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Trong buổi yết kiến ngày 11 tháng 5 năm 2018 dành cho Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin ký tên 
dưới đây, Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã chuẩn y bản dự thảo mới của số 2267 trong Sách Giáo Lý 
Giáo Hội Công Giáo, chấp thuận cho bản văn này được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau và đưa 
vào trong mọi ấn bản của Sách Giáo Lý vừa nêu. 

Án tử hình 
2267. Việc chính quyền hợp pháp sử dụng án tử hình, sau khi đã xét xử công minh, từ lâu đã được 
xem như một giải pháp xứng hợp với tính trầm trọng của một số tội ác, và một phương thế bảo vệ 
công ích có thể chấp nhận được, dù rất khắc nghiệt.  

Tuy nhiên ngày nay, chúng ta ngày càng ý thức rằng phẩm giá của con người không bị mất đi ngay 
cả sau khi họ đã phạm những tội ác rất trầm trọng. Hơn nữa, một sự hiểu biết mới mẻ về ý nghĩa 
của các án phạt hình sự được nhà nước áp dụng đã rõ nét hơn. Sau cùng, những hệ thống cầm tù 
hữu hiệu hơn đã được phát triển, bảo đảm quyền an ninh của công dân, nhưng đồng thời cũng 
không tước đi cách vĩnh viễn khả năng hoán cải của phạm nhân.  
Vì thế, trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo hội dạy rằng “án tử hình là không thể chấp nhận vì án 
phạt này là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”;1 Giáo hội quyết 
tâm hoạt động nhằm khuyến khích việc loại bỏ án tử hình trên khắp thế giới. 

 
 

Vatican, ngày 01 tháng 8 năm 2018, Lễ nhớ Thánh An-phong Li-gô-ri 
Hồng y Luis F. Ladaria, S.J. 
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Bản dịch của Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin 
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1 Phan-xi-cô, Diễn văn dành cho các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Việc Tân Phúc Âm 
Hóa tổ chức (11-10-2017): L’Osservatore Romano (13-10-2017), 5. 


