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Pruncucidere

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Pruncuciderea constituie infracŃiunea care contrazice
instinctul matern şi datoria sacră de reproducere, cât timp, erosul
ca formă a instinctului de conservare,constituie cea mai naturală şi
accesibilă posibilitate de a ieşi din precaritatea şi temporalitatea
morŃii şi a aspira către transcendentă, alături de frică, foame şi
apărare, forme ale aceluiaşi instinct de conservare (Noica)1. În
acelaşi timp pruncuciderea constituie şi infracŃiunea cea mai
monstruoasă dearece se exercită asupra unei fiinŃe fragile - fruct al
erotismului – şi asupra unei persoane lipsite de apărare2. In
antichitate pruncuciderea era pedepsită la fel de sever ca orice
omor. Legile medievale nu distingeau nici ele între infanticid şi
orice altă omucidere, deşi faptul că unele din acestea prevedeau o
pedeapsă mai gravă pentru pruncucidere ar putea ilustra
contrariul3. Cesare Beccaria, combătând cu vehemenŃă legiuirile
feudale a fost promotorul ideii că mama naturală trebuie
pedepsită mai blând. El avea în vedere pe mama care în urma
unui viol sau în alte împrejurări deosebite dădea naştere unui
copil şi care se vedea în alternativa: dezonoarea sau uciderea
1

G. Scripcaru, Călin Scripcaru, Medicina legală pentru jurnalişti,
Ed.Cugetarea, Iaşi , 1999, pag. 130
2 Ibidem
3 A Boroi, Pruncuciderea şi uciderea din culpă, Ed.Min de Interne, pag. 17
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copilului4. În legislaŃia noastră penală anterioară, pruncuciderea a
avut o reglementare legală interesantă. Astfel, codul penal din
1864 sub denumirea ,,pruncucidere’’, incrimina în art. 230
,,omorârea copilului nou-născut de curând’’ care se pedepseşte
conform art. 232 alineatul 1 cu muncă silnică pe viaŃă afară de
pruncuciderea prevăzută la art. 232 alineatul 2 când se va săvârşi
asupra unui copil nelegitim, de către mama sa care se pedepsea cu
recluziunea5. Codul penal din Transilvania în art. 234 pedepsea de
asemenea cu recluziune de până la 5 ani pe mama care cu intenŃie
îşi va ucide copilul natural în timpul naşterii sau imediat după
naştere6. Termenul românesc de pruncucidere are o semnificaŃie
proprie mai restrânsă decât termenul de infanticid. Infanticidul se
referă în general la uciderea unui copil şi este considerat de
legislaŃiile penale ca o formă calificată de omor. Pruncuciderea se
referă însă numai la uciderea de către mamă a copilului său nounăscut. Fapta vizată prin termenul pruncucidere este incriminată
în diferitele legislaŃii penale ca o variantă atenuantă a omuciderii
constituită fie ca o infracŃiune de sine stătătoare, cu denumire
proprie şi cu conŃinut normativ propriu, fie ca formă sau
circumstanŃă atenuantă a infanticidului. Pruncuciderea ca şi
celelalte infracŃiuni contra vieŃii constă într-o faptă de pericol
4

Ibidem
A.Boroi, Pruncuciderea şi uciderea din culpă, Ed.Min.de interne, pag. 17
6 Ibidem, pag. 18
5
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social deosebit de grav prin care se cauzează moartea unei fiinŃe
umane şi anume a copilului nou-născut din cauza unei situaŃii de
natură neuro-psihică (tulburare pricinuită de naştere).
În principiu o persoană pentru a fi responsabilă de fapta
savârşită trebuie să posede capacitatea de a hotări asupra
acŃiunilor sale. Acest fapt reprezintă teza clasică a liberului arbitru
care fundamentează răspunderea penală în general pe ideea
libertăŃii omului de a lua hotărâri în cunoştinŃă de cauză7.
InfracŃiunea de pruncucidere exceptează, într-o anumită măsură,
de la acest principiu, căci admite ca normalitate în luarea deciziilor
că premiza libertaŃii de acŃiune a omului nu are valoarea de unicat
şi nu există un singur concept ,,responsabilitate’’ ci şi o stare
intermediară cu un grad mai redus de participare a voinŃei libere,
la săvârşirea actului infracŃional, aşa numita responsabilitate
parŃială 8.

7
8

A.Boroi, Pruncuciderea şi uciderea din culpă, Ed.Min.de interne, pag 17
Ibidem, pag. 19
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CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA PENALĂ
SECłIUNEA I
Aspecte generale
InfracŃiunea de pruncucidere a impresionat întotdeauna
prin aceea că a contrazis instinctul matern firesc şi atât de bine
fixat. Pruncuciderea a fost incriminată sub variate forme din cele
mai vechi timpuri. În Lex Carolina mama ce năştea singură era
considerată vinovată de moartea copilului şi ea trebuia să facă
dovada că nou-născutul nu a trăit9. Cu privire la fundamentarea
juridică a incriminării pruncuciderii ca formă atenuată a omorului,
existau două concepŃii fundamentale: concepŃia burgheză şi
concepŃia socialistă10.
În concepŃia burgheză fundamentarea acestei atenuări
rezidă în sensul că mama care naşte un copil este împinsă să-şi
omoare copilul nou-născut din cauza greutăŃilor şi grijilor
materiale precum şi a sentimentului de ruşine şi de dezonoare
care o copleşeşte în momentul naşterii şi în primele zile după
aceasta.

9

O. Aug. Stoica, Dr.penal- partea specială, Ed.didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1976, pag. 76
10 Ibidem
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În concepŃia socialistă atenuarea răspunderii penale pentru
pruncucidere rezidă în cauze de ordin psiho-fiziologic. Ea se
bazează pe datele oferite de ştiinŃa medicală care relevă că pot
exista stări psiho-fiziologice anormale consecutive naşterii care
pot provoca femeii o tulburare psiho-fizică de natură să o
împingă la uciderea propriului copil. Aceste stări de tulburare fără
a echivala cu inconştienŃa şi a exclude imputabilitatea şi vinovaŃia,
diminuează

imputabilitatea

femeii

şi

justifică

atenuarea

răspunderii penale11. În legislaŃia noastră această infracŃiune este
incriminată de codul penal art. 177 care prevede că uciderea nounăscutului imediat după naştere de către mama aflată într-o stare
de tulburare pricinuită de naştere constituie infracŃiunea de
pruncucidere. LegislaŃia actuală Ńine cont în reglementarea acestei
infracŃiuni de datele medicinei ce pot conferi uneori un pericol
social redus.

11

O. Aug. Stoica, Dr.penal-partea specială, Ed.didactică şi Pedagogică
Bucureşti, 1976, pag. 76
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SECłIUNEA II
ConŃinutul infracŃiunii de pruncucidere
Obiectul juridic al infracŃiunii de pruncucidere îl constituie
încălcarea relaŃiilor sociale privind dreptul la viaŃă al copilului
nou-născut, iar obiectul material îl constituie întreruperea
biologică a vieŃii.
Pentru existenŃa obiectului material al pruncuciderii este
necesar să fie întrunite două condiŃii,şi anume:
- fapta să fie săvârşită asupra unui copil viu,indiferent dacă
era sau nu viabil în momentul săvârşirii infracŃiunii;
- fapta să fie săvârşită asupra unui copil nou născut.
Starea de nou născut există există atunci când copilul s-a
separat de mamă şi păstrează încă semnele de naştere recentă.
Această stare durează şapte zile după naştere.
Latura obiectivă a infracŃiunii de pruncucidere, după cum se
prevede art. 177 Cod Penal, constă în uciderea copilului nounăscut imediat după naştere.
Latura obiectivă include şi obiectul ce a produs leziunile.
Dată fiind fragilitatea corpului nou-născutului, la suprimarea vieŃii
lui se pot folosi mijloace de intensitate minimă cum ar fi
compresii, asfixieri, lipsire de igienă elementară, expunere la frig
sau căldură etc. Infractiunea este frecvent întâlnită aici. S-a
13
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reŃinut, de exemplu, că mama şi-a abandonat copilul nou-născut
lăsându-l afară noaptea,în frig neînvelit şi a precăzut şi a acceptat
ca acesta să înceteze din viaŃă, săvârşind infracŃiunea de
pruncucidere.
Este necesar ca mijloacele folosite să fie apte de a produce
moartea nou născutului,adică să fie suficiente prin ele însele ori în
unire cu factori externi cu care se asociază12.
Nou născutul trebuie să fie viu, nu însă şi viabil. Este
necesar ca specialiştii să stabilească dacă a existat sau nu viaŃă
extrauterină şi dacă nu cumva fătul era deja mort în stadiul
intrauterin sau a murit în timpul naşterii din cause patologice sau
accidentale. Mijlocul principal care indică viaŃa extrauterină este
instalarea

respiraŃiei

determinată

prin

metoda

docimazei

pulmonare bazată pe greutatea specifică a plămânului respirat
faŃă de cel nerespirat13.
EsenŃial din punct de vedere juridic este dacă fătul era deja
mort sau dacă a existat viaŃa extrauterină, în raport cu aceasta,
apreciindu-se dacă infracŃiunea există sau nu. Nu există
infracŃiune, când moartea a survenit datorită unei maladii a
copilului sau a altei cause în timpul naşterii sau după naştere, deci
s-a datorat unor factori independenŃi de voinŃa mamei.Va fi însă
12

O. Loghin, A. Filipaş, Dr.penal-Partea specială, Ed.Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983, pag. 43
13 Ibidem, pag. 46
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foarte greu de constatat dacă există sau nu pruncucidere când
mama a acŃionat concomitant cu aceşti factori şi când medicii vor
trebui să precizeze cauza precisă a morŃii.
Dacă una din cause nu este exclusivă (factorii independenŃi
sau factorii mamei) ceea ce conduce clar la existenŃa sau
inexistenŃa infracŃiunii, faptul că împreună au produs moarte nu
exclude existenŃa infracŃiunii de pruncucidere.
Aceasta pentru că fără acŃiunea mamei rezultatul nu s-ar fi
produs.
Pruncuciderea este o infracŃiune instantanee şi de rezultat.
Ea se consumă în momentul morŃii nou – născutului când aceasta
a survenit imediat după naştere.
Subiectul activ al infracŃiunii de pruncucidere este mama
,,aflată intr-o stare de tulburare pricinuită de naştere’’, din această
precizare a legii rezultă că subiectul activ este un subiect unic,
calificat, care trebuie să întrunească trăsături specifice14.
Prima exprimă cerinŃa ca subiectul activ al infracŃiunii să
aibă calitatea de mamă a copilului ucis,indiferent dacă este
căsătorită sau necăsătorită.Prin aceasta, pruncuciderea se defineşte
ca o infracŃiune proprie, coautorul nefiind posibil.

14 C.Barbu, Ocrotirea persoanei in dreptul penal al României, Ed. Scrisul
Românesc, Craiova, 1977, pag. 48
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