"Głos Ko cioła" w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi,
które nie zawsze odnosz si wprost do omawianego zagadnienia,
ale na zasadzie analogii mog by pomocne w jego moralnej ocenie.
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"71. Tak wi c w trosce o przyszło społecze stwa i rozwój zdrowej demokracji trzeba pilnie
odkry na nowo istnienie warto ci ludzkich i moralnych, nale cych do samej istoty i natury
człowieka, które wynikaj z prawdy o człowieku oraz wyra aj i chroni godno osoby:
warto ci zatem, których adna jednostka, adna wi kszo ani adne pa stwo nie mog
tworzy , zmienia ani niszczy , ale które winny uzna , szanowa i umacnia . W tym celu
trzeba przypomnie podstawowe elementy relacji mi dzy prawem cywilnym a prawem
moralnym, tak jak je przedstawia Ko ciół, a które nale te do dziedzictwa wielkich tradycji
prawodawstwa ludzko ci. Nie ulega w tpliwo ci, e zadanie prawa cywilnego jest inne ni
prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania w szy. Jednak „w adnej dziedzinie ycia
prawo cywilne nie mo e zast pi sumienia ani narzuca norm, które przekraczaj jego
kompetencje”1, do których nale y ochrona wspólnego dobra osób poprzez uznanie i obron
ich podstawowych praw, umacnianie pokoju i moralno ci publicznej2.
Zadaniem prawa cywilnego jest bowiem ochrona ładu społecznego opartego na prawdziwej
sprawiedliwo ci, tak aby my „mogli prowadzi ycie ciche i spokojne z cał pobo no ci i
godno ci ” (1 Tm 2, 2). Wła nie dlatego prawo cywilne musi zapewni wszystkim członkom
społecze stwa poszanowanie pewnych podstawowych praw, które nale do natury osoby i
które musi uzna i chroni ka de prawo stanowione. W ród nich pierwszym i podstawowym
jest nienaruszalne prawo do ycia ka dej niewinnej ludzkiej istoty. Chocia władza
pa stwowa mo e niekiedy powstrzyma si od zakazania czego , co — gdyby zostało
zabronione — spowodowałoby jeszcze powa niejsze szkody3, nigdy jednak nie mo e uzna ,
e jest prawem jednostek — nawet je li stanowiłyby one wi kszo społecze stwa —
zniewa anie innych osób przez łamanie ich tak podstawowego prawa, jakim jest prawo do
ycia. Prawna tolerancja przerywania ci y lub eutanazji nie mo e wi c w adnym przypadku
powoływa si na szacunek dla sumienia innych wła nie dlatego, e społecze stwo ma prawo
i obowi zek broni si przed nadu yciami dokonywanymi w imi sumienia i pod pretekstem
wolno ci4.
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W Encyklice Pacem in terris Jan XXIII pisał na ten temat: „Podkre la si dzisiaj, e
prawdziwe dobro wspólne polega przede wszystkim na poszanowaniu praw i obowi zków
ludzkiej osoby. Wobec tego głównym zadaniem sprawuj cych władz w pa stwie jest dba z
jednej strony o uznawanie tych praw, ich poszanowanie, uzgadnianie, ochron i stały ich
wzrost, z drugiej za strony to, aby ka dy mógł łatwiej wypełnia swoje obowi zki.
Albowiem «podstawowym zadaniem wszelkiej władzy publicznej jest strzec nienaruszalnych
praw człowieka i dba o to, by ka dy mógł z wi ksz łatwo ci wypełnia swe obowi zki».
Dlatego, je li sprawuj cy władz nie uznaj praw człowieka, albo je gwałc , to nie tylko
sprzeniewierzaj si powierzonemu im zadaniu; równie wydawane przez nich zarz dzenia
pozbawione s wszelkiej mocy obowi zuj cej”5.
[...]
"73. Przerywanie ci y i eutanazja s zatem zbrodniami, których adna ludzka ustawa nie
mo e uzna za dopuszczalne. Ustawy, które to czyni , nie tylko nie s w aden sposób
wi ce dla sumienia, ale stawiaj wr cz człowieka wobec powa nej i konkretnej powinno ci
przeciwstawienia si im poprzez sprzeciw sumienia. Od samych pocz tków Ko cioła
przepowiadanie apostolskie pouczało chrze cijan o obowi zku posłusze stwa władzom
publicznym prawomocnie ustanowionym (por. Rz 13, 1-7; 1 P 2, 13-14), ale zarazem
przestrzegało stanowczo, e „trzeba bardziej słucha Boga ni ludzi” (Dz 5, 29). Ju w
Starym Testamencie znajdujemy wymowny przykład oporu wobec niesprawiedliwego
rozporz dzenia władz — i to wła nie takiego, które było wymierzone przeciw yciu.
ydowskie poło ne sprzeciwiły si faraonowi, który nakazał zabija wszystkie nowo
narodzone dzieci płci m skiej: „nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiaj c przy
yciu [nowo narodzonych] chłopców” (Wj 1, 17). Trzeba jednak zwróci uwag na gł boki
motyw takiej postawy: „poło ne bały si Boga” (tam e). Wła nie z posłusze stwa Bogu —
któremu nale y si boja , wyra aj ca uznanie Jego absolutnej i najwy szej władzy —
człowiek czerpie moc i odwag , aby przeciwstawia si niesprawiedliwym ludzkim prawom.
Jest to moc i odwaga tego, kto gotów jest nawet i do wi zienia lub zgin od miecza, gdy
jest przekonany, e „tu si okazuje wytrwało i wiara wi tych” (Ap 13, 10).
Tak wi c w przypadku prawa wewn trznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo
dopuszczaj ce przerywanie ci y i eutanazj , nie wolno si nigdy do niego stosowa „ani
uczestniczy w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani te okazywa
mu poparcia w głosowaniu”698. Szczególny problem sumienia mógłby powsta w przypadku,
w którym głosowanie w parlamencie miałoby zdecydowa o wprowadzeniu prawa bardziej
restryktywnego, to znaczy zmierzaj cego do ograniczenia liczby legalnych aborcji, a
stanowi cego alternatyw dla prawa bardziej permisywnego, ju obowi zuj cego lub
poddanego głosowaniu. Takie przypadki nie s rzadkie. Mo na bowiem zauwa y , e
podczas gdy w niektórych cz ciach wiata nadal prowadzi si kampanie na rzecz
wprowadzenia ustaw dopuszczaj cych przerywanie ci y, popierane nierzadko przez pot ne
organizacje mi dzynarodowe, w innych natomiast krajach — zwłaszcza tych, które
do wiadczyły ju gorzkich konsekwencji takiego permisywnego ustawodawstwa — pojawia
si coraz wi cej oznak ponownego przemy lenia sprawy. W omawianej tu sytuacji, je li nie
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byłoby mo liwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ci y,
parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ci y byłby jasny i
znany wszystkim, post piłby słusznie, udzielaj c swego poparcia propozycjom, których
celem jest ograniczenie szkodliwo ci takiej ustawy i zmierzaj cych w ten sposób do
zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczy nie kultury i moralno ci publicznej. Tak
post puj c bowiem, nie współdziała si w sposób niedozwolony w uchwalaniu
niesprawiedliwego prawa, ale raczej podejmuje si słuszn i godziw prób ograniczenia jego
szkodliwych aspektów".

