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο περιορισμοί δύνανται να μην εφαρμόζονται ως
προς τα Άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 και 21.

Άρθρο 27 Ευρύτερη προστασία

Ουδεμία από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται ως περιοριστική ή 
κατ" άλλον τρόπο θίγουσα τη δυνατότητα ενός των Συμβαλλομένων να εφαρμόσει 
ευρύτερα μέτρα προστασίας από αυτά που συνομολογούνται με την παρούσα Σύμβαση 
όσον αφορά στην εφαρμογή της Βιολογίας και της Ιατρικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ Δημόσια συζήτηση

Άρθρο 28 Δημόσια συζήτηση

Οι Συμβαλλόμενοι θα μεριμνήσουν ώστε τα θεμελιώδη ερωτήματα που εγείρονται από 
την εξέλιξη της Βιολογίας και της Ιατρικής να καταστούν αντικείμενο κατάλληλης 
δημόσιας συζήτησης υπό το φως, ιδίως, των σχετικών ιατρικών, κοινωνικών, 
οικονομικών, δεοντολογικών και νομικών επιπτώσεων, καθώς και ότι οι πιθανές 
εφαρμογές τους θα καταστούν αντικείμενο κατάλληλων διαβουλεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI Ερμηνεία και παρακολούθηση της Σύμβασης

Άρθρο 29

Ερμηνεία της Σύμβασης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να εκφέρει, χωρίς άμεση 
μνεία σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες εκκρεμούσες δικαστικές ενέργειες,

συμβουλευτικές γνώμες επί νομικών θεμάτων που αφορούν στην ερμηνεία της 
παρούσας Σύμβασης τη αιτήσει των:

- της Κυβέρνησης ενός των Συμβαλλομένων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των λοιπών
Συμβαλλομένων,

- της Επιτροπής που συγκροτείται με βάση το Άρθρο 32, με αριθμό μελών που 
περιορίζεται στους Αντιπροσώπους των Συμβαλλομένων της παρούσας Σύμβασης, 
βάσει απόφασης που υιοθετείται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Άρθρο 30 Έκθεση περί εφαρμογής της Σύμβασης



Με τη λήψη της αίτησης από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάθε 
Συμβαλλόμενος θα παρέχει εξήγηση του τρόπου με τον οποίο η εσωτερική νομοθεσία 
του διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε διάταξης της Σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII Πρωτόκολλα

Άρθρο 31 Πρωτόκολλα

Επιτρέπεται η σύναψη Πρωτοκόλλων κατά το Άρθρο 32, με σκοπό την ανάπτυξη, σε 
συγκεκριμένους τομείς, των αρχών που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση.

Τα Πρωτόκολλα θα είναι ανοιχτά προς υπογραφή από τους υπογράφοντες τη Σύμβαση, 
Θα υπόκεινται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Οι υπογράφοντες δεν δύνανται να 
επικυρώσουν, αποδεχθούν ή εγκρίνουν Πρωτόκολλα χωρίς προηγούμενη ή ταυτόχρονη 
επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση της Σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Άρθρο 32

Τροποποιήσεις της Σύμβασης

1.   Τα καθήκοντα που ανατίθενται στην "Επιτροπή" στο παρόν Άρθρο και στο Άρθρο 
29 θα επιτελούνται από την Οργανωτική Επιτροπή για τη Βιοηθική (CDBI) ή από 
οποιαδήποτε άλλη επιτροπή προς τούτο ορισθείσα από την Επιτροπή των Υπουργών.

2.   Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του Άρθρου 29, έκαστο κράτος-μέλος του
Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και έκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος που δεν αποτελεί 
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δύναται να αντιπροσωπεύεται και να διαθέτει μία 
ψήφο στην Επιτροπή, όταν η Επιτροπή επιτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί 
από την παρούσα Σύμβαση.

3.   Κάθε κράτος που αναφέρεται στο Άρθρο 33 ή που καλείται να προσχωρήσει στη 
Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34, το οποίο δεν είναι Συμβαλλόμενο 
στην παρούσα Σύμβαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή με παρατηρητή. 
Αν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, δύναται να 
αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή από παρατηρητή.

4. Προκειμένου να παρακολουθούνται οι επιστημονικές εξελίξεις, η παρούσα Σύμβαση 
θα εξετασθεί εντός της Επιτροπής το αργότερο εντός πενταετίας από την ημερομηνία 
που τίθεται εν ισχύι και μετά ταύτα ανά διαστήματα που ήθελε ορίσει η Επιτροπή.

5.   Κάθε πρόταση για τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και κάθε πρόταση για 
σύναψη Πρωτοκόλλου ή για τροποποίηση Πρωτοκόλλου, που γίνεται από 
Συμβαλλόμενο Μέρος, την Επιτροπή ή την Επιτροπή των Υπουργών, θα μεταβιβάζεται 
στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα προωθείται από αυτόν στα 
κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε κάθε 
υπογράφοντα, Συμβαλλόμενο Μέρος, σε κάθε κράτος που καλείται να υπογράψει την 
παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 33 και σε κάθε κράτος που καλείται να 
προσχωρήσει στην παρούσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 34.

6.  Η Επιτροπή θα εξετάζει την πρόταση όχι νωρίτερα από δύο μήνες αφότου έχει 
προωθηθεί από το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η Επιτροπή θα 
υποβάλλει το υιοθετηθέν με βάση την πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων κείμενο 



στην Επιτροπή των Υπουργών προς έγκριση. Μετά την έγκρισή του, το κείμενο θα 
προωθείται στα Συμβαλλόμενα Μέρη προς επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

7.  Κάθε τροποποίηση θα τίθεται εν ισχύι. όσον αφορά στους Συμβαλλομένους που την 
έχουν αποδεχθεί, κατά την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου
ενός μηνός από της ημερομηνίας κατά την οποία πέντε Συμβαλλόμενα Μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων κρατών-μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, έχουν γνωστοποιήσει ότι την αποδέχονται στο Γενικό Γραμματέα.

Όσον αφορά σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος που την αποδέχεται ακολούθως, η 
τροποποίηση θα τίθεται εν ισχύι κατά την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την 
εκπνοή περιόδου ενός μηνός από της ημερομηνίας κατά την οποία ο Συμβαλλόμενος 
έχει γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα σχετικά με την αποδοχή της εκ μέρους του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV Τελικοί όροι

Άρθρο 33 Υπογραφή, επικύρωση και έναρξη ισχύος

1.  Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή προς υπογραφή για τα κράτη-μέλη του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μη-μέλη που έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία 
της και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2.  Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα επίσημα 
νομικά έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στο Γενικό 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3.   Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί εν ισχύι κατά την πρώτη ημέρα του μηνός που 
ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από της ημερομηνίας κατά την οποία 
πέντε κράτη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων κρατών-μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης,

έχουν εκφράσει τη συναίνεση τους να δεσμευθούν με τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Όσον αφορά σε κάθε υπογράφοντα που ακολούθως εκφράζει τη συναίνεσή του να 
δεσμευθεί με αυτή, η Σύμβαση θα τεθεί εν ισχύι κατά την πρώτη ημέρα του μηνός που 
ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από της ημερομηνίας κατάθεσης του 
νομικού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.

Άρθρο 34 Κράτη μη-μέλη

1.  Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή των Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται, κατόπιν ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των 
Συμβαλλομένων, να καλέσει οποιοδήποτε άλλο κράτος μη-μέλος του Συμβουλίου της 
Ευρώπης να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση με απόφαση που λαμβάνεται από 
την πλειοψηφία, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 20, υποπαράγραφος d, του 
Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και με την ομόφωνη ψήφο των 
αντιπροσώπων των Συμβαλλόμενων Κρατών που δικαιούνται να είναι μέλη της 
Επιτροπής των Υπουργών.

2.  Προκειμένου περί οποιουδήποτε προσχωρούντος κράτους, η Σύμβαση θα τεθεί εν 
ισχύι κατά την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών 
μηνών από της ημερομηνίας κατάθεσης των επίσημων νομικών εγγράφων προσχώρησης
στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.



Άρθρο 35 Επικράτειες

1.   Κάθε υπογράφων δύναται, κατά το χρόνο της υπογραφής ή κατά την κατάθεση των 
επίσημων νομικών του εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, να προσδιορίζει 
την ή τις επικράτειες στις οποίες θα ισχύει η παρούσα Σύμβαση. Κάθε έτερο κράτος 
δύναται να διατυπώνει την αυτή δήλωση κατά την κατάθεση των επίσημων νομικών του
εγγράφων προσχώρησης.

2.   Κάθε Συμβαλλόμενος δύναται, σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, με 
δήλωσή του στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την 
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη επικράτεια που 
προσδιορίζεται στη δήλωση και για της οποίας τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνος ή 
για λογαριασμό της οποίας είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει εγγυήσεις. Όσον αφορά 
σε μία τέτοια επικράτεια, η Σύμβαση θα τίθεται εν ισχύι κατά την πρώτη ημέρα του 
μηνός που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από της ημερομηνίας υποβολής
αυτής της δήλωσης στο Γενικό Γραμματέα.

3.  Κάθε δήλωση, που γίνεται κατά τις δύο προγενέστερες παραγράφους και αφορά σε 
κάθε προσδιοριζόμενη στη δήλωση επικράτεια, δύναται να αποσύρεται με κοινοποίηση 
προς το Γενικό Γραμματέα. Η απόσυρση θα τίθεται εν ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του 
μηνός που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από της υποβολής αυτής της 
κοινοποίησης στο Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 36 Επιφυλάξεις

1.  Κάθε κράτος και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύναται, κατά την υπογραφή της 
παρούσας Σύμβασης ή κατά την κατάθεση των επίσημων νομικών του εγγράφων 
επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης να διατυπώσει επιφύλαξη σε σχέση με
οποιαδήποτε συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης στο μέτρο που κάθε νομοθεσία τότε 
ισχύουσα στην επικράτειά του δεν είναι σύμφωνη με τη διάταξη. Δεν θα επιτρέπονται 
επιφυλάξεις γενικού χαρακτήρα κατά το παρόν άρθρο.

2.  Κάθε επιφύλαξη που διατυπώνεται κατά το παρόν άρθρο θα περιέχει σύντομη 
αναφορά της σχετικής νομοθεσίας.

3. Κάθε Συμβαλλόμενος που επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε 
επικράτεια που αναφέρεται στη σχετική με το Άρθρο 35, παράγραφος 2 δήλωση 
δύναται, σε σχέση με την εν λόγω επικράτεια, να διατυπώσει επιφύλαξη σύμφωνα με τις
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

4.   Κάθε Συμβαλλόμενος που έχει διατυπώσει την αναφερόμενη στο παρόν Άρθρο 
επιφύλαξη δύναται να την αποσύρει με δήλωση του στο Γενικό Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόσυρση της επιφύλαξης θα τίθεται εν ισχύι κατά την 
πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή περιόδου ενός μηνός από της 
ημερομηνίας υποβολής της στο Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 37 Καταγγελία

1.   Κάθε Συμβαλλόμενος δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση 
με κοινοποίησή του προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2.   Η καταγγελία αυτή θα έχει έναρξη ισχύος την πρώτη ημέρα του μηνός που 
ακολουθεί την εκπνοή περιόδου τριών μηνών από της υποβολής της κοινοποίησης στο 
Γενικό Γραμματέα.



Άρθρο 38 Κοινοποιήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ενημερώνει τα κράτη-μέλη του
Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κάθε υπογράφοντα, κάθε Συμβαλλόμενο και 
κάθε έτερο κράτος που έχει κληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, σχετικά 
με:

α. κάθε υπογραφή

β. την κατάθεση κάθε επίσημου νομικού εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 
προσχώρησης

γ. κάθε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τα Άρθρα 33 
ή 34

δ. κάθε τροποποίηση ή Πρωτόκολλο που υιοθετούνται σύμφωνα με το Άρθρο 32 και την
ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της τροπολογίας ή του Πρωτοκόλλου

ε. κάθε δήλωση που γίνεται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 35

στ. κάθε επιφύλαξη και απόσυρσή της που διατυπώνεται κατά τις διατάξεις του Άρθρου 
36

ζ. κάθε άλλη πράξη, κοινοποίηση ή μήνυμα σχετικά με την παρούσα Σύμβαση.

Εις πίστωση των οποίων οι κάτωθι, έχοντας τη νόμιμη προς τούτο εξουσιοδότηση, 
υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Έγινε στο Οβιέντο (Αστούριας), σήμερα 4η Απριλίου 1997, στην αγγλική και γαλλική 
γλώσσα, με εξίσου αυθεντικά αμφότερα τα κείμενα, σε ένα μοναδικό αντίτυπο το οποίο 
θα κατατεθεί στα Αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του 
Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε έκαστο κράτος-
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη μη-μέλη που 
έχουν συμμετάσχει στην επεξεργασία της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε κράτος που 
καλείται να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας:

Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου της Ανδόρας:

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας:

 

Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων 
του άρθρου 33 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1998
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