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ConsideraŃii generale privind
infracŃiunile contra vieŃii
SecŃiunea 1. NoŃiuni introductive
InfracŃiunile contra vieŃii se caracterizează, în principal, prin
elementul lor material ce constă în atingerea valorilor sociale
ocrotite de lege.Această atingere poate avea consecinŃa cea mai
gravă, adică stingerea vieŃii şi desfiinŃarea fizică a persoanei.
Gradul de pericol social pe care îl reprezintă faptele
incriminate sub denumirea generică de „omucidere” este deosebit
de ridicat, ele punând în primejdie nu numai securitatea fiecărei
persoane, ci implicit, a întregii colectivităŃi. Aceasta deoarece, fără
asigurarea cadrului legal care să garanteze respectul pentru viaŃa
persoanelor, nu este posibilă o liniştită convieŃuire-atât la nivel
microsocial, cât şi la nivel macrosocial.
Cu toate că faptele de omucidere lezează grav aceleaşi relaŃii
sociale, fiind susceptibile de a avea ca rezultat moartea unei
persoane, gradul de pericol social pe care îl prezintă fiecare diferă,
în raport cu forma de vinovăŃie, relaŃiile dintre făptuitor şi
victimă, modul în care s-a săvârsit infracŃiunea, sa.Este de
observat faptul că deosebirile menŃionate se răsfrâng, atât asupra
sancŃiunii, cât şi a conŃinutului incriminărilor.
Codul penal român,sub denumirea generică de
„omucidere” incriminează faptele care aduc atingere vieŃii omului,
ca atribut fundamental şi indispensabil al persoanei umane şi de
care depinde existenŃa şi fiinŃa sa.
Aceste incriminări sancŃionează cele mai grave atentate
împotriva persoanei: omorul1, omorul calificat, omorul deosebit
de grav, pruncuciderea, uciderea din culpă, determinarea sau
înlesnirea sinuciderii.
1

Codul penal al României, art. 174
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Apărarea persoanei, şi îndeosebi a vieŃii, constituie o
preocupare constantă, comună tuturor sistemelor de drept. În
orice orânduire socială, viaŃa a fost ocrotită de lege, nu atât ca
fenomen biologic, ci mai presus de toate, ca fenomen social, ca
valoare primară şi absolută a oricărei societăŃi, ca o condiŃie
indispensabilă a însăşi existenŃei societăŃii omeneşti. Legea
ocroteşte nu numai interesul fiecărui individ de a trăi, de a-şi
conserva şi prelungi viaŃa, dar mai ales interesul societăŃii ca viaŃa
fiecărui om să fie păstrată şi respectată de ceilalŃi, conservarea
vieŃii indivizilor fiind hotărâtoare pentru existenŃa societăŃii care
nu poate fi concepută decât ca fiind formată din indivizi în viaŃă2.
Încă din cele mai vechi timpuri, fiecare grup social s-a
preocupat să asigure prin toate mijloacele ocrotirea vieŃii
indivizilor, apelând fie la reguli tradiŃionale, la reguli religioase, la
reguli morale, fie la cele juridice. Dintre mijloacele juridice de
apărare, legea penală a avut, de timpuriu, un rol mai important,
dreptul penal fiind forma cea mai energică de influenŃare a
relaŃiilor sociale şi de ocrotire a valorilor fundamentale ale
societăŃii.
Persoana umană a constituit întotdeauna valoarea socială
cea mai ocrotită în cadrul relaŃiilor interumane, începând cu codul
Hammurabi, codurile chinezeşti, cărŃile egiptene, legile lui Solon,
Dracon, legile romane, legile popoarelor germanice, şi până la
legiuirile epocii moderne, sancŃionând pe cei ce atentau la viaŃa,
integritatea corporală, sănătatea, libertatea şi demnitatea omului.
Vechile noastre pravile incriminau, de asemenea, faptele de omor,
întocmai ca şi codurile penale ale României moderne din 1864,
1936.
La data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU
a adoptat şi proclamat “DeclaraŃia universală a drepturilor
omului”. În articolul 3 din declaraŃie se arată că “Orice om are
2

V. Manzini, Tratatto di divitto penale italiano, volume ottavo, Torino, 1937,
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dreptul la viaŃă, libertate şi inviolabilitatea persoanei”, iar în Pactul
cu privire la drepturile civile şi politice prevede în Art. 6, că
“Dreptul la viaŃă este inerent persoanei umane. Acest drept
trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaŃa sa în
mod arbitrar”. Acest drept figurează şi în alte documente
internaŃionale importante, şi anume, în “ConvenŃia europeană
pentru protecŃia drepturilor omului şi libertăŃilor funda-mentale”.
ConstituŃia României, adoptată în decembrie 1991, reglementează
şi garantează dreptul la viaŃă în art. 22.
ViaŃa umană este ocrotită de legea penală într-un cadru mai
larg, acela al ocrotirii persoanei şi a principalelor atribute ale
acesteia: viaŃa, integritatea fizică şi psihică, sănătatea, libertatea,
inviolabilitatea vieŃii sexuale, onoarea. Fiecare din aceste însuşiri
ale persoanei constituie valori pe care statul de drept are menirea
şi obligaŃia să le ocrotească, să le asigure existenŃa şi dezvoltarea.
Aceste valori nu reprezintă realităŃi izolate, ci au o importanŃă
socială; în jurul şi pe baza lor se formează, se desfăşoară şi se
dezvoltă relaŃii interumane, conferind acestor valori caracterul de
valori sociale3.
Ansamblul faptelor care aduc atingere valorilor sociale
menŃionate au fost incriminate în legea penală, in Titlul II4 din
Codul penal sub denumirea de “InfracŃiuni contra persoanei”.
Dispunerea în acest mod a incriminărilor Ńine seama de
obiectul lor juridic generic comun. În cadrul acestui Titlu, faptele
care aduc atingere fiecăreia din valorile sociale constitutive a
ansamblului de valori referitoare la persoana umană sunt
incriminate în secŃiuni distincte, Ńinând cont de obiectul juridic
comun al fiecărui subgrup.
O asemenea secŃiune distinctă în cadrul infracŃiunilor
contra persoanei o constituie şi infracŃiunea intitulată omucidere,
3

Al. Boroi, InfracŃiuni contra vieŃii, Editura NaŃională, Bucureşti, 1996,

4

Codului penal român- titlul II, partea specială
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cuprinzând incriminarea tuturor faptelor ce aduc atingere vieŃii
persoanei.
Cuprinderea acestor incriminări într-o secŃiune aparte Ńine
seama de existenŃa unui obiect juridic comun al subgrupului
infracŃiunilor contra vieŃii, şi anume acea sferă de relaŃii sociale
care se formează şi se dezvoltă în jurul acestei valori sociale, viaŃa
omului.
Concepând viaŃa ca o relaŃie socială, se explică de ce nu este
posibilă incriminarea şi sancŃionarea încercării de sinucidere.
Aceasta nu e de conceput, nu pentru că o persoană nu ar avea
dreptul să-şi ridice viaŃa, ori pentru că sinuciderea nu ar fi în
contradicŃie cu interesele persoanei sau că fapta nu ar fi de natură
să alarmeze societatea, ci pentru că în această situaŃie nu poate fi
vorba de o relaŃie socială cu privire la viaŃă. O persoană nu poate
stabili relaŃii sociale cu sine însăşi, ca urmare, lipseşte obiectul
juridic special al ocrotirii penale, adică relaŃia socială care se
creează în jurul acesteia şi conferă semnificaŃie acestei valori
devenind astfel o valoare socială5.

5

V. Manzini, op. cit., pag. 8
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SecŃiunea 2. Aspecte generale privind apariŃia
şi stingerea dreptului la viaŃă
ViaŃa este ocrotită de legea penală din momentul apariŃiei şi
până la încetare.
Momentul de început al vieŃii persoanei este cel al naşterii.
Deşi s-ar părea că determinarea acestui moment este simplă, în
realitate nu este aşa. Naşterea persoanei, implicit a vieŃii, fiind un
proces din mai multe etape, în literatura de specialitate s-au
exprimat mai multe păreri asupra momentului în care se poate
considera că un om este în viaŃă.
După o opinie mai veche, omul era considerat în viaŃă din
momentul în care fătul a dobândit, prin naştere, existenŃă
extrauterină independentă, moment pe care îl marchează
respiraŃia copilului6.
Conform Codului penal anterior, în literatura noastră de
specialitate, s-a exprimat şi punctul de vedere potrivit căruia,
despre un om în viaŃă se poate vorbi nu neapărat din momentul
respiraŃiei copilului, ci din momentul în care copilul se angajează
în procesul naşterii, prin urmare înainte ca acesta să fie expulzat şi
să-şi înceapă existenŃa sa extrauterină7.
Acest punct de vedere a fost reafirmat de unii autori şi după
intrarea în vigoare a Codului penal din 1968, desprinzându-se
concluzia că suprimarea copilului după ce s-a declanşat procesul
naşterii, chiar dacă expulzarea acestuia nu a avut loc, constituie
omor8.
Împotriva acestei păreri s-a susŃinut că dreptul la viaŃă
implică existenŃa vieŃii; ori, despre aceasta se poate vorbi nu din
6 Saltelli, Romano – Di Falco, Nuovo Codice penale comentato, U.T.E.T.,
Torino, 1940, pag. 232
7 Gr. Râpeanu, Manual de drept penal al R.P.R., partea specială, Bucureşti,
1960, pag. 73
8 O. A. Stoica, Drept penal, partea specială, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1976, pag. 64
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momentul fiziologic al naşterii naturale, ci abia din momentul
când acest proces, luând sfârşit, copilul este expulzat şi îşi începe
viaŃa sa extrauterină9.
În sprijinul acestei păreri s-au invocat şi dispoziŃiile
articolului 177 Cod penal, care descriind fapta de pruncucidere,
arată că aceasta constă în “uciderea copilului nou-născut, săvârşită
imediat după naştere…”.
Există şi opinia după care nu ar fi posibil să se fixeze,
teoretic şi în abstract, momentul apariŃiei vieŃii, şi implicit a
dreptului la viaŃă al copilului, acest moment fiind condiŃionat de
particularităŃile procesului naşterii în fiecare caz în parte10.
Împotriva acestei păreri s-ar putea susŃine că, oricâte
particularităŃi ar prezenta procesul naşterii unui individ sau altul,
criteriul după care viaŃa începe odată cu existenŃa autonomă a
copilului şi când acesta s-a desprins de viaŃa intrauterină, rămâne
valabil mai departe, fiind impus de procesul natural al apariŃiei
vieŃii.
Momentul în care se sfârşeşte viaŃa, de asemenea, constituie
o problemă ce nu a fost deplin elucidată. În ciuda aparenŃelor, şi
cu excepŃia unor cazuri rare, moartea nu constituie un fapt
instantaneu, viaŃa nu părăseşte deodată întreaga emisferă
cerebrală, cu atât mai mult celelalte organe sau Ńesuturi11. Există
situaŃii de tranziŃie ale dispariŃiei vieŃii, caracterizate prin şoc,
colaps, sincopă, comă, agonie, moarte aparentă, când trecerea
spre moartea definitivă se desfăşoară în etape, ca o succesiune de
stări care îngreunează surprinderea momentului morŃii12. În
9

C. Bulai, Curs de drept penal, partea specială, vol. I, Bucureşti, 1975, pag.

116
10 T. Vasiliu şi colaboratorii, Codul penal comentat şi adnotat, partea
specială, vol. I, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, pag. 70
11 I. Dobrinescu, InfracŃiuni contra vieŃii persoanei, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1987, pag. 23
12 Gh. Scripcaru, M. Terbancea, Patologia medico-legală, Editura Didactică
şi pedagogică, Bucureşti, 1978, pag. 33
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morŃile violente, prin leziuni traumatice sau diencefalice, agonia
poate lipsi, ca şi la unele morŃi subite. În alte cazuri însă, cum sunt
asfixiile, intoxicaŃiile cu cianură, bolile cu evoluŃie supraacută,
agonia este de scurtă durată, iar în altele, cum sunt bolile cronice,
ca tuberculoza, cancerul şi unele intoxicaŃii ea este de lungă
durată13.
În raport cu acest spectru larg de situaŃii concrete în care se
desfăşoară procesul morŃii unei persoane, e dificil de adoptat
reguli absolute. Totuşi, medicii iau în considerare două situaŃii
distincte, şi anume: moartea clinică, determinată de încetarea
funcŃiilor aparatelor respirator şi circulator, şi moartea biologică
sau cerebrală, care se instalează ceva mai târziu, după o stare de
comă cu o durată mai scurtă sau mai lungă, în funcŃie de cauza
morŃii14. Între aceste două momente, deşi funcŃiile sistemului
nervos central, respirator şi circulator sunt oprite, se poate încă
interveni în unele cazuri prin metode de reanimare, ca viaŃa să fie
salvată, aceasta nemaifiind posibil după ce a intervenit moartea
biologică.

13

A. Kraus-Manolescu, I. Preda, Tanatologie medico-legală, Editura
Medicală, Bucureşti, 1967, pag. 63
14 R. Kallman, Rechtsprobleme bei der organtransplantation Straf und zivil
rechttiche Erwangungen in “Zeitschrifft fur das gesante Familiesrech”
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SecŃiunea 3. Aspecte criminologice
Situându-ne în perioada de tranziŃie,odată cu trecerea Ńării
noastre de la un regim totalitar la democraŃie, s-au conturat şi o
serie de premise care, în final, pot conduce la creşterea numărului
fenomenelor antisociale săvârşite de către anumite categorii de
persoane, indiferent de vârstă, grad de cultură şi civilizaŃie,
ocupaŃie şi alte criterii.Astfel, o serie de factori criminogeni se
accentuează odată cu evoluŃia vieŃii de zi cu zi, care devine din ce
în ce mai grea pentru unele categorii de persoane crescând astfel
tensiunile sociale dintre acestea, săvârşindu-se infracŃiuni grave,
chiar şi atunci când nu există suficiente motive pentru a comite o
astfel de faptă.
Exemple de factori criminogeni pot constitui:familiaprimele persoane cu care individul intră în contact, în cadrul
căreia se conturează un alt factor criminogen, şi anume, educaŃia
individului pe care acesta o primeşte încă de la o vârstă
fragedă.Anturajul, alcoolul şi gradul scăzut de cultură al unora
(analfabetismul) constituie, de asemenea, factori criminogeni care,
asociati şi cu veniturile deosebit de mici ale unor categorii de
persoane pot conduce la violenŃă (în special familială).
Accentuând cu o viziune de ansamblu asupra cauzelor
infracŃiunilor asupra vieŃii se observă că, în majoritatea cazurilor
aceste infracŃiuni sunt comise de indivizi care şi-au pierdut simŃul
uman, dominaŃi de mentalităŃi profund retrograde, de concepŃii
suburbane, primitive şi josnice, elemente neadaptate a căror
structuri psihologice şi etice proiectează răsturnat valorile sociale,
aceştia manifestând o desăvârşită insensibilitate, cel mai adesea
unită cu o imbecilizare intelectuală, cu o mumificare sufletească,
cu trăsături esenŃialmente dizarmonice, adică cu tendinŃe
impulsive, agresive, obsesive, paranoide sau chiar schizoide, ori cu
sugestibilitate exacerbată15.
15

Al. Boroi, op. cit., pag. 27
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Majoritatea teoriilor care tratează etiologia faptelor contra
vieŃii utilizează conceptul de “personalitate criminală”, ca bază
teoretică a explicării acestui tip de comportament.
Astfel, din perspectiva teoriei psihanalitice a doctorului
Sigmund Freud, entităŃile responsabile pentru agresivitatea
individuală ar fi atât Sinele cât şi Supereul. La nivelul Sinelui,
comportamentul violent este un rezultat al declanşării
necontrolate ale pulsurilor organice antisociale, care în anumite
condiŃii, înlătură cenzura impusă de Eu şi Supereu. La acest nivel
orice persoană este considerată a fi capabilă să săvârşească
infracŃiuni grave, cu violenŃă. Insuficienta structurare a Supereului
permite acceptarea nediferenŃiată a instinctelor şi tendinŃelor
abisale cu caracter antisocial, cenzura morală fiind abolită din
necunoaştere, nepricepere, indiferenŃă ori lipsă de maturitate
socială. Acesta este motivul pentru care, de altfel, infractorii
minori se bucură de un tratament penal atenuat. Structura
negativă a Supereului sugerează existenŃa unei personalităŃi
profund antisociale care, în timp, a asimilat norme şi valori total
opuse celor general acceptate de societate. La această categorie se
plasează infractorii ce săvârşesc fapte de omor calificat şi omor
deosebit de grav. Principala lor caracteristică, alături de
agresivitate, este indiferenŃa afectivă, lipsa de sensibilitate faŃă de
suferinŃa umană16.
Persoanele care suferă de un complex de vinovăŃie cu
bază reală sau imaginară se implică uneori în săvârşirea unor
infracŃiuni de omor pe care le “semnează” pentru a fi descoperiŃi
cu uşurinŃă şi pentru a primi o pedeapsă pe care ei înşişi nu sunt
în stare să şi-o aplice.

16

Al. Boroi, op. cit., pag. 27

15
Extras din volumul: Vasile, D., & Dascălu, I. C. (2008).
Consideraţii generale privind infracţiunile contra vieţii.
Iaşi, România: Lumen.
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