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Ανθρώπινη αναπαραγωγική και ερευνητική / θεραπευτική κλωνοποίηση  
 

«Οποιαδήποτε επέµβαση η οποία αποσκοπεί στη δηµιουργία ανθρώπινου όντος 

γενετικά όµοιου µε άλλο ανθρώπινο ον που ζει ή είναι νεκρό απαγορεύεται.» 

Ο όρος ανθρώπινο ον «γενετικά όµοιο µε άλλο ανθρώπινο ον σηµαίνει ανθρώπινο 

ον που µοιράζεται µε άλλο ανθρώπινο ον την ίδια οµάδα πυρήνων γονιδίων». 

 

Τα πιο πάνω αποτελούν την πρόνοια που περικλείει το άρθρο 1 του πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου σε σχέση µε την εφαρµογή 

της Βιολογίας και Ιατρικής, για την Απαγόρευση της Κλωνοποίησης 

Ανθρωπίνων Όντων. 

 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο συντάχθηκε από την Καθοδηγητική Επιτροπή Βιοηθικής 

του Συµβουλίου της Ευρώπης λίγους µήνες µετά την ανακοίνωση της γέννησης της 

κλωνοποιηµένης προβατίνας “Dolly” το 1997.  Εγκρίθηκε στη συνέχεια από την 

επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης και άνοιξε για υπογραφή στις 12 

Ιανουαρίου 1998 στο Παρίσι.  Αποτελεί από τότε το πρώτο και µοναδικό δεσµευτικό 

διεθνές νοµικό κείµενο σε σχέση µε την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρωπίνου 

όντος. 

 

 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει υπογράψει το πρωτόκολλο στις 30.9.98, το κύρωσε 

στις 20.3.2002 και το έθεσε σε ισχύ από 1.7.2002. 



 2

 

Το θέµα της απαγόρευσης της κλωνοποίησης ανθρώπινου όντος, µε συνοµολόγηση 

σχετικής διεθνούς σύµβασης, συζητείται και στην 6η Επιτροπή της Γενικής 

Συνέλευσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

 

 Ειδικότερα συζητείται κατά πόσον η Σύµβαση θα απαγορεύει καθολικά όλες τις 

µορφές κλωνοποίησης ανθρωπίνων όντων ή κατά πόσον θα απαγορεύει την 

αναπαραγωγική κλωνοποίηση αφήνοντας περιθώριο στα Κράτη Μέλη να ρυθµίσουν, 

σε εθνικό επίπεδο, το θέµα της κλωνοποίησης ανθρώπινου εµβρύου όχι για 

αναπαραγωγικούς σκοπούς αλλά για την λήψη των Βλαστοκυττάρων του.  Η  

κλωνοποίηση ανθρώπινου εµβρύου για λήψη εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων 

αποκαλείται ερευνητική ή και θεραπευτική κλωνοποίηση. 

 

Κατά την συζήτηση στην πιο πάνω Επιτροπή τα κράτη Μέλη του ΟΗΕ δεν κατέληξαν 

σε συναινετική λύση.  Εξηνταδύο  χώρες υποστήριξαν την συνοµολόγηση διεθνούς 

σύµβασης που να απαγορεύει κάθε είδος ανθρώπινης αναπαραγωγικής 

κλωνοποίησης και ερευνητικής/θεραπευτικής κλωνοποίησης ανθρώπινου εµβρύου.  

Η άποψη αυτή στηρίχθηκε στο ότι µε την ερευνητική κλωνοποίηση δηµιουργείται ένα 

ανθρώπινο έµβρυο µε σκοπό την µετέπειτα καταστροφή του.  Συνεπώς, η 

ανθρώπινη ζωή καθίσταται αντικείµενο εκµετάλλευσης και για επίτευξη κάποιου 

σκοπού ξένου από τον δικό της σκοπό.  Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή του 

σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  Επιπρόσθετα, οι χώρες που τάχθηκαν 

υπέρ της καθολικής απαγόρευσης της κλωνοποίησης εξέφρασαν και τον φόβο 

εκµετάλλευσης γυναικών ιδιαίτερα σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

 

Εικοσιτέσσερις χώρες υποστήριξαν (α) την καθολική απαγόρευση της « ανθρώπινης 

αναπαραγωγικής κλωνοποίησης» και (β) ,σε εθνικό επίπεδο,  την δυνατότητα λήψης 

µέτρων αναφορικά µε την «θεραπευτική / ερευνητική κλωνοποίηση» τα οποία θα 

στοχεύουν στην παντελή απαγόρευση ή στην επιβολή µορατόριουµ ή στην  υποβολή 

αυστηρών όρων για τη χρησιµοποίηση της µεθόδου αυτής. 

 

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι επικρατεί καθολικά η άποψη να απαγορευθεί η 

ανθρώπινη αναπαραγωγική κλωνοποίηση, ενώ για την ερευνητική / θεραπευτική 

κλωνοποίηση πιο δύσκολα µπορεί να επιτευχθεί συναίνεση και να ρυθµισθεί διεθνώς 

µε ενιαίο νοµικά τρόπο. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε κατά 

την 82η συνεδρία της µε 84 ψήφους υπέρ, διακύρηξη µε την οποία τα κράτη Μέλη 
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καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για απαγόρευση όλων των µορφών 

κλωνοποίησης που είναι ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προστασία της 

ανθρώπινης ζωής.  Κατά της διακύρηξης τάχθηκαν 34 χώρες, ενώ 37 χώρες 

τήρησαν αποχή.  

 

Σύµφωνα µε έκθεση  της Γραµµατείας της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 

(Π.Ο.Υ.) η κλωνοποίηση ανθρωπίνου όντος για αναπαραγωγικούς σκοπούς εγείρει 

επιστηµονικά και ηθικά θέµατα.  Σε όλα τα είδη θηλαστικών που µέχρι τώρα 

κλωνοποιήθηκαν (όπως ποντίκια, αρουραίους, χοίρους, αγελάδες και πρόβατα) 

παρουσιάστηκαν µη αναµενόµενα γενετικά και επιγενετικά προβλήµατα που 

δηµιούργησαν µεγάλο αριθµό ανωµαλιών και θάνατο πριν την γέννηση τους.  Αλλά 

και τα ζώα που γεννήθηκαν ζωντανά παρουσίασαν σοβαρά προβλήµατα υγείας.  Τα 

προβλήµατα διέφεραν από τον ένα κλώνο στον άλλο.  Για τον λόγο αυτό, εθνικές 

ακαδηµίες επιστηµών και άλλοι επιστήµονες από όλον τον κόσµο εξέφρασαν την 

αντίθεση τους στην χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης για την αναπαραγωγή 

ανθρωπίνων όντων.   

 

Πέραν όµως από αυτές τις ανησυχίες που αφορούν θέµατα ασφάλειας και υγείας, 

υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση Υγείας το 1998 ότι η αντιγραφή ατόµων 

µέσον της κλωνοποίησης έρχεται σε σύγκρουση µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και ακεραιότητα.  Το Συµβούλιο της Ευρώπης όταν ενέκρινε το Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο για την Απαγόρευση της Κλωνοποίησης Ανθρωπίνου Όντος, 

στηριζόταν επίσης, σύµφωνα µε την έκθεση ηµεροµηνίας 5.9.1997 της Συνέλευσης 

του Κοινοβουλίου, στην πεποίθηση ότι η σκόπιµη  δηµιουργία γενετικά 

πανοµοιότυπων ανθρωπίνων όντων προσβάλλει την αξιοπρέπεια και 

ακεραιότητα των ανθρωπίνων όντων τόσον σαν ατόµων όσων και σαν µελών 

του ανθρώπινου είδους.  Γι΄ αυτό το κοινοβούλιο κατέληξε ότι τέτοιες πράξεις θα 

πρέπει να απαγορεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 1 και 13 της Σύµβασης για τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και την Βιοϊατρική. Το άρθρο 1 της Σύµβασης προβλέπει 

ότι «Τα Μέρη στη Σύµβαση αυτή προστατεύουν την αξιοπρέπεια και ταυτότητα όλων 

των ανθρώπων και εγγυώνται σε όλους, χωρίς διάκριση, σεβασµό για την 

ακεραιότητα τους και για άλλα δικαιώµατα και ουσιώδεις ελευθερίες σε σχέση µε την 

εφαρµογή της βιολογίας και της Ιατρικής.» 

 

Το άρθρο 13 της Σύµβασης προβλέπει ότι «Επέµβαση που αποσκοπεί στην αλλαγή 

του ανθρώπινου συµπλέγµατος γονιδίων δύναται να αναληφθεί για προληπτικούς, 

διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και µόνον αν ο στόχος της δεν είναι η 
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εισαγωγή οποιασδήποτε µετατροπής στο ανθρώπινο σύµπλεγµα γονιδίων 

οποιωνδήποτε απογόνων». 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση µε ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από 

16.3.1989 δήλωνε ότι πρέπει να τιµωρείται ποινικά η ανθρώπινη κλωνοποίηση.  Στη 

συνέχεια ακολούθησε το ψήφισµα της 28ης Οκτωβρίου 1993 µε το οποίο το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευε την κλωνοποίηση ανθρωπίνων εµβρύων και µε 

το ψήφισµα της 11ης Μαρτίου 1997 ρητά απαγόρευε την κλωνοποίηση για 

οποιοδήποτε σκοπό (συµπεριλαµβανοµένης και της έρευνας) και ζητούσε από τα 

Κράτη Μέλη της Ε.Ε. να υιοθετήσουν µέτρα για να τιµωρούνται ποινικά όλοι οι 

παραβάτες της απαγόρευσης. 

 

Ρητή απαγόρευση για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση ανθρώπινων όντων 

περιέχεται και στο άρθρο 3 του χάρτη των θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής ένωσης (2000). 

 

Άλλα διεθνή κείµενα που συστήνουν την απαγόρευση της αναπαραγωγικής 

Κλωνοποίησης ανθρωπίνου όντος είναι το ψήφισµα της 50ης  Παγκόσµιας 

Συνέλευσης Υγείας (14 Μαΐου 1997) και το άρθρο 11 της Παγκόσµιας 

∆ιακήρυξης για το Ανθρώπινο Γονιδίωµα και τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 

που εκδόθηκε από την ΟΥΝΕΣΚΟ στις 11 Νοεµβρίου 1997.   

 

Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη  της UNESCO για το Ανθρώπινο Γονιδίωµα και τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (1997) στο άρθρο 11 ρητά απαγορεύει την ανθρώπινη 

κλωνοποίηση αφού αναφέρει:  «τρόποι πρακτικής αντίθετοι προς την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, όπως η κλωνοποίηση ανθρώπων για αναπαραγωγικούς λόγους δεν 

επιτρέπονται» 

 

Πρόσθετα µε τις απαγορεύσεις που συστήνουν ή προβλέπουν τα πιο πάνω διεθνή 

κείµενα, απαγορεύσεις για την αναπαραγωγική κλωνοποίηση µε χρηµατικές ποινές ή 

/ και µε ποινές φυλάκισης για τους παραβάτες συναντούµε στις νοµοθεσίες του 

Ηνωµένου Βασιλείου, της  ∆ανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της  Γερµανίας, της  

Ιταλίας, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, του Καναδά της Αυστρίας, της 

Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, Ινδίας, Ιαπωνίας, 

Σιγκαπούρης, Νότιας Κορέας, Αργεντινής, Βραζιλίας και ορισµένες Αµερικάνικες 

Πολιτείες. 
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Στη συνέχεια αναφέρω σε συντοµία µερικές από τις υπάρχοντες πρόνοιες: 

• Ηνωµένο Βασίλειο:  Σύµφωνα µε το Human Fertilization and Embryology Act 

(1990) απαγορεύεται η αντικατάσταση του πυρήνα του κυττάρου ενός 

εµβρύου µε τον πυρήνα ενός άλλου κυττάρου ανθρώπου ή εµβρύου καθώς 

και η µετέπειτα ανάπτυξη ενός τέτοιου εµβρύου.  Επιπρόσθετα, µε βάση τις 

πρόνοιες του Human Reproductive Cloning Act (2001) η µεταφορά στην 

µήτρα εµβρύου το οποίο δηµιουργήθηκε µε τρόπο άλλο από γονιµοποίηση, 

αποτελεί αδίκηµα.  Το αδίκηµα αυτό επισύρει ποινή φυλάκισης µέχρι 10 

χρόνια, πρόστιµο, ή και τις δύο ποινές. 

 

• ∆ανία:  Σύµφωνα µε την νοµοθεσία (Law 503 / 1992 sect 15) απαγορεύονται 

τα ερευνητικά πειράµατα µε σκοπό την δηµιουργία γενετικά όµοιων 

ανθρώπινων όντων καθώς και η δηµιουργία υβριδίων και χίµαιρων. 

 

• Γαλλία:  Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής της Γαλλίας έχει εκδώσει γνώµη στην 

οποία ρητά απαγορεύει την κλωνοποίηση ανθρώπινου όντος.  Ο ποινικός 

κώδικας απαγορεύει την δηµιουργία ανθρώπινων εµβρύων για έρευνα και 

πειράµατα.  Παράβαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει ποινή φυλάκισης 

επτά ετών και πρόστιµο 700.000 γαλλικών φράγκων.  Ο Νόµος Βιοηθικής του 

2004 ρητά απαγορεύει την αναπαραγωγική κλωνοποίηση. 

 

• Γερµανία:  Οποιοδήποτε άτοµο αναπτύσσει µε τεχνητά µέσα έµβρυο το οποίο 

έχει το ίδιο γονιδίωµα µε ένα άλλο έµβρυο, ή ανθρώπινο ον ζωντανό ή νεκρό 

τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι πέντε χρόνια ή µε πρόστιµο.  Οι ποινές αυτές 

ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου γίνεται προσπάθεια ένα τέτοιο έµβρυο να 

εµφυτευθεί. 

 

• Ιταλία:  Σύµφωνα µε την νέα νοµοθεσία (Αρ.40/2004) για την ανθρώπινη 

αναπαραγωγή οποιαδήποτε προσπάθεια για κλωνοποίηση απαγορεύεται.  Οι 

γιατροί οι οποίοι προσπαθούν να κλωνοποιήσουν ανθρώπινο όν υπόκεινται 

σε ποινές µέχρι και 1.21 εκατοµµύρια δολάρια. 

 

• Ελλάδα:  Με βάση την νοµοθεσία για την εφαρµογή της Ιατρικώς 

Υποβοηθούµενης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής του 2005, άρθρο 2, η 

κλωνοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς απαγορεύεται.  Παράβαση της 

απαγόρευσης αυτής, τιµωρείται µε ποινή κάθερσης µέχρι δεκαπέντε χρόνια 
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και µε προσωρινή ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος για 

τουλάχιστον 2 χρόνια και πρόστιµο ύψους 50.000 – 100.000 ευρώ.  Σε 

περίπτωση που το αδίκηµα επαναληφθεί, επιβάλλεται οριστική ανάκληση της 

άδειας άσκησης επαγγέλµατος και το χρηµατικό πρόστιµο αυξάνεται στις 

200.000 – 400.00 Ευρώ. 

 

• Ισπανία:  Ο αστικός κώδικας απαγορεύει την δηµιουργία όµοιων ανθρώπινων 

όντων µε την χρήση κλωνοποίησης. 

 

• Το Ισραήλ απαγορεύει µε νόµο επίσης ο οποίος ανανεώνεται σε τακτά 

διαστήµατα. 

 

• Η Ρωσσία έχει νοµικό µορατόριουµ για τέτοιες εφαρµογές. 

 

• Η Κροατία, η Κύπρος, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Γεωργία, η 

Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, η Πορτογαλία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, 

η Σλοβενία, η Ισπανία απαγορεύουν την κλωνοποίηση µε βάση το πρόσθετο 

πρωτόκολλο στην Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων του ατόµου 

και την ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  (Σύµβαση Οβιέδο) 

 

Πέραν όµως από την αναπαραγωγική κλωνοποίηση, «ανθρώπινη κλωνοποίηση» 

µπορεί να γίνει όπως πιο πάνω ήδη αναφέρθηκα, για την δηµιουργία εµβρύου µε την 

χρησιµοποίηση ανθρώπινου ωαρίου του οποίου αφαιρείται ο πυρήνας και της  

µεταφοράς σ΄αυτό του πυρήνα σωµατικού κυττάρου µε σκοπό όχι την αναπαραγωγή 

ανθρώπινου όντος αλλά για να χρησιµοποιηθεί σαν επιστηµονικό εργαλείο.  Αυτή η 

µη αναπαραγωγική κλωνοποίηση λέγεται «ερευνητική κλωνοποίηση» ή 

«θεραπευτική κλωνοποίηση» που είναι αδόκιµος όρος διότι µέχρι σήµερα δεν 

υπάρχει τέτοια θεραπευτική χρήση.  Στην ερευνητική κλωνοποίηση δηµιουργείται 

έµβρυο κλωνοποιηµένο που φθάνει στο στάδιο της βλαστοκύστης (περίπου 5 ηµέρες 

µετά την γονιµοποίηση) από το οποίο εξάγονται τα Βλαστοκύτταρα για επιστηµονική 

έρευνα. 

 

Όσον αφορά την «ερευνητική κλωνοποίηση» ή άλλως την «θεραπευτική 

κλωνοποίηση» υπάρχει µια µεγάλη πλειοψηφία χωρών που υποστηρίζουν την 

απαγόρευση της για τον λόγο ότι από τη µια είναι αδύνατο να ελεγχθεί η τήρηση της 

απαγόρευσης της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης αν η κλωνοποίηση ανθρώπινων 
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εµβρύων επιτρέπεται για άλλους σκοπούς και δεύτερον η πράξη της δηµιουργίας 

ενός κλωνοποιηµένου ανθρώπινου εµβρύου µε σκοπό την καταστροφή του είναι αφ΄ 

εαυτής πράξη που υποβαθµίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής.  Τούτο διότι αφορά 

αφ΄ ενός την µεταχείριση ενός ανθρώπινου εµβρύου σαν απλού αντικειµένου και αφ΄ 

ετέρου αποτελεί σκόπιµη αφαίρεση µιας ανθρώπινης ζωής.  

 

 Τα πιο πάνω περιλήφθηκαν σε ψήφισµα της 6ης Επιτροπής της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε το 2004 από 62 χώρες. Στην πλήρη 

απαγόρευση της ερευνητικής ή θεραπευτικής κλωνοποίησης αντιτάχθηκαν 24 χώρες 

προτάσσοντας την λήψη µέτρων απαγορευτικών ή  µορατόριουµ ή αυστηρούς όρους 

και προϋποθέσεις για την εφαρµογή της. 

 

Σε επίπεδο χωρών δεν υπάρχει οµοιοµορφία νοµοθετικής ρύθµισης για την µη 

αναπαραγωγική κλωνοποίηση («ερευνητική ή θεραπευτική κλωνοποίηση»).  

Για παράδειγµα το Ην. Βασίλειο επιτρέπει την εφαρµογή αυτής της µεθόδου.  Ενώ ή 

Γαλλία, η Ισπανία, η Γερµανία, η Ελβετία  η Ιταλία, η Αυστρία, η Νορβηγία, ο 

Καναδάς, η Αυστραλία  απαγορεύουν την ερευνητική / θεραπευτική κλωνοποίηση και 

η ∆ανία µε τον Περί Εµβρύου Νόµο του 2002 απαγορέυει την δηµιουργία 

ανθρώπινου εµβρύου για ερευνητικούς σκοπούς.  Ο νόµος αυτός µε βάση πρόνοια 

του µπορεί να ανακληθεί σε πέντε χρόνια. 

 

Η Ιρλανδία δεν έχει ρητή νοµοθετική απαγόρευση για την ερευνητική κλωνοποίηση.  

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής της Ιρλανδίας επισηµαίνει ότι µε βάση τα Συνταγµατικά 

κατοχυρωµένα δικαιώµατα του αγέννητου παιδιού οποιαδήποτε έρευνα στο 

κλωνοποιηµένο έµβρυο είναι παράνοµη ως αντισυνταγµατική. 

 

Στην Φινλανδία η έρευνα στο έµβρυο απαγορεύεται µε νόµο.  Παραµένει όµως το 

ερώτηµα αν η µεταφορά πυρήνα σωµατικού κυττάρου στο ωάριο δηµιουργεί έµβρυο 

στην έννοια που δίνει ο συγκεκριµένος νόµος. 

 

Σε άλλες χώρες όπως είναι η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Γεωργία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Λιθουανία, 

η Μολδαβία, η Πορτογαλία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Ισπανία δεν 

υπάρχει ρητή νοµοθεσία που να απαγορεύει την ερευνητική κλωνοποίηση.  Επειδή 

όµως είναι συµβαλλόµενα Μέρη στην Σύµβαση του Οβιέδο, δεν είναι ξεκάθαρο κατά 

πόσον η κλωνοποίηση για σκοπούς βιοϊατρικής έρευνας (ερευνητική κλωνοποίηση) 

απαγορεύεται κάτω από την Σύµβαση αυτή.  Ο λόγος της αβεβαιότητας αυτής είναι 
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διότι η Σύµβαση απαγορεύει (άρθρο 18) την δηµιουργία ανθρώπινου εµβρύου για 

σκοπούς έρευνας. 

 

Παράβαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου και του άρθρου 18 της Σύµβασης του 

Οβιέδο αποτελεί, σύµφωνα µε τον νόµο µε τον οποίον η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει 

κυρώσει τη Σύµβαση του Οβιέδο και του Πρωτοκόλλου (Ν. 31(ΙΙΙ)/2001), αδίκηµα 

που τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι πέντε ετών ή µε χρηµατική ποινή µέχρι £10.000 ή 

και µε τις δύο αυτές ποινές 

 

Ανάλυση διληµµάτων που εγείρει η ανθρώπινη κλωνοποίηση: 

 

Τα κύρια βιοηθικά διλήµµατα αναφορικά µε την εφαρµογή της 

αναπαραγωγικής κλωνοποίησης περιλαµβάνουν:  

• τη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,   

• την υπόσκαψη του θεσµού της οικογένειας και των σχέσεων µεταξύ 

γενεών,  

• την κατάχρηση της αναπαραγωγικής αυτονοµίας του ατόµου. 

• την εµπορευµατοποίηση των ανθρώπινων ουσιών  

• την ανάγκη ιεράρχησης της ιατρικής έρευνας και θεραπείας,  

• την ευγονική 

• την παραβίαση της αρχής του ιατρικού επαγγέλµατος µε βάση την 

οποία ο ιατρός πρέπει να ωφελεί και να µην βλάπτει υπό την έννοια 

ότι η αναπαραγωγική κλωνοποίηση περιλαµβάνει αφενός πειραµατική 

εγκυµοσύνη που δεν είναι επιτρεπτή και αφ΄ετέρου σοβαρούς 

κινδύνους για την υγεία του κλώνου. 

 

 Η απαγόρευση της αναπαραγωγικής κλωνοποίησης δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι θα πρέπει να µην επιτρέπεται µια πράξη η οποία αποσκοπεί στην 

δηµιουργία ενός ανθρώπου και η φύσης και οι συνέπειες της προσβάλλουν την 

αξιοπρέπεια αυτού του δηµιουργήµατος. Η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου δεν 

βασίζεται µόνο στην µοναδικότητα του γενετικού του χάρτη αλλά και στο γεγονός ότι 

είναι ελεύθερο άτοµο.  Η αναπαραγωγική κλωνοποίηση έρχεται σε αντίθεση µε αυτή 

την αρχή καθότι η ύπαρξη και η ταυτότητα των κλωνοποιηµένων ανθρωπίνων όντων 

θα  καθορίζεται από εξωγενείς παράγοντες (π.χ. επι σκοπώ δηµιουργία ανθρώπινου 

εµβρύου για σκοπούς δωρεάς οργάνων και ιστών, ή µε βάση το τι θεωρείται 

κοινωνικά επιθυµητό, ή για αντικατάσταση ενός αποβιώσαντος παιδιού).  Ο κάθε 
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άνθρωπος όµως πρέπει να υπάρχει πρωταρχικά για την επιτέλεση του δικού του 

σκοπού και όχι να χρησιµοποιείται για τους σκοπούς άλλων. 

Η µοναδικότητα και το τυχαίο είναι στοιχεία συµφυή µε την έννοια της ανθρώπινης 

ζωής.  Η κλωνοποίηση επεµβαίνει σ΄αυτά τα στοιχεία µε στόχο την αναίρεσή τους.  Η 

κλωνοποίηση επεµβαίνει στη διαδικασία δηµιουργίας του ανθρώπου και µετατρέπει 

το άτοµο σε "κατά παραγγελία είδος" (βλ. σύγγραµµα Ισµήνης Κριάρη - Κατράνη 

"Βιοϊατρικές εξελίξεις και Συνταγµατικό ∆ίκαιο"). 

 

 

 Μέσα από την εφαρµογή της κλωνοποίησης υποσκάπτεται ο θεσµός της 

οικογένειας καθώς η κλωνοποίηση παρακάµπτει την γενεαλογική σειρά.  Αξίζει 

επίσης να σηµειωθεί ότι ένας κλώνος πιθανόν να δηµιουργηθεί εξαιτίας πιεστικών 

προσδοκιών για επανάληψη µιας ανθρώπινης ζωής, γεγονός το οποίο υποβαθµίζει 

την ίδια την ανάπτυξη του κλώνου, η επιθυµία απόκτησης παιδιού δεν εξυπακούει 

δικαίωµα απόκτησης παιδιού ούτε δικαιολογεί την επιλογή οποιουδήποτε µέσου για 

εκπλήρωση της επιθυµίας αυτής.  Η θεραπεία και αντιµετώπιση της ατεκνίας είναι 

νόµιµη όταν ασκείται µέσα σε πλαίσια που δεν θέτουν σε κίνδυνο θεµελιώδη  

δικαιώµατα και ελευθερίες που συνταγµατικά κατοχυρώνονται σε κάθε πρόσωπο. 

Γι΄ αυτό η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υγεία του κλωνοποιηµένου ανθρώπου δεν 

µπορεί να υποβαθµίζεται για χάριν του κακώς νοουµένου «δικαιώµατος» απόκτησης 

παιδιών, ή ναρκισσιστικών επιδιώξεων και τάσεων ενός ζευγαριού.  Ούτε µπορεί η 

επίκληση του δικαιώµατος απόκτησης τέκνου να θέτει σε κίνδυνο την υφή της 

κοινωνίας και να διαβρώνει τις θεµελιώδεις πεποιθήσεις της κοινωνίας αναφορικά µε 

τα δικαιώµατα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

 

 Έτσι τίθεται θέµα ιεράρχησης στον τοµέα της ιατρικής έρευνας και θεραπείας.  

Η ιεράρχηση αυτή δεν θα πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια που περιλαµβάνουν 

εµπορική εκµετάλλευση αλλά στα πλαίσια δικαιολογηµένης αναγκαιότητας και 

αναλογικότητας λαµβανοµένης υπόψη της δυνατότητας για εναλλακτική έρευνα που 

είναι ηθικά αποδεκτή.  

 

 Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η κλωνοποίηση επισύρει διάφορους κινδύνους, 

οι οποίοι δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί, όπως:  κατά πόσον οι κλώνοι θα έχουν πιο 

σύντοµη ζωή και µεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, κατά πόσον θα µπορούν 

να γονιµοποιούν και αν ναι κατά πόσον τα παιδιά τους θα έχουν γενετικές ανωµαλίες. 
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Περαιτέρω διλήµµατα που εγείρονται στην εφαρµογή της ερευνητικής / θεραπευτικής 

κλωνοποίησης είναι και τα ακόλουθα: 

 

1. Η µέθοδος της κλωνοποίησης για εξαγωγή βλαστοκυττάρων είναι ανεπαρκής.  

Αυτό καταδείχθηκε από πειράµατα που έκανε µια Αµερικανο- Κορεάτικη 

ερευνητική οµάδα για κλωνοποίηση ανθρώπινου εµβρύου η οποία 

χρησιµοποίησε 16 δότριες ωαρίων για να πάρει 242 ωάρια.  Από αυτά τα 176 

εκπυρηνώθηκαν και µεταφέρθηκε σ΄αυτά πυρήνας σωµατικού κυττάρου.  Και 

πάλιν από αυτά µόνον τα 30 έδωσαν βλαστοκύστες που έδωσαν στο τέλος 

µιά µόνον βλαστοσειρά.  Στατιστικά η επιτυχία αυτού του πειράµατος είναι 

µικρότερη από 0.5%. 

2. ∆εν είναι γνωστό ποια τα ελαττώµατα της µεθόδου και ποιός ο έλεγχος στον 

επαναπρογραµµατισµό του πυρήνα του σωµατικού κυττάρου.  Ποιες οι 

επιπλοκές που µπορεί να δηµιουργήσει στον οργανισµό που θα εµφυτευθεί 

για σκοπούς θεραπείας. 

3. ∆εν αποδεικνύεται η ιστοσυµβατότητα του βλασοκυττάρου που θα 

δηµιουργηθεί.  Τούτο διότι το ωάριο που θα χρησιµοποιηθεί περιέχει τα δικά 

του γονίδια τα οποία σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες θα µεταφερθούν 

στα κύτταρα που θα προέλθουν από την βλαστοκύστη η οποία θα 

δηµιουργηθεί µε τον πυρήνα του σωµατικού κυττάρου που θα εµφυτευθεί.   

 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω είναι κατανοητόν ότι η δηµιουργία εµβρύων 

κλωνοποιηµένων για την εξαγωγή βλαστοκυττάρων δεν γίνεται για την θεραπεία 

ασθενειών αλλά για βασική έρευνα.  Αυτήν την έρευνα δεν την υποτιµούµε 

καθόλου.  Η ελευθερία της έρευνας αποσκοπεί στην αποκόµιση επιστηµονικής 

και ιατρικής γνώσης που οδηγεί στην πρόοδο και στο δηµόσιο όφελος.  Όµως η 

ελευθερία αυτή θα πρέπει να γίνεται µε διάκριση µέσα στα πλαίσια της 

αναγκαιότητας και προτεραιότητας και µε κριτήριο την δυνατότητα διεξαγωγής 

τέτοιας έρευνας και αποκόµισης επιστηµονικής γνώσης µε την χρήση άλλων 

µέσων και άλλων µεθόδων που να εγείρουν λιγότερα ή καθόλου ηθικά διλήµµατα.  

Η ελευθερία της έρευνας θα πρέπει να αυτοπεριορίζεται µε γνώµονα τα 

θεµελιώδη ατοµικά ή κοινωνικά δικαιώµατα τα οποία ενδεχοµένως 

προσβάλλονται από την έρευνα αυτή.  Στην υπό εξέταση περίπτωση είδαµε 

πόσο εύκολα µπορεί η ερευνητική κλωνοποίηση να γίνει αιτία εκµετάλλευσης 

γυναικών για την εξασφάλιση του µεγάλου αριθµού ωαρίων που χρειάζονται για 

την εξαγωγή εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων. 
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Η Π.Ο.Υ σε έκθεση της αναφέρει ότι "η κλωνοποίηση εγείρει σοβαρά ηθικά 

διλήµµατα και αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  Τα ηθικά διλήµµατα 

περιλαµβάνουν ψυχική και σωµατική βλάβη, έλλειψη σεβασµού για ηθικά πρότυπα 

στην έρευνα, εκµετάλλευση οικονοµικά ασθενέστερων ατόµων και σύγκρουση 

οικονοµικών συµφερόντων". 

 

 

 

 

Ρένα Βραχίµη – Πετρίδου 
Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής  Βιοηθικής  Κύπρου,  

και Ανώτερη ∆ικηγόρος της   ∆ηµοκρατίας. 
9 Μαΐου 2007  


