
"Głos Kościoła" w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą 

się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie. 

 

2. Los embrionów nadliczbowych 
 

Kongregacja Nauki Wiary 
Instrukcja  "Donum vitae" o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego                                               

i o godności jego przekazywania" (22 II 1987) 
 

"I/5. Jak ocenić z moralnego punktu widzenia używanie embrionów uzyskanych drogą 

zapłodnienia w probówce dla celów naukowych? 

Embriony uzyskane w probówce są istotami ludzkimi i podmiotami prawa; ich godność oraz prawo 

do życia powinny być uszanowane od pierwszej chwili ich istnienia. Wytwarzanie embrionów 

ludzkich przeznaczonych jako dostępny "materiał biologiczny" jest niemoralne. 

W zwyczajnej praktyce zapłodnienia w probówce, nie wszystkie embriony zostają przeniesione do 

łona matki; niektóre zostają zniszczone. Kościół, tak jak potępia dobrowolne przerywanie ciąży, 

również zabrania godzenia w życie tych istot ludzkich. Należy podnieść oskarżenie szczególnej wagi 

przeciw dobrowolnemu zniszczeniu embrionów ludzkich, uzyskiwanych w probówkach, dla 

wyłącznego celu badawczego, czy to przez sztuczne zapłodnienie, czy przez "podział bliźniaczy". 

Działając w ten sposób naukowiec zajmuje miejsce Boga, nawet jeśli nie jest tego świadomy, czyni 

się panem przeznaczenia innej istoty ludzkiej, o ile arbitralnie wybiera, kto ma żyć, a kogo skazać 

na śmierć, zabijając bezbronne istoty ludzkie. 

Metodyczne obserwacje lub doświadczenia, które przyczyniają się do szkody lub powodują 

poważne i nieproporcjonalnie wielkie zagrożenia dla embrionów uzyskanych w probówce, są z 

moralnego punktu wiedzenia niedozwolone z tych właśnie względów. Każda istota ludzka powinna 

być uszanowana ze względu na nią samą i nie może być sprowadzona do zwykłej wartości narzędnej 

z korzyścią dla innych. Nie jest więc zgodne z zasadami moralnymi dobrowolne skazywanie na 

uśmiercenie embrionów ludzkich uzyskanych w probówce. W konsekwencji faktu, że zostały 

uzyskane w probówce i nie przeniesione do łona matki oraz określone jako "nadliczbowe", zostają 

wystawione na absurdalny los, bez możliwości ofiarowania im bezpiecznych, moralnie 

dopuszczalnych, warunków przetrwania. 

[...] 

I/6 [...]Tak samo zamrożenie embrionów, nawet jeśli jest dokonywane dla zabezpieczenia życia 

embrionu - kriokonserwacja - stanowi obrazę dla szacunku należnego istotom ludzkim, o ile 

wystawia się je na wielkie niebezpieczeństwo śmierci lub szkodę dla ich integralności fizycznej, 

pozbawia się je przynajmniej czasowo przyjęcia przez ciążę matczyną i pozostawia się je w sytuacji 

podatnej na dalsze szkody i manipulacje". 

 
    
 

 


