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Odkedy sme človekom? 
O tom, prečo je už nenarodené dieťa človekom a osobou

Patrik Daniška



Morálny argument

 Dnes sa zamyslíme nad morálnym statusom 

embrya - či sme človekom/osobou od počatia.

 Z toho však vyplývajú aj dôležité závery pre 

priznanie ľudských práv nenarodených detí.



Logický argument

 Úmyselné zabitie nevinnej ľudskej 

bytosti/osoby je vždy morálne zlé.

 Umelý potrat je úmyselné zabitie nevinnej 

ľudskej bytosti/osoby.

 Preto umelý potrat je vždy morálne zlý.
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Je embryo človekom?

 Embryo je živé

 Embryo je ľudské

 Embryo je samostatný (odlišný) organizmus

 Embryo je od momentu počatia živá ľudská 

bytosť



Je embryo človekom?

Karol Kapeller, Viera Pospíšilová: Embryológia človeka, učebnica pre lekárske fakulty. Vydavateľstvo Osveta, 2001, s. 48.



Je embryo človekom?

 Výhrady

- Jednovaječné dvojičky (nemožnosť ďalšieho delenia)

- Viabilita 

- Činnosť mozgu
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 Ľudia sa od iných živočíchov líšia tým, že sme 

osoby, teda inteligentné a slobodné subjekty.
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Je embryo osobou?

 Substancia predchádza akcident

 Konanie závisí od bitia



Je embryo osobou?

 Ktorá z dvoch teórií osoby je správna?

 - spánok, drogy, sedatíva, kóma

 - vyššie mentálne funkcie prichádzajú v stupňoch a 

líšia sa u rôznych ľudí

 - dualizmus telo a ja (body-self dualism, Lee, George)



Rovnosť

 Keďže nenarodené dieťa je človekom a 

osobou ako každý iný človek, treba mu priznať 

rovnaké ľudské práva.
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