Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat
Kezdıoldal
A 2006-ban alapított Hálózat célja a bioetika kérdéskörében folytatott nemzetközi,
multidiszciplináris egyetemi kutatást.

Hálózat a Bioetikáért
Az orvosbiológia terén végbement tudományos fejlıdés hozzájárul ahhoz, hogy az emberek
jobban élhessenek, ám az új technológiák veszélyeket is rejtenek magukban. Olykor még az
alapvetı emberi jogok is veszélybe kerülhetnek. Ebbıl a megállapításból kiindulva a
Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat (NEBH) aktív szerepet vállal a bioetika terén. Az
NEBH célja, hogy részt vegyen a számos országban a bioetika terén kibontakozó,
országhatárokon átívelı kérdésfölvetésekben, vitákban.

Egyetemi hálózat
Az NEBH sajátossága abban rejlik, hogy élén különbözı országokat képviselı egyetemi
oktatók állnak. A Hálózat aktív szerepet játszik a bioetikai kutatások színteréül szolgáló
nemzetközi tér kialakításában. Bár a Hálózat élén egyetemi oktatók, kutatók állnak, a Hálózat
számít a bioetikai kérdések terén járatos, az egyetemek keretén kívül dolgozó szakemberek
együttmőködésére is.

Nemzetközi, multidiszciplináris kutatás iránt elkötelezett hálózat
Az elsısorban jogászokból álló hálózat multidiszciplináris kutatások mellett kötelezte el
magát. Számos bioetikai téma kapcsán a hálózat több szakterület szemszögébıl mutatja be és
vizsgálja a különbözı kultúrákhoz tartozó országok jogi állásfoglalását. A jog képes feltárni a
bioetikai kérdések társadalmi vetületét. A hálózat azonban ennél is messzebbre tekint: a
jogszabályokat az antropológia, a filozófia, a szociológia, az orvostudomány, a
pszichoanalízis, a pszichológia és a közgazdaságtudomány szemszögébıl vizsgálja.
Az NEBH egymástól eltérı kultúrájú országok oktatóiból, kutatóiból áll. Nemzetközi
terjesztéső, összehasonlító jogtudományi kiadványaival az NEBH elısegíti a világ számos
országa közötti, bioetikai kérdésekrıl folytatott kutatómunkát. Az érintett kérdésfelvetések
alkalmat teremtenek az egyes országok jogrendszereinek vizsgálatához, s a mögöttük
meghúzódó, egymástól eltérı kulturális vagy vallási modellek megértéséhez. Az NEBH
tizennyolc állandó tagállama képezi a legszőkebb kutatási területet (Németország, Belgium,
Brazília, Chili, Spanyolország, Egyesült Államok, Franciaország, Grande-Bretagne,
Görögország, Magyarország, Olaszország, Japán, Hollandia, Portugália, Szenegál, Suisse,
Tunézia, Törökország).
Napjainkban a kutatómunka hálózatokon keresztül folyik. A hálózatok megkönnyítik az
eszmecserét, s ezzel párhuzamosan lehetıvé teszik, hogy a különbözı kultúrákat elıtérbe
állító, fontos bioetikai kérdésekrıl folyó kutatómunka hálózati kiadványokon keresztül a világ
minden részére eljussanak.
Hálózat, mely összeköti az embereket, az egyetemeket, a kutatólaboratóriumokat, az
országokat.
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Az NEBH fı célkitőzései
Célunk a sokszínőség szolgálatába állított minıségi kutatómunka, az emberi jogok egyetemes
védelme

Minıségi kutatómunka
Hálózatunk eredetisége abban rejlik, hogy megkísérli elıtérbe állítani az egyetemi
kutatómunkát, ezáltal elısegíti a különbözı országok egyetemi oktatóinak s kutatóinak, a
bioetikai gyakorlathoz kötıdı területek szakembereinek közös munkáját. A Hálózatunk által
elıtérbe állított egyetemi kutatás egyedi módszertan mentén folyik. Az igazgató tanács által
felvetett témákat a Hálózat tagjai mőhelymunka keretében vitatják meg, melynek során
alapvetı fontosságot ölt a különbözı tudományterületek képviselıinek az eszmecseréje. A
mőhelymunkát követıen a Bruylant (Brüsszel) kiadó gondozásában a tudományos munka
francia, illetve a nemzetközi dimenzió megerısítése érdekében angol nyelven jelenik meg.

Az emberi jogok egyetemes védelmének szolgálatában
A bioetikai kérdések kapcsolatban állnak azzal a felfogással, amelyet a társadalmak az élet, a
szenvedés s a halál fogalmához társítanak, így azt képtelenség elszakítani a filozófiai,
kulturális vagy vallási meggyızıdésektıl. A Hálózatunkban folytatott kutatómunka elkötelezi
magát a kulturális és vallási sokszínőség tiszteletben tartása mellett, ám ezzel egy idıben
célja, hogy eszmecserét folytasson bizonyos alapvetı jogok és értékek egyetemességérıl. E
kutatómunka által a Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat aktívan kiveszi a részét a
bioetikai gyakorlat szabályozásáról nemzetközi szinten folytatott eszmecserében.

Munkánk gyakorlati haszna
Hálózatunk tagjai a kutatómunka témáját a bioetikai aktuális kérdésfelvetései alapján
választják ki. E munka során bemutatjuk a különbözı kultúrákat képviselı országokban
jelenleg mőködı rendszereket. A Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat ambiciózus célt
tőzött ki maga elé: reméli, hogy az európai és nemzetközi közösség a bioetikai gyakorlat
szabályozása folyamán felhasználja az NEBH által készített tanulmányokat.

Kutatási eszközök
•
•

Mőhelyek
Kiadványok
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A NEBH mőködése
A Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat elnöke Brigitte Feuillet, a Rennes-i Egyetem Jogi
és Politikatudományi Karának tanára, a Franciaországi Egyetemi Intézet tagja, a Nyugateurópai Jogtudományi Kutatóközpont igazgatója (CRJO, Jog és Európa kutatócsoport,
I.O.D.E. UMR CNRS 6262). Az NEBH állandó tagokból áll, akik különbözı országok és
tudományterületek képviselıi. Az állandó tagok az igazgató tanács tagjaiként felelısek a
Hálózat tevékenységéért. Számuk jelenleg 22.
Az igazgató tanácson belül mőködı titkárság feladata a tanács éves ülésének elıkészítése
(napirend, döntések elıkészítése, stb.), mőhelyek (workshops) szervezése, kiadványok
nyomon követése.
Az NEBH társult tagokkal is bıvült, akik az NEBH egy-egy kutatási programjában
résztvevı egyetemi oktatók, kutatók vagy személyiségek.
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Állandó tagok
A Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat állandó tagjai 18, különbözı kultúrájú országot
képviselı egyetemi oktatók és kutatók (az európai, amerikai, afrikai és ázsiai földrész
képviseletében).
Az állandó tagok alkotják az NEBH tevékenységeit meghatározó igazgatói tanácsát.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGALLOPOULOU Penelope, Professor emeritus, Pireuszi Egyetem (Görögország)
AOUIJ-MRAD Amel, a Tuniszi Jogtudományi Kar akkreditált tanára (Tunézia)
BADJI Mamadou, a Dakari Cheikh Anta Diop Egyetem Jogtudományi Karának
akkreditált tanára (Szenegál)
CALLUS Thérèse, Senior lecturer in Law, Reading Egyetem (Egyesült Királyság)
CRESPO-BRAUNER Maria-Claudia, a Jogtudományi Kar tanára, kutató, UCS,
Caxias do sul (Brazília)
DE OLIVIERA Guilherme, a Coimbrai Egyetem Jogtudományi Karának tanára
(Portugália)
DOMINGUEZ Carmen, A Chilei Katolikus Egyetem tanára, a Családjogi Központ
Igazgatója (Chile)
FEUILLET Brigitte, a Rennes-i Egyetem Jogi és Politikatudományi Karának tanára, a
Franciaországi Egyetemi Intézet tagja
FURKEL Françoise, a Saar-vidéki Egyetem Jogtudományi Karának tanára
(Németország)
IDA Ryuichi, a Kiotói Egyetem tanára, az UNESCO Nemzetközi Bioetikai
Tanácsának volt Elnöke (Japán)
LE BRETON David, antropológus, szociológus, a Strasbourgi Egyetem tanára, a
Franciaországi Egyetemi Intézet tagja (Franciaország)
LE COZ Pierre, a Marseille-i Orvostudományi Kar docense (filozófus), az Országos
Etikai Konzultatív Tanács Alelnöke (Franciaország)
LOBATO Anderson, a Pelotas-i Szövetségi Egyetem Jogtudományi Karának tanára,
RS (Brazília)
MANAI Dominique, a Genfi Egyetem Jogtudományi Karának tanára (Svájc)
MATTEI Jean-François, gyermekklinikai tanár, volt egészségügyi miniszter, a
Franciaországi Vöröskereszt Elnöke (Franciaország)
OKTAY OZDEMIR Saibe, az Isztambuli Egyetem Jogtudományi Karának tanára
(Törökország)
ORFALI Kristina, a bioetika tanára, szociológus, Columbia University, New York
(USA)
SAN JULIAN Verónica, a Navarre-i Egyetem Jogtudományi Karának kinevezett
polgárjogi tanára (Spanyolország)
SANDOR Judit, a Közép-Európai Egyetem tanára, Budapest (Magyarország)
SCHAMPS Geneviève, a Louvain-i Katolikus Egyetem Jogtudományi Karának tanára,
az Orvosi és Orvosbiológiai Jogi Központ Igazgatója (Belgium)
SIJMONS JG, az Utrechti Egyetemi Kar tarsult tanára (Hollandia)
VENTURA Marco, a Sienai Egyetem Jogtudományi Karának tanára (Olaszország)
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Titkárság
Összetétele: a Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat Elnöke Brigitte Feuillet, a Rennes-i
Egyetem Jogi és Politikatudományi Karának tanára, a Franciaországi Egyetemi Intézet tagja, a
Nyugat-európai Jogtudományi Kutatóközpont (CRJO) igazgatója, a Jog és Európa
kutatócsoport (I.O.D.E.) tagja (UMR CNRS 6262).

illetve 4 tag:
- Thérèse CALLUS, a Reading Egyetem docense
- Françoise FURKEL, a Saar-vidéki Egyetem Francia-Német Jogtudományi Központjának
professor emeritusa
- Dominique MANAI, a Genfi Egyetem Jogtudományi Karának egyetemi tanára
- Geneviève SCHAMPS, a Louvain-i Katolikus Egyetem Jogtudományi Karának (U.C.L.)
tanára, az Orvosi és Orvosbiológiai Jogi Központ igazgatója
A titkárság évente egyszer vagy kétszer ül össze, feladata az NEBH mőködésével kapcsolatos
gyakorlati döntések meghozatala, a tanács éves ülésének elıkészítése, mőhelyek (workshops)
szervezése, az NEBH kiadványainak nyomon követése.
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Társult tagok
Társult tagjaink egyetemi oktatók, kutatók illetve olyan személyiségek, akiket a Nemzetközi
Egyetemi Bioetikai Hálózat felkért a Hálózat által folytatott eszmecserékben való részvételre.
„A mesterséges reprodukció és az anonimitás”
•
•
•

Geneviève Delaisi de Parseval, pszichoanalitikus, Párizs (Franciaország)
Dominique Melh, a CNRS szociológiai kutatásvezetıje (Franciaország)
Jean-Marie Kunstmann, CECOS orvos, Paris-Cochin, Cochin Kórház, Saint Vincent
de Paul (Franciaország)
• Claude Sureau, tiszteletbeli nıgyógyász-szülész professzor, az Országos Etikai
Konzultatív Tanács tagja, az Orvostudományi Akadémia tagja (Franciaország)
• René Frydman, Nıgyógyászati és Szülészeti Osztály, és a Reproduktív
Orvostudományi Osztály vezetıje, Antoine Béclère Kórház, Clamart (Franciaország)
• Stéphane Bauzon, a Nápolyi Egyetem „Jean Monnet” Politikatudományi Karának jog
és bioetika tanára (Olaszország)
• Marie-Noëlle Derese, F.R.S.-FNRS aspiráns, Louvain-i Katolikus Egyetem, Orvosi és
Orvosbiológiai Jogi Központ (Belgium)
„Serdülık és az orvosi beavatkozás”
• Roselyne Bachelot, Egészségügyi Miniszter (Franciaország)
• Marcel Rufo, egyetemi tanár, a Gyermekpszichiátriai Osztály vezetıje - CHU
Marseille (Franciaország)
• Francis Kernaléguen, a Rennes 1 Egyetem Jogtudományi és Politikatudományi
Karának tanára (Franciaország)
• Alain Roy, a Montréali Egyetem jogi professzora (Kanada)
• Jean-Louis Armand, a Francia Nagykövetség Tudományos és Mőszaki Tanácsosa
• Stéphane Bauzon, a Nápolyi Egyetem „Jean Monnet” Politikatudományi Karának jog
és bioetika tanára (Olaszország)
• André Pereira, tanársegéd, Coimbrai Egyetem (Portugália)
• Salwa Hamrouni, a Tuniszi Egyetem Jog-, Politika- és Társadalomtudományi Karának
adjunktusa (Tunézia)
• Richard Tremblay, a Montreali Egyetem gyermekorvosi, pszichiátria és pszichológia
tanára (Kanada), a University College Dublin közegészségügyi tanára (Írország)
„Családtagok és az élet medikalizált befejezése”
• Antonio Cesar Borges, a Pelotas-i Szövetségi Egyetem Rektora (Brazília)
• Dina Maoula, a Bejruti Egyetem Jogtudományi Karának tanára (Libanon)
• Jean-Marc La Piana, a La Maison La Gardanne orvosa, Palliatív Gondozási Központ Marseille (Franciaország)
• Irène Thery, az EHESS oktatási igazgatója, szociológus (Franciaország)
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Országok
A Hálózat tagállamai
Jelenleg a Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózatnak 18 ország tagja: Németország,
Belgium, Brazília, Chile, Spanyolország, Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia,
Görögország, Magyarország, Olaszország, Japán, Hollandia, Portugália, Szenegál, Svájc,
Tunézia, Törökország.
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A Hálózat kiadványai
Sorozat
Mővek
PMA – francia nyelven
PMA – angol nyelven
2011-es kiadások

A Hálózat mőhelyei
„Mesterséges megtermékenyítés és anonimitás”: 2007. december 6-7. (Rennes,
Franciaország)
„Serdülık és az orvosi beavatkozás”: 2009. január 5-6. (Kyoto, Japán)
„Családtagok és élet medikalizált befejezése”: 2010. május 27-28. (Rennes, Franciaország)
További információkért töltse le a programot!

Kontaktszemélyek:
Brigitte Feuillet
• Az NEBH Elnöke
• A Rennes-i Egyetem tanára 1
• A Franciaországi Egyetemi Intézet tagja
• A Nyugat-európai Jogtudományi Kutatóközpont (CRJO) igazgatója (Nyugati Intézet:
Jog és Európa kutatócsoport (I.O.D.E.)
Laurence Bouquin
• Webmaster I.O.D.E.
• Telefon
• Üzenet
Solange Le Bourhis
• Igazgatói Titkárság CRJO (I.O.D.E.)
• Telefon
• Fax
• Üzenet:
A honlap felépítése
Jogi szakkifejezések
Kontaktszemélyek
Elérhetıségeink
Szöveg változat
Keresés
2011 – Nemzetközi Egyetemi Bioetikai Hálózat
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