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ElŜbieta STRUZIK                                                                                              
Ochrona praw człowieka w świetle Powszechnej Deklaracji o Genomie Ludzkim i Prawach 
Człowieka i Europejskiej Konwencji Bioetycznej 
 

W świetle rozwoju biotechnologii i inŜynierii genetycznej, rozwoju techniki diagnostycznej w 
naukach medycznych generowanych odkryciami w sferze genetyki, zaistniała konieczność 
wypracowania nowych regulacji prawnych uwzględniających  aspekty rozwoju tych nauk. Ewolucja 
zasad i przepisów regulujących biotechnologię człowieka w jej obecnym stadium rozwoju, powinna 
uwzględnić elementy przyszłego systemu nadzoru w sferze badań naukowych. Akcentuje się 
konieczność przyjęcia wspólnych załoŜeń aksjologicznych i etycznych, stanowiących fundament dla 
formuł prawnych definiujących status osoby oraz wypracowania jednolitych zasad i reguł kierujących 
postępem współczesnej medycyny. Efektem interdyscyplinarnych dyskusji jest szereg dokumentów, 
deklaracji i konwencji określających uniwersalne standardy w dziedzinie bioetyki / Powszechna 
Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka oraz Europejska  Konwencja Bioetyczna/. W  
świetle tych regulacji prawnych, chciałabym podjąć problem statusu osoby ludzkiej, wartości osoby 
ludzkiej i jej godności, zagadnienie  statusu ludzkiego ciała i jego części, problem wyznaczenia granic 
ingerencji w naturę. Obecny w aktach prawnych prymat godności i toŜsamości istoty ludzkiej z 
poszanowaniem jej integralności oraz praw wobec zastosowań nauki i medycyny, generuje szereg 
zasad etycznych określających granice w sferze badań naukowych. W swoim referacie chciałabym 
wyeksponować problem statusu ludzkiego ciała i etyczne aspekty ingerencji w sferę cielesną i 
psychiczną osoby.   
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Dehumanized man Is still human(e)? Deconstruction of the body by ways of technology 

 
My paper concentrates on some crucial problems of biotechnology ethics from the perspective 

of literature theory, particularly on the prostheticity, transfigurativity of the human body, along with 
the emerging effects on the personality. On the other hand, some of those highly emphasized terms are 
to be analyzed which appear quite often in the interdiscoursive texture of bioethics. Concepts such as 
authenticity, responsibility, personality etc. form basically the interdisciplinar field of bioethics and 
thus the relevance of philosophical reflections on the methodology of this scientific arena and the 
basic terms is unquestionable and inevitable. 
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