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Le droit à la vie représente un droit fondamental de l’homme qui, par son
importance dépasse la sphère de l’intérêt personnel, étant relevant pour toute la société.
C’est pourquoi ce droit fondamental acquiert une dimension sociale, sa garantie par les
traités et les conventions internationales mais aussi par les normes de droit interne étant
nécessaire. Il est intéressant d’établir le moment où la protection du droit à la vie
commence, aspect qui attire l’incrimination ou la non-incrimination de l’avortement dans
diverses législations. Aussi, il présente de l’importance la détermination du contenu de ce
droit dans le sens d’établir s’il inclut aussi le droit d’une personne de mourir.
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Protejarea dreptului la viaĠă prin normele interne úi internaĠionale constituie un
imperativ úi, în acelaúi timp o necesitate, deoarece reprezintă un atribut fundamental al
persoanei, a cărui ocrotire este strâns legată úi determină ocrotirea celorlalte atribute ale
persoanei: integritatea corporală, sănătatea, libertatea, etc. După cum s-a arătat1 viaĠa
umană ca valoare socială apărată prin normele de drept se înfăĠiúează nu numai ca un drept
absolut al individului la viaĠă, opozabil tuturor cetăĠenilor, dar úi ca o valoare socială pe
care dreptul obiectiv o ocroteúte în interesul întregii societăĠi.
Ocrotirea dreptului la viaĠă îúi găseúte consacrarea prin normele internaĠionale în
primul rând, dar úi prin normele interne, ale dreptului penal, având în vedere importanĠa pe
care viaĠa unei persoane o prezintă nu numai pentru ea, dar úi pentru întreaga societate.
Astfel, în articolul 3 al DeclaraĠiei Universale a Drepturilor Omului se prevede că "orice
fiinĠă are dreptul la viaĠă, la libertate úi la securitatea sa". În articolul 6 din Pactul
InternaĠional privitor la drepturile civile úi Politice se precizează că: "Dreptul la viaĠă este
inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de
viaĠa sa în mod arbitrar".
ConvenĠia Europeană a Drepturilor Omului2 garantează dreptul la viaĠă al oricărei
persoane, dar reglementează, în acelaúi timp, úi cazurile în care se poate aduce atingere
acestuia. În articolul 1 se precizează că: "Dreptul la viaĠă al oricărei persoane este protejat
prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenĠionat, decât în executarea unei
sentinĠe capitale pronunĠate de un tribunal în cazul în care infracĠiunea este sancĠionată cu
această pedeapsă prin lege." DispoziĠiile articolului 2 vin în completare arătând că "moartea
nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în care aceasta
ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forĠă:
a. pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenĠei ilegale;
b. pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane
legal deĠinute;
c. pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecĠie."
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De asemenea, ConvenĠia Europeană a Drepturilor Omului impune statelor
obligaĠia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura o protecĠie efectivă a dreptului la
viaĠă. S-a considerat3 că această obligaĠie excede obligaĠiei primare a statelor de a adopta o
legislaĠie penală efectivă care să descurajeze comiterea de fapte ce pun în pericol viaĠa unei
persoane, legislaĠie dublată de mecanismul care să asigure aplicarea sa, în scopul prevenirii,
reprimării úi sancĠionării încălcării prevederilor sale; această obligaĠie include, în anumite
circumstanĠe, bine definite, o obligaĠie pozitivă a autorităĠilor de a lua preventiv măsuri
practice pentru a proteja individul a cărui viaĠă este ameninĠată de actele criminale ale altui
individ.
De asemenea, ConstituĠia României în articolul 22 alin. 1 menĠionează că "dreptul
la viaĠă, precum úi dreptul la integritate fizică úi psihică ale persoanei sunt garantate". În
ceea ce priveúte situaĠiile în care este permisă producerea cu intenĠie a morĠii unei persoane,
legislaĠia noastră exclude cazul executarii unei sentinĠe capitale pronunĠate de un tribunal,
întrucât pedeapsa cu moartea a fost abrogată4, iar ConstituĠia României în articolul 22 alin.
3 interzice pedeapsa cu moartea.
Codul penal în vigoare incriminează faptele care aduc atingere dreptului la viaĠă în
cadrul titlului II, capitolul I, secĠiunea I intitulată "Omuciderea". Astfel, sunt considerate
infracĠiuni contra vieĠii următoarele fapte: omorul (articolul 174) cu variantele omorului
calificat (articolul 175) úi a omorului deosebit de grav (articolul 176), pruncuciderea
(articolul 177), uciderea din culpă (articolul 178) úi determinarea sau înlesnirea sinuciderii
(articolul 179).
Pentru determinarea acestor fapte úi încadrarea corectă din punct de vedere juridic
a lor este necesar a se stabili momentul de la care este protejat dreptul la viaĠă al unei
persoane, dar úi momentul din care încetează ocrotirea acestui drept, adică momentul morĠii
persoanei.
Având în vedere faptul că în legislaĠia română este incriminată doar fapta de
provocare ilegală a avortului5, faptă prin care sunt ocrotite relaĠiile sociale referitoare la
viaĠa, sănătatea úi integritatea corporală a femeii însărcinate, considerăm că dreptul la viaĠă
se bucură de protecĠie penală din momentul naúterii persoanei. Această concluzie este
susĠinută úi de situarea acestei infracĠiuni după infracĠiunile contra integrităĠii corporale úi
sănătăĠii persoanei úi nu în cadrul infracĠiunilor contra vieĠii. Un alt argument în acest sens
ar fi adus de analiza conĠinutului constitutiv al infracĠiunii de pruncucidere care
incriminează ca o formă atenuată a omorului fapta mamei de a-úi ucide copilul nou-născut
imediat după naútere.
Momentul núterii unei persoane reprezintă, aúadar, momentul de la care fapta de
suprimare a vieĠii se încadrează în infracĠiunea de omor; până în acest moment, mama are
dreptul de a renunĠa la viaĠa fătului prin avort, fără ca această faptă să atragă consecinĠe
penale. Acestea sunt totuúi incidente în situaĠia în care avortul nu se săvârúeúte în condiĠiile
úi împrejurările prevăzute de lege, caz în care încadrarea juridică a faptei este aceea de
provocare ilegală a avortului.
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următoarele împrejurări: în afara instituĠiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest
scop; de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate; dacă vârsta sarcinii a depăúit
patrusprezece săptămâni."
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De altfel, úi Comisia Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că termenul "orice
persoană" folosit în textul ConvenĠiei nu poate fi aplicat unui copil care nu s-a născut. Prin
prevederile ConvenĠiei nu este recunoscut úi garantat fetusului un drept la viaĠă absolut,
deoarece viaĠa acestuia este intim legată de viaĠa femeii care îl poartă úi nu ar putea fi avută
în vedere separat. Dacă s-ar considera că articolul 2 se aplică úi fetusului úi că protecĠia
acordată de acest articol ar trebui, în absenĠa unor limitări exprese să fie considerată ca
absolută, ar trebui să se deducă de aici că avortul este interzis, chiar úi atunci când sarcina
ar pune în pericol viaĠa mamei. Acest lucru ar însemna că viaĠa fetusului ar fi considerată ca
fiind mai preĠioasă decât viaĠa mamei însărcinate6.
De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a oferit o soluĠionare clară a
acestei problematici, încercând să evite un răspuns din care să rezulte dacă normele
ConvenĠiei garantează un drept la avort sau dacă dreptul la viaĠă garantat prin aceste norme
este aplicabil úi în cazul fetusului. Într-o hotărâre recentă7 s-a decis că punctul de plecare al
dreptului la viaĠă Ġine de marja de apreciere a statelor, lăsând astfel legislaĠiilor naĠionale
rolul de a stabili condiĠiile úi limitele în care este permis dreptul la avort.
Momentul final în care încetează viaĠa unei persoane este considerat momentul în
care a încetat activitatea cerebrală8. Acesta este momentul care delimitează infracĠiunea de
omor de infracĠiunea de profanare de cadavre.
Tot ca un atentat la viaĠa unei persoane este considerată úi infracĠiunea de
determinare sau înlesnire a sinuciderii. Această faptă reprezintă tot un omor úi nu poate fi
caracterizată ca o formă de participaĠie la sinucidere, cum ar sugera calificarea dată prin
normele penale, întrucât sinuciderea nu reprezintă o infracĠiune. În această situaĠie omorul
nu se săvârúeúte în mod direct asupra victimei, ci activitatea făptuitorului constă în a ajuta
sau a convinge victima să se sinucidă, ceea ce echivalează cu o intervenĠie a sa în sfera
valorilor sociale protejate de lege, respectiv viaĠa persoanei, aspect care nu poate să fie
indiferent legii penale, nu poate scăpa de sub incidenĠa acesteia9.
O justificare a incriminării acestei fapte este aceea că, din punct de vedere al
vinovăĠiei cu care este comisă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii este săvârúită cu
intenĠie, directă sau indirectă; de aceea, ar fi inechitabil ca o astfel de faptă să scape
constrângerii penale, în vreme ce sunt pedepsite fapte care au ca rezultat moartea persoanei
săvârúite din culpă. Este situaĠia infracĠiunii de ucidere din culpă, dar úi a infracĠiunii de
loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, faptă care are la bază o activitate intenĠionată de
vătămare a integrităĠii corporale urmată de rezultatul neintenĠionat al morĠii persoanei.
O altă problemă care decurge din necesitatea protecĠiei dreptului la viaĠă o
constituie controversa legată de eutanasie, având în vedere faptul că există Ġări în care
eutanasia nu este sancĠionată penal (de exemplu, Olanda) sau este nu numai permisă, dar
chiar reglementată în mod amănunĠit, beneficiind de asistenĠă medicală (cum este cazul în
Australia).
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat însă că dreptul la viaĠă nu
poate fi privit prin prisma a două faĠete:dreptul de a trăi úi dreptul de a muri.DispoziĠiile
articolului 2 din ConvenĠia Europeană a Drepturilor Omului nu pot fi interpretate, fără a
risca o distorsiune de limbaj, în sensul că ar conferi un drept diametral opus dreptului la
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viaĠă, úi anume, dreptul de a muri; ele nu pot crea un drept la autodeterminare potrivit
căruia un individ ar putea să aleagă moartea, mai degrabă decât viaĠa10. Aúadar, nu este
permisă producerea morĠii, cu acordul victimei, nici de către o altă persoană, nici
beneficiind de sprijinul unei autorităĠi publice.
După acĠiunea sau inacĠiunea persoanei care efectuează eutanasia, aceasta poate fi
clasificată în: eutanasie activă se referă la situaĠia în care o persoană este ajutată să moară
de o terĠă persoană sau de o autoritate; eutanasie pasivă se referă la împrejurarea în care o
persoană refuză să mai primească hrană sau medicamentaĠia necesară pentru prelungirea
vieĠii.
Raportându-ne la legislaĠia română, eutanasia activă se încadrează úi se pliază pe
prevederile care incriminează fapta de determinare sau înlesnire a sinuciderii, atrăgând
astfel sancĠiunea penală, pe când eutanasia pasivă reprezintă o modalitate de sinucidere.
Totuúi, în situaĠia în care sprijinul acordat victimei în vederea suprimării vieĠii este absolut
necesar úi indispensabil pentru obĠinerea acestui rezultat úi depăúesc ajutorul dat victimei de
a-úi pune în executare hotărârea de suprimare a vieĠii, fapta subiectului activ se încadrează
chiar ca omor.
Legea penală apără dreptul la viaĠă ca valoare socială úi nu dreptul la calitatea
vieĠii, de aceea eutanasia nu-úi găseúte o justificare legală, indiferent de condiĠiile în care îúi
duce viaĠa o anumită persoană. Deúi ajutorul dat unei persoane pentru a-úi suprima viaĠa se
încadrează ca o faptă penală, considerăm că în această situaĠie ar trebui avute în vedere ca
circumstanĠe atenuante acordul victimei, dar úi motivele umanitare care au stat la baza
acĠiunii făptuitorului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului lărgeúte sfera protejării dreptului la viaĠă,
incluzând aici nu numai actele de natură a suprima viaĠa unei persoane, dar, în situaĠii
excepĠionale, úi actele de natură a aduce atingere integrităĠii fizice a unei persoane, săvârúite
în condiĠii care periclitează viaĠa persoanei, chiar dacă nu a survenit decesul acesteia11. În
concluzie, statul este cel care deĠine instrumentele prin care poate asigura protecĠie efectivă
dreptului la viaĠă, iar obligaĠiile sale includ nu numai adoptarea unei legislaĠii în materie,
dar úi luarea măsurilor necesare pentru protejarea vieĠii.
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