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poziom merytoryczny charakteryzujący wygłoszone przez prelegentów 
wystąpienia oraz wysiłki włożone w staranne i rzetelne przygotowanie 
całej konferencji. pozwała to mieć nadzieję, że urzeczywistnione zosta-
ną zapowiedzi opublikowania niewątpliwie interesujących materiałów 
z zakończonego sympozjum, których dostarczyli czcigodni prelegenci.

Aneta Maria Abramowicz

Wykład otwarty pt.: „Ley 14/2006 sobre Técnikas de Reproducción Asisti-
da en España: un estudio interdisciplinar”, Lublin 4 lutego 2010 r.

w dniu 4 lutego 2010 r. w lublinie w katolickim uniwersytecie lubel-
skim Jana pawła ii odbył się wykład w ramach otwartego seminarium 
doktoranckiego na temat prawno-medycznych aspektów problematyki 
zapłodnienia in vitro pt.: „ley 14/2006 sobre técnikas de reproducción 
asistida en españa: un estudio interdisciplinar” (ustawa 14/2006 dotycząca 
wspomaganej reprodukcji w hiszpanii: analiza interdyscyplinarna), który 
wygłosił ks. prof. roberto german zurriarain z universidad de la rioja, 
lograño w hiszpanii. zorganizowania tego spotkania podjęła się katedra 
prawa wyznaniowego wydziału prawa, prawa kanonicznego i admini-
stracji katolickiego uniwersytetu lubelskiego Jana pawła ii. spotkanie 
rozpoczęło się od powitania przybyłych uczestników oraz szanownego 
prelegenta, czego dokonał ks. prof. dr hab. p. stanisz, kierownik katedry 
prawa wyznaniowego. wykład został wygłoszony w języku hiszpańskim, 
a tłumaczenia dokonał dr J. pawlikowski.

inspiracją do wygłoszenia wykładu stała się chęć przedstawienia przez 
prelegenta obecnego stanu prawnego w zakresie wspomaganej prokreacji 
w hiszpańskim systemie prawnym. prof. zurriarain wskazał podstawę 
normatywną, jaką jest ustawa z dnia 26 maja 2006 r. (la ley 14/2006) 
o technikach wspomaganej prokreacji. w dalszej części wystąpienia przed-
stawił cele tej regulacji prawej, a mianowicie dostosowanie przepisów 
prawa do postępów wiedzy medycznej, zniesienie ograniczenia produk-
cji maksymalnie trzech zarodków na cykl, uregulowanie możliwości 
wykorzystywania tych metod w leczeniu chorób o podłożu genetycznym 
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oraz dopuszczenie wykonywania badań z wykorzystaniem zamrożonych 
ludzkich embrionów. według opinii prelegenta wskazana ustawa ogranicza 
ochronę prawną życia ludzkiego na etapie embrionalnym. swoje twierdze-
nie autor poparł dwoma przykładami: ustawowe zezwolenie na badania nad 
ludzkimi embrionami i komórkami macierzystymi oraz legalizacja selekcji 
genetycznej „preembrionów” dla celów leczniczych osób trzecich.

kończąc swoją wypowiedź, prelegent zauważył, że przywołana ustawa 
nie zawiera wystarczających podstaw ochrony prawnej embrionu ludzkie-
go, co powinno cechować każdy sprawiedliwy akt prawny. wyraził także 
twierdzenie, że w świetle najnowszych osiągnięć medycznych należy 
rozwijać inne alternatywne metody naukowe leczenia chorób, które nie 
zakładają produkcji i niszczenia ludzkich embrionów. autor zauważył 
także konieczność, aby prawo odpowiadało aktualnej wiedzy medycz-
nej i naukowej, dlatego wskazana została potrzeba zmiany hiszpańskich 
regulacji normatywnych w celu stworzenia rzeczywistej ochrony życia 
ludzkiego od jego początku.

po wygłoszonym referacie rozgorzała ciekawa dyskusja, w której 
poruszono kwestie oficjalnego stanowiska episkopatu hiszpanii wobec 
nowych unormowań dotyczących wspomaganej prokreacji, hiszpańskiego 
rozumienia zasady świeckości państwa oraz zasad finansowania czynno-
ści dopuszczonych zgodnie z nowymi unormowaniami przez hiszpańskie 
prawo.

Aneta Maria Abramowicz

Konferencja naukowa pt. „Władza komunistyczna wobec Kościoła 
katolickiego w PRL”, Lublin 17 marca 2010 r.

rok 1989 był czasem niewątpliwych przemian w polsce. w wyniku 
transformacji ustrojowych zakończył się trwający od końca drugiej wojny 
światowej ustrój komunistyczny, zaś w drodze ustawowej zapoczątkowana 
została normalizacja relacji państwo–kościół. próbę zrozumienia obowią-
zującego wówczas systemu politycznego i roli kościoła w polsce ludowej 
podjęli studenci z koła naukowego kanonistów katolickiego uniwersy-


