
ETYKA, PRAWO I TRYBUNAŁ NORYMBERSKI

Z ojcem Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Danuta Wareska-Zajączkowska

(„U źródeł tożsamości kultury europejskiej”, red. T. Rakowski, Lublin 1994, s. 148-150)

-Na kanwie wprowadzonego z początkiem maja w życie Kodeksu Etyki Lekarskiej, a 

w  nim  zakazu  wykonywania  aborcji,  wywiązała  się w  prasie,  wśród  lekarzy, 

prawników,  etyków szeroka  dyskusja.  Włączył  się  do  niej  również  rzecznik  praw 

obywatelskich,  odwołując  się w  tej  sprawie  aż  do  Trybunału  Konstytucyjnego. 

Twierdzi on, iż kodeks stoi w kolizji z obowiązującą od 1956 r. ustawą. Warto więc 

zastanowić się nad sprawą podstawową: co jest czynnikiem decydującym w każdym 

postępowaniu – etyka, a więc moralność czy prawo?

-  W toczącej  się  dyskusji  podkreśla  się  –  zdaje  się  czynić  to  również  rzecznik  praw 

obywatelskich – iż prawo jest czymś pierwszym w stosunku do etyki. Zapomina się, że prawa 

mogą  być  i  często  bywają  pseudoprawami,  których  czynić  nie  wolno.  Przecież  podsądni 

Trybunału  Norymberskiego zostali  skazani  na  śmierć  za  to,  że  byli  posłuszni  prawu;  że 

wykonywali  prawo  zbrodnicze,  wymierzone  przeciwko  człowiekowi.  Wyrok  ten  w 

rozumieniu normalnych ludzi i społeczeństw był karą sprawiedliwą. Był on natomiast i jest 

skandalem dla prawników wychodzących z pozycji  pozytywistycznych; nie biorących pod 

uwagę starych doktryn o źródle prawa i ich podstawowego rozumienia. Pozorna argumentacja 

o  supremacji  prawa i  wmawianie  ludziom, że  jest  ono czymś pierwszym w stosunku do 

moralności, jest pewną obrazą narodu. Niektórzy mówią, że jest traktowaniem go jak stada 

niczego nie rozumiejących baranów. Nie chce się wiedzieć, że na przykład taki Otto Schimek, 

żołnierz niemiecko-austriacki, który odmówił wykonania prawa – strzelania do Żydów – jest 

dzisiaj kandydatem na ołtarze.

-  Wydaje się,  że  wśród prawników spotykamy się  z  pewnym niedokształceniem w 

dziedzinie teorii prawa...

- Trudno się temu dziwić. Przecież od pięćdziesięciu z górą lat właściwie cała teoria prawa 

opierała się bądź na koncepcji prawa konwencjonalnego (pozytywizmu prawnego), bądź było 

ono pojmowane w marksizmie jako dyktat klasy panującej. W jednym i drugim przypadku 

była to teoria prawa jako wyraz swoistej przemocy wobec społeczeństwa. Nie uwzględniało 

się  finalistycznego  rozumienia  prawa  znanego  już  w  starożytności  rzymskiej,  a  w 

średniowieczu bardzo szeroko wyakcentowanego i uzasadnionego. Otóż słowo „prawo” jest 

wyrażeniem dwuznacznym.  Raz  znaczy  tyle,  co  „ius”-uprawnienie,  a  drugi  „lex”-norma, 

uchwała jako pewne rozrządzenie rozumu, nakaz woli. „Ius” zaś jako uprawnienie jest pewną 
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relacją  międzyludzką,  nacechowaną  powinnością  działania  lub  zaniechania  działania  ze 

względu na dobro człowieka.  Prawo tak pojęte  jest  pierwotnym bytem realnym, niekiedy 

wrodzonym człowiekowi.

Najlepszym przykładem tego  rodzaju  uprawnienia  naturalnego  jest  właśnie  Deklaracja 

Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 r. w Paryżu przez ONZ. Bardzo znamienne jest 

tu powiedzenie, że prawa człowieka są deklaracją, a nie uchwałą. Deklaracją tego, co zawsze 

istniało, co się nigdy nie przedawnia. Artykuł pierwszy tej deklaracji brzmi: „Wszystkie istoty 

ludzkie  rodzą  się  wolne  i  równe  w  godności  i  prawach.  Będąc  obdarzone  rozumem  i 

sumieniem, powinny odnosić się do siebie w duchu braterstwa”. A więc na mocy urodzenia 

się  człowiekiem,  czyli  na  mocy  bytowej  struktury  ludzkiej,  człowiek  posiada 

nieprzedawnione prawa do życia, do przekazywania życia i do jego rozwoju. Co więcej, na 

końcu jest jeszcze uwaga, że żadne z tych praw przyrodzonych człowiekowi nie może być 

interpretowane wbrew człowiekowi, bo prawo jest dla człowieka.

-Co to w praktyce znaczy?

-Człowiek tylko dlatego, że się urodził, że się począł jako człowiek, ma prawo do życia, do 

wewnętrznego rozwoju. Międzynarodowy Kongres Lekarski w Rzymie zadeklarował, że 

człowiek  jest  człowiekiem  od  pierwszego  momentu  poczęcia.  Albowiem  wówczas  to 

otrzymuje cały kod genetyczny, pełny system działania, identyczny od pierwszej komórki 

aż  do  ostatniego  momentu  życia.  A więc  na  mocy  urodzenia  się  człowiek  zyskuje 

konieczne uprawnienia,  których przekreślić  nie  może żadne prawo pozytywne.  Jeśli  to 

czyni, jest pseudoprawem.

Klasycznym przykładem takiego pseudoprawa jest obowiązująca do dzisiaj ustawa z 1956 

roku,  zezwalająca  na  dokonywanie  aborcji.  A przecież  potrzeba choćby tylko minimalnej 

kultury prawnej, żeby wiedzieć, jaka jest różnica między prawem, uprawnieniem płynącym z 

natury człowieka a prawem, które uchwala się na mocy konwencji, które można zmienić.

Są  prawa  ludzkie,  niepodważalne,  zawsze  aktualne,  nie  przedawnione  i  są  prawa 

uchwalone, które o tyle obowiązują, o ile nie każą czynić zła, o ile nie dopuszczają zła. Jeśli 

to czynią to przestrogą dla nich jest właśnie Trybunał Norymberski.
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