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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. 

Protejarea dreptului la via  prin normele interne i interna ionale constituie un 
imperativ i, în acela i timp o necesitate, deoarece reprezint  un atribut fundamental al 
persoanei, a c rui ocrotire este strâns legat i determin  ocrotirea celorlalte atribute ale 
persoanei: integritatea corporal , s n tatea, libertatea, etc. Dup  cum s-a ar tat1 via a
uman  ca valoare social  ap rat  prin normele de drept se înf i eaz  nu numai ca un drept 
absolut al individului la via , opozabil tuturor cet enilor, dar i ca o valoare social  pe 
care dreptul obiectiv o ocrote te în interesul întregii societ i.

Ocrotirea dreptului la via  î i g se te consacrarea prin normele interna ionale în 
primul rând, dar i prin normele interne, ale dreptului penal, având în vedere importan a pe 
care via a unei persoane o prezint  nu numai pentru ea, dar i pentru întreaga societate. 
Astfel, în articolul 3 al Declara iei Universale a Drepturilor Omului se prevede c  "orice 
fiin  are dreptul la via , la libertate i la securitatea sa". În articolul 6 din Pactul 
Interna ional privitor la drepturile civile i Politice se precizeaz  c : "Dreptul la via  este 
inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de 
via a sa în mod arbitrar". 

Conven ia European  a Drepturilor Omului2 garanteaz  dreptul la via  al oric rei
persoane, dar reglementeaz , în acela i timp, i cazurile în care se poate aduce atingere 
acestuia. În articolul 1 se precizeaz  c : "Dreptul la via  al oric rei persoane este protejat 
prin lege. Moartea nu poate fi cauzat  cuiva în mod inten ionat, decât în executarea unei 
sentin e capitale pronun ate de un tribunal în cazul în care infrac iunea este sanc ionat  cu 
aceast  pedeaps  prin lege." Dispozi iile articolului 2 vin în completare ar tând c  "moartea 
nu este considerat  ca fiind cauzat  prin înc lcarea acestui articol în cazurile în care aceasta 
ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesar  la for :

a. pentru a asigura ap rarea oric rei persoane împotriva violen ei ilegale; 
b. pentru a efectua o arestare legal  sau pentru a împiedica evadarea unei persoane 

legal de inute; 
c. pentru a reprima, conform legii, tulbur ri violente sau o insurec ie."

*Autoarea este cadru didiactic la Facultatea de Drept i tiin e Administrative, Universitatea din 
Craiova i avocat în Baroul Dolj 
1 T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, D. Lucinescu, V. Papadopol, V. R mureanu, Codul penal 
comentat i adnotat, Ed. tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1975, p. 68. 
2 Conven ia a fost ratificat  de România prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat  în Monitorul 
Oficial nr. 135 din 31 mai 1994. 
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De asemenea, Conven ia European  a Drepturilor Omului impune statelor 
obliga ia de a lua toate m surile necesare pentru a asigura o protec ie efectiv  a dreptului la 
via . S-a considerat3 c  aceast  obliga ie excede obliga iei primare a statelor de a adopta o 
legisla ie penal  efectiv  care s  descurajeze comiterea de fapte ce pun în pericol via a unei 
persoane, legisla ie dublat  de mecanismul care s  asigure aplicarea sa, în scopul prevenirii, 
reprim rii i sanc ion rii înc lc rii prevederilor sale; aceast  obliga ie include, în anumite 
circumstan e, bine definite, o obliga ie pozitiv  a autorit ilor de a lua preventiv m suri
practice pentru a proteja individul a c rui via  este amenin at  de actele criminale ale altui 
individ. 

De asemenea, Constitu ia României în articolul 22 alin. 1 men ioneaz  c  "dreptul 
la via , precum i dreptul la integritate fizic i psihic  ale persoanei sunt garantate". În 
ceea ce prive te situa iile în care este permis  producerea cu inten ie a mor ii unei persoane, 
legisla ia noastr  exclude cazul executarii unei sentin e capitale pronun ate de un tribunal, 
întrucât pedeapsa cu moartea a fost abrogat 4, iar Constitu ia României în articolul 22 alin. 
3 interzice pedeapsa cu moartea. 

Codul penal în vigoare incrimineaz  faptele care aduc atingere dreptului la via  în 
cadrul titlului II, capitolul I, sec iunea I intitulat  "Omuciderea". Astfel, sunt considerate 
infrac iuni contra vie ii urm toarele fapte: omorul (articolul 174) cu variantele omorului 
calificat (articolul 175) i a omorului deosebit de grav (articolul 176), pruncuciderea 
(articolul 177), uciderea din culp  (articolul 178) i determinarea sau înlesnirea sinuciderii 
(articolul 179). 

Pentru determinarea acestor fapte i încadrarea corect  din punct de vedere juridic 
a lor este necesar a se stabili momentul de la care este protejat dreptul la via  al unei 
persoane, dar i momentul din care înceteaz  ocrotirea acestui drept, adic  momentul mor ii 
persoanei. 

Având în vedere faptul c  în legisla ia român  este incriminat  doar fapta de 
provocare ilegal  a avortului5, fapt  prin care sunt ocrotite rela iile sociale referitoare la 
via a, s n tatea i integritatea corporal  a femeii îns rcinate, consider m c  dreptul la via
se bucur  de protec ie penal  din momentul na terii persoanei. Aceast  concluzie este 
sus inut i de situarea acestei infrac iuni dup  infrac iunile contra integrit ii corporale i
s n t ii persoanei i nu în cadrul infrac iunilor contra vie ii. Un alt argument în acest sens 
ar fi adus de analiza con inutului constitutiv al infrac iunii de pruncucidere care 
incrimineaz  ca o form  atenuat  a omorului fapta mamei de a- i ucide copilul nou-n scut 
imediat dup  na tere.

Momentul n terii unei persoane reprezint , a adar, momentul de la care fapta de 
suprimare a vie ii se încadreaz  în infrac iunea de omor; pân  în acest moment, mama are 
dreptul de  a renun a la via a f tului prin avort, f r  ca aceast  fapt  s  atrag  consecin e
penale. Acestea sunt totu i incidente în situa ia în care avortul nu se s vâr e te în condi iile 
i împrejur rile prev zute de lege, caz în care încadrarea juridic  a faptei este aceea de 

provocare ilegal  a avortului. 

3 Curtea European  a Drepturilor Omului, cauza Osman c. Marii Britanii, hot rârea din 28 octombrie 
1998, par. 115. 
4 Prin Decretul-Lege nr. 1/1990 
5 În conformitate cu prevederile articolului 185 din Codul penal constituie infrac iune de provocare 
ilegal  a avortului "întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, s vâr it  în vreuna din 
urm toarele împrejur ri: în afara institu iilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest 
scop; de c tre o persoan  care nu are calitatea de medic de specialitate; dac  vârsta sarcinii a dep it
patrusprezece s pt mâni."
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De altfel, i Comisia European  a Drepturilor Omului a apreciat c  termenul "orice 
persoan " folosit în textul Conven iei nu poate fi aplicat unui copil care nu s-a n scut. Prin 
prevederile Conven iei nu este recunoscut i garantat fetusului un drept la via  absolut, 
deoarece via a acestuia este intim legat  de via a femeii care îl poart i nu ar putea fi avut
în vedere separat. Dac  s-ar considera c  articolul 2 se aplic i fetusului i c  protec ia
acordat  de acest articol ar trebui, în absen a unor limit ri exprese s  fie considerat  ca 
absolut , ar trebui s  se deduc  de aici c  avortul este interzis, chiar i atunci când sarcina 
ar pune în pericol via a mamei. Acest lucru ar însemna c  via a fetusului ar fi considerat  ca 
fiind mai pre ioas  decât via a mamei îns rcinate6.

De altfel, Curtea European  a Drepturilor Omului nu a oferit o solu ionare clar  a 
acestei problematici, încercând s  evite un r spuns din care s  rezulte dac  normele 
Conven iei garanteaz  un drept la avort sau dac  dreptul la via  garantat prin aceste norme 
este aplicabil i în cazul fetusului. Într-o hot râre recent 7 s-a decis c  punctul de plecare al 
dreptului la via ine de marja de apreciere a statelor, l sând astfel legisla iilor na ionale 
rolul de a stabili condi iile i limitele în care este permis dreptul la avort. 

Momentul final în care înceteaz  via a unei persoane este considerat momentul în 
care a încetat activitatea cerebral 8. Acesta este momentul care delimiteaz  infrac iunea de 
omor de infrac iunea de profanare de cadavre. 

Tot ca un atentat la via a unei persoane este considerat i infrac iunea de 
determinare sau înlesnire a sinuciderii. Aceast  fapt  reprezint  tot un omor i nu poate fi 
caracterizat  ca o form  de participa ie la sinucidere, cum ar sugera calificarea dat  prin 
normele penale, întrucât sinuciderea nu reprezint  o infrac iune. În aceast  situa ie omorul 
nu se s vâr e te în mod direct asupra victimei, ci activitatea f ptuitorului const  în a ajuta 
sau a convinge victima s  se sinucid , ceea ce echivaleaz  cu o interven ie a sa în sfera 
valorilor sociale protejate de lege, respectiv via a persoanei, aspect care nu poate s  fie 
indiferent legii penale, nu poate sc pa de sub inciden a acesteia9.

O justificare a incrimin rii acestei fapte este aceea c , din punct de vedere al 
vinov iei cu care este comis , determinarea sau înlesnirea sinuciderii este s vâr it  cu 
inten ie, direct  sau indirect ; de aceea, ar fi inechitabil ca o astfel de fapt  s  scape 
constrângerii penale, în vreme ce sunt pedepsite fapte care au ca rezultat moartea persoanei 
s vâr ite din culp . Este situa ia infrac iunii de ucidere din culp , dar i a infrac iunii de 
loviri sau v t m ri cauzatoare de moarte, fapt  care are la baz  o activitate inten ionat  de 
v t mare a integrit ii corporale urmat  de rezultatul neinten ionat al mor ii persoanei. 

O alt  problem  care decurge din necesitatea protec iei dreptului la via  o 
constituie controversa legat  de eutanasie, având în vedere faptul c  exist ri în care 
eutanasia nu este sanc ionat  penal (de exemplu, Olanda) sau este nu numai permis , dar 
chiar reglementat  în mod am nun it, beneficiind de asisten  medical  (cum este cazul în 
Australia). 

Curtea European  a Drepturilor Omului a considerat îns  c  dreptul la via  nu 
poate fi privit prin prisma a dou  fa ete:dreptul de a tr i i dreptul de a muri.Dispozi iile
articolului 2 din Conven ia European  a Drepturilor Omului nu pot fi interpretate, f r  a 
risca o distorsiune de limbaj, în sensul c  ar conferi un drept diametral opus dreptului la 

6 Comisia European  a Drepturilor Omului, cauza nr. 8416/1979, X. c. marii Britanii, Decizia din 13 
mai 1980. 
7 Curtea European  a Drepturilor Omului, cauza nr. 53924/2000, Vo. c. Fran ei
8 O. Stoica, Drept penal. Parte special , Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1976, p. 65; V. 
Cioclei, Drept penal. Partea special , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007 
9 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. St noiu, V. Ro ca, Explica ii
teoretice ale Codului penal român, vol. III, Ed. Academiei, Bucure ti, 1971, p. 112. 
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Curtea European  a Drepturilor Omului a considerat îns  c  dreptul la via  nu 
poate fi privit prin prisma a dou  fa ete:dreptul de a tr i i dreptul de a muri.Dispozi iile
articolului 2 din Conven ia European  a Drepturilor Omului nu pot fi interpretate, f r  a 
risca o distorsiune de limbaj, în sensul c  ar conferi un drept diametral opus dreptului la 

6 Comisia European  a Drepturilor Omului, cauza nr. 8416/1979, X. c. marii Britanii, Decizia din 13 
mai 1980. 
7 Curtea European  a Drepturilor Omului, cauza nr. 53924/2000, Vo. c. Fran ei
8 O. Stoica, Drept penal. Parte special , Ed. Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1976, p. 65; V. 
Cioclei, Drept penal. Partea special , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007 
9 V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. St noiu, V. Ro ca, Explica ii
teoretice ale Codului penal român, vol. III, Ed. Academiei, Bucure ti, 1971, p. 112. 
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via , i anume, dreptul de a muri; ele nu pot crea un drept la autodeterminare potrivit 
c ruia un individ ar putea s  aleag  moartea, mai degrab  decât via a10. A adar, nu este 
permis  producerea mor ii, cu acordul victimei, nici de c tre o alt  persoan , nici 
beneficiind de sprijinul unei autorit i publice. 

Dup  ac iunea sau inac iunea persoanei care efectueaz  eutanasia, aceasta poate fi 
clasificat  în: eutanasie activ   se refer  la situa ia în care o persoan  este ajutat  s  moar
de o ter  persoan  sau de o autoritate; eutanasie pasiv  se refer  la împrejurarea în care o 
persoan  refuz  s  mai primeasc  hran  sau medicamenta ia necesar  pentru prelungirea 
vie ii.

Raportându-ne la legisla ia român , eutanasia activ  se încadreaz i se pliaz  pe 
prevederile care incrimineaz  fapta de determinare sau înlesnire a sinuciderii, atr gând 
astfel sanc iunea penal , pe când eutanasia pasiv  reprezint  o modalitate de sinucidere. 
Totu i, în situa ia în care sprijinul acordat victimei în vederea suprim rii vie ii este absolut 
necesar i indispensabil pentru ob inerea acestui rezultat i dep esc ajutorul dat victimei de 
a- i pune în executare hot rârea de suprimare a vie ii, fapta subiectului activ se încadreaz
chiar ca omor. 

Legea penal  ap r  dreptul la via  ca valoare social i nu dreptul la  calitatea 
vie ii, de aceea eutanasia nu- i g se te o justificare legal , indiferent de condi iile în care î i
duce via a o anumit  persoan . De i ajutorul dat unei persoane pentru a- i suprima via a se 
încadreaz  ca o fapt  penal , consider m c  în aceast  situa ie ar trebui avute în vedere ca 
circumstan e atenuante acordul victimei, dar i motivele umanitare care au stat la baza 
ac iunii f ptuitorului. 

Curtea European  a Drepturilor Omului l rge te sfera protej rii dreptului la via ,
incluzând aici nu numai actele de natur  a suprima via a unei persoane, dar, în situa ii 
excep ionale, i actele de natur  a aduce atingere integrit ii fizice a unei persoane, s vâr ite 
în condi ii care pericliteaz  via a persoanei, chiar dac  nu a survenit decesul acesteia11. În 
concluzie, statul este cel care de ine instrumentele prin care poate asigura protec ie efectiv
dreptului la via , iar obliga iile sale includ nu numai adoptarea unei legisla ii în materie, 
dar i luarea m surilor necesare pentru protejarea vie ii.
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