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SPRZECIW SUMIENIA FARMACEUTY - Zagadnienia szczegółowe: 
 

1. Sprzeciw sumienia jest logiczn� konsekwencj� prawa do wolno�ci sumienia, a ono wynika 
bezpo�rednio z godno�ci osoby ludzkiej, fundowanej zarówno na przesłankach teologicznych 
jak te� uznawanej przez filozofi� i prawo.  

 
2. Cooperatio ad malum. Je�li intencja farmaceuty uto�samia si� (identyfikuje) z intencj� 
głównego sprawcy (kupuj�cego), co mo�e si� wyra�a� np. w zaproponowaniu lepszego i sku-
teczniejszego �rodka, ni� prosi kupuj�cy, to mamy do czynienia ze współdziałaniem formal-
nym (formalis), które jest zawsze złe.  

W wi�kszo�ci przypadków mamy do czynienia ze współdziałaniem materialnym (mere 
materialis) i po�rednim (mediata), jako �e farmaceuta nie uczestniczy bezpo�rednio w akcie 
antykoncepcyjnym. W niektórych przypadkach mo�e to by� współdziałanie dalsze (remota), 
kiedy farmaceuta nie ma pewno�ci czy dany �rodek zostanie u�yty bezpo�rednio do celów 
antykoncepcyjnych, czy te� np. �rodek hormonalny (o skutkach antykoncepcyjnych) został 
przepisany przez lekarza do leczenia ginekologicznego, nieregularno�ci cyklów menstruacyj-
nych, itp1, lub prezerwatywa b�dzie u�yta do pobrania nasienia do bada� medycznych (po 
nakłuciu i zrobieniu otworów, tak aby zachowa� prokreacyjny charakter aktu mał�e�skiego), 
albo gdy kupuje je prostytutka, dla której u�ycie prezerwatywy mo�e by� „pierwszym kro-
kiem do umoralnienia”2. W takich sytuacjach jest to współdziałanie niewystarczaj�ce (per 
accidens), jako �e wymaga ostatecznie aktu woli kupuj�cego do jego niegodziwego u�ycia3. 
W takim wypadku: „Cooperatio mediata mere materialis per accidens est licita, si adsit ratio 
proportionate gravis”.  

Je�li za� mamy do czynienia ze �rodkami, które mog� by� u�yte tylko i wył�cznie do ce-
lów antykoncepcyjnych (piguła „dzie� po” RU-486), to jest to współdziałanie materialne, 
po�rednie i bli�sze (proxima) i jako takie jest niegodziwe4 i tu farmaceuta powinien odwoła� 
si� do sprzeciwu sumienia. Je�li nie jest to przewidziane przez prawo, a odmowa realizacji 
recepty sprowadziłaby na niego sankcje karne, mo�e je sprzeda� (z uwzgl�dnieniem poni�-
szych uwag, pkt. 3).  
 
3. �rodki antykoncepcyjne a �rodki wczesnoporonne. Z moralnego punktu widzenia ró�nica 
jest zasadnicza, taka jak mi�dzy antykoncepcj� a aborcj�. Z punktu widzenia farmaceuty pro-
blem jest dodatkowy: o ile nie ka�d� antykoncepcj� zaleca lekarz recept� (np. prezerwatywy), 
to farmaceuta nie musi je posiada� w aptece ani je sprowadza�. Je�li to robi, to mo�emy mie� 
do czynienia nawet ze współdziałaniem formalnym. Natomiast �rodki wczesnoporonne sprze-
daje si� na recept�, któr� wystawia lekarz, a któr� farmaceuta w obecnym stanie prawnym 
musi zrealizowa�. Natomiast je�li kupuj�cy prosiłby o �rodek wczesnoporonny bez recepty 
lekarza farmaceuta powinien wstrzyma� si� ze sprzeda�� i poprosi� o recept� (tłumacz�c to 
ryzykiem u�ycia takich �rodków), co mo�e zniech�ci� kupuj�cego i zmniejszy� liczb� sprze-
da�y.  

Je�li farmaceuta nie mo�e odwoła� si� do sprzeciwu sumienia, nie musi od razu porzuca� 
pracy, ale mo�e wykorzysta� inne �rodki do tego, aby zminimalizowa� sprzeda� �rodków 
antykoncepcyjnych: nie wystawia� je na widok publiczny, nie zamawia� zbyt cz�sto, zama-
wia� małe ilo�ci, tłumacz�c klientom, �e si� sprzedały, itp., co sprawi, �e „stali” klienci zre-
zygnuj� z zakupów w tej aptece i pójd� do innej. To dotyczy wła�ciciela apteki, natomiast 

                                                
1 Por. E. Sgrecc ia, Dispensazione al publico di mezzi contraccettivi e/o abortivi, „Medicina e Morale” 

4(1989), s. 746.  
2 Benedykt  XVI, �wiatło�� �wiata, Kraków 2011, s. 130.  
3 Tak rozstrzyga �p. R. Garc ía  de Haro, La vida cristiana, EUNSA Pamplona 1992, s. 392.  
4 Por. B. H. Merkelbach, Summa theologiae moralis, t. 1, Brugis 1962,  s. 404.  
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zwykły sprzedawca, je�li nie mo�e zastosowa� tych �rodków, powinien poszuka� pracy w 
innej aptece.  

Zawsze tak�e farmaceuta powinien da� jasny wyraz swojej dezaprobaty wobec koniecz-
no�ci sprzeda�y tych �rodków (sprzedawca wobec wła�ciciela, wła�ciciel wobec Naczelnej 
Rady Aptekarskiej).  

 
4. Specyfika sytuacji farmaceuty. Jest on zobowi�zany prawnie do udost�pniania �rodków 

przepisanych przez lekarza. Natomiast inni (stacje benzynowe, supermarkety) czyni� to do-
browolnie np. ze wzgl�dów finansowych lub ze wzgl�dów „atrakcyjno�ci” oferty i przyci�-
gni�ciu klienta. Zatem ich odpowiedzialno�� jest bezpo�rednia.  

 
Uwaga:  
 
Praktyka zbyt szczegółowych rozstrzygni�� prawnych w społecze�stwie zlaicyzowanym 

b�dzie prowokowa� coraz cz�stsze odwołanie si� do „sprzeciwu sumienia”. To za� mo�e po-
wodowa� subtelnie zakamuflowan� dyskryminacj� chrze�cijan na rynku pracy (nie przyjmo-
wanie ich do okre�lonych prac i zawodów), aby unikn�� ich ewentualnych roszcze� do sprze-
ciwu sumienia. Czy zatem nie rezerwowa� tego prawa do kwestii najbardziej fundamental-
nych? (aborcja, eutanazja, pigułki abortywne).  
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