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Rezumat
În articol este abordată în detaliu infracțiunea privind provocarea avortului din perspectiva 
dreptului penal comparat. Actualitatea temei cercetate, ţine de opiniile controversate 
apărute în societate cu privire la avort, la aspectul moral, precum și consecințele acestuia. 
Avortul este o preocupare a diferitelor tipuri de servicii de sănătate, iar participarea 
femei la asemenea acțiuni este una dramatică și tensionată, deoarece, de femeie depinde 
sănătatea generală a populaţiei, progresul şi existența unui stat.
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Introducere
Viața fiecăruia dintre noi este un proces continuu, care își are originea la concepție 

și avansează prin diverse etape, până la infinitul etern, sau până la trecerea în lumea 
spiritelor. Genul feminin, are marea responsabilitate a perpetuării speciei umane, doar 
că uneori această responsabilitate divină este întreruptă și nerespectată. Factorii care 
contribuie la apariția în realitatea obiectivă a asemenea acțiuni, sunt diverși, unii se 
referă la un număr mai mare de persoane, alții doar la femeia însărcinată. Întreruperea 
cursului obișnuit a unei sarcini, reprezintă un moment discriminatoriu care în final 
diminuează și valoarea vieții umane. De la o zi la alta ameninţările la adresa vieţii 
fiinţei umane încă nenăscute se înmulțesc şi se diversifică. Acest fapt, ne-a determinat 
de-a efectua o cercetare comparată în ceea ce ține de provocarea avortului în legislațiile 
străine. Evoluția societății de la un secol la altul, i-a determinat pe oameni să-și adopte 
diferite reguli, concepte, norme, legi etc. de protecţie proprie faţă diverse atentate 
asupra vieții și sănătății persoanei. Întreruperea sarcini, este prevăzută în toate statele 
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de pe continentul european. Așadar, în continuare ne propunem de-a analiza legislația 
unor state în vederea identificării mecanismelor de protecție a nou-născuților, și evident 
acumularea unor noi tratări normative care ulterior pot fi implementate în țara noastră, 
în vederea contracarării acestui fenomen ilicit.

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. Elaborarea 
unei cercetări pe tematica respectivă are menirea de a prezenta în mod obiectiv, complet 
și coerent modul de incriminare în alte state a structuri normelor juridico-penale de 
provocare a avortului. Precum și preluarea bunelor practici în vederea armonizării 
propriei legislații.

Metode aplicate și materiale utilizate
În procesul cercetării științifice și pregătirii articolului dat au fost utilizate mai 

multe metode, cum ar fi: sistemică, logică, analitică, comparativă etc. În calitate de 
suport empiric au servit materialul normativ provenind din rezultatele obținute în urma 
studiului a peste 10 legislații penale din diverse state.

Rezultatele obținute și discuții
În Codul penal al Republici Moldova incriminarea privind provocarea ilegală a 

avortului este dislocată la art. 159. Potrivit textului de lege, este supusă răspunderii 
penale persoana care întrerupe cursul sarcinii:

a) în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
b) care nu are studii medicale superioare speciale;
c) ce depăşeşte 12 săptămâni, în lipsa indicaţiilor medicale, stabilite de Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
d) în cazul contraindicaţiilor medicale pentru efectuarea unei asemenea operaţii;
e) în condiţii antisanitare – art. 159 alin. (1) C. pen. al R. Moldova. Se pedepsește 

o asemenea faptă cu amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale 
sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până la 3 ani. De asemenea în cazul dat poate fi aplicată 
și pedeapsa închisorii de până la 2 ani.

La alin. 2 al aceluiași articol sunt consacrate și două forme gravante ale faptei de 
provocare a avortului. Așadar, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 6 ani cu (sau fără) 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un termen de până la 5 ani, persoana care a provocat ilegal avortul și ca urmare a cauzat 
din imprudenţă o vătămare gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii sau 
care a provocat din imprudenţă decesul victimei [1].

Sediul normativ de incriminare în Letonia a tematicei analizate este consacrat în 
Capitolul XIII cu denumirea generică Infracțiuni împotriva sănătății unei persoane, 
unde la secțiunea 135 stipulează răspunderea penală pentru efectuarea neautorizată a 
unui avort. În corespundere cu textul de lege al Letoniei:

- o persoană care are dreptul să efectueze avorturi, comite un avort asupra unei 
femei însărcinate, în cazul în care avortul este efectuat în afara unui spital sau a altei 
instituții medicale, sau în incinta unei instituții medicale, dar fără un temei juridic – sec. 
135 alin. (1) C. pen. al Letoniei, va fi pasibil de răspunderea penală. Pedeapsa pentru 
o asemenea faptă poate fi de mai multe tipuri: amendă, munca în folosul comunității, 
privarea de libertate, precum și privarea de dreptul de a activa într-o instituție medicală 
pe o perioadă de cel mult 5 ani.
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- o persoană care comite un avort asupra unei femei însărcinate în condiții 
neigienice, chiar dacă avortul este efectuat de către o persoană care nu are dreptul să 
efectueze avorturi – sec. 135 alin. (2) C. pen. al Letoniei, aceasta la fel va fi sancționată. 
O asemenea faptă poate fi pedepsită cel mai grav cu închisoare de până la 2 ani.

- o persoană care comite un avort neautorizat asupra unei femeie însărcinate 
împotriva voinței acesteia, sau în cazul în care săvârșirea unui avort neautorizat a 
condus la decesul unei femei însărcinate sau la alte consecințe grave – va fi sancționat 
cu o pedeapsă de tipul închisorii pe o perioadă de la 3 la 12 ani și cu interzicerea 
desfășurării unei activități de cel mult 10 ani, conform sec. 135 alin. (3) C. pen. al 
Letoniei [2].

Legiuitorul Republicii Lituania a plasat infracţiunea de întrerupere a sarcinii în 
Capitolul XIX „Infracţiuni ce pun în pericol sănătatea umană și viața”, art. 142 Avortul 
ilegal din Codul penal. În conformitate cu prevederile articolului sus-menţionat se 
aplică pedeapsa:

- cu închisoare de până la 2 ani medicului care are dreptul de a efectua avorturi 
și efectuează un avort la cererea unui pacient, în prezența contraindicațiilor sau în cazul 
în care nu este efectuat într-o unitate medicală – art. 142 alin. (1) C. pen. R. Lituania.

- cu închisoare pe un termen de până la 3 ani specialistului în sănătate care nu are 
dreptul de a efectua avorturi și efectuează un avort la o unitate sanitară la cererea unui 
pacient – art. 142 alin. (2) C. pen. R. Lituania.

- cu închisoare de până la 4 ani persoana care nu are dreptul de a efectua avorturi și 
întrerupe sarcina la cererea unei femei gravide – art. 142 alin. (3) C. pen. R. Lituania.

În C. pen. R. Lituania la art. 143 este prevăzută o acțiune separată în ceea ce privește 
provocarea unui avort ilegal. Aceasta se manifestă prin constrângerea adusă în adresa 
unei femei însărcinate ca să efectueze un avort. Norma respectivă face trimitere la 
persoanele care încearcă prin diverse metode să exercite o constrângere mintală asupra 
victimei sau a persoanelor apropiate ei, în așa mod ca aceasta să întrerupă cursul normal 
al sarcinii sale. O asemenea faptă se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani [3].

Provocarea avortului cunoaşte o incriminare distinctă şi în legislaţia penală a 
Marelui Ducat de Luxemburg. Capitolul I intitulat Despre avort, înglobează în sine 
trei norme juridice ce incriminează răspunderea penală pentru fapta de întrerupere a 
cursului sarcini. 

Așadar, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani fapta ilicită de oferire a 
alimentelor, medicamentelor, folosirea violenței cu scopul de a provoca avortul unei 
femei însărcinate – art. 348 C. pen. al Luxemburgului. În cazul în care, avortul a fost 
provocat prin violențe exercitate cu bună ştiinţă, dar fără intenţia de a-l provoca – art. 
349 alin. (1) C. pen. al Luxemburgului, făptuitorul va fi sancționat cu o amendă în 
mărime de la 251 până la 3.000 euro și cu privarea de libertate pe o perioadă de la 3 luni 
la 2 ani. Iar dacă, violenţele au fost comise cu premeditare sau cunoscând starea femeii 
de-a fi însărcinată – art. 349 alin. (2) C. pen. al Luxemburgului, vinovatul va fi amendat 
de la 500 la 5.000 euro și cu închisoare pe un termen de la 6 luni până la 3 ani.

Cea mai aspră pedeapsă care poate fi aplicată în conformitate cu legislația sus-
menționată pentru întreruperea ilegală a cursului sarcini, este una de tipul închisori pe 
o perioadă de maxim 15 ani. Aceasta se aplică în cazul când femeia însărcinată nu a 
consimțit la avort, iar această ilegalitate s-a soldat cu decesul persoanei însărcinate – 
art. 352 C. pen. al Luxemburgului [4].
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În Republica Elenă*, răspunderea penală pentru provocarea avortului este instituită 
în Capitolul XV Infracțiuni împotriva vieții. Potrivit C. pen. al Greciei, este pedepsită 
persoana care atât cu acordul gravidei, cât și fără acordul acesteia întrerupe cursul 
sarcinii. Dacă, în urma provocării unui avort, se constată o cauzare de suferințe 
corporale grave sau intelectuale în adresa persoanei însărcinate – art. 304 alin. (2) lit. 
b), atunci făptuitorul își va petrece următorii cel puțin 2 ani după gratii, iar dacă survine 
decesul persoanei – până la 10 ani privațiune de libertate.

În textul art. 304 alin. (4) C. pen. al Greciei se stipulează că nu este o faptă ilicită 
întreruperea artificială a sarcinii care este realizată cu acordul gravidei de către o moașă-
medic ginecolog cu participarea anestezistului într-o unitate de spitalizare organizată 
când intervine una dintre următoarele situații: 

1. nu s-au împlinit 12 săptămâni de sarcină;
2. s-a constatat, cu mijloacele moderne de diagnoză prenatală, indicii de anomalie 

gravă a embrionului care implică nașterea unui nou-născut patologic și sarcina nu are 
o durată mai mare de 24 săptămâni;

3. există un pericol inevitabil pentru viața gravidei sau un risc de vătămare gravă 
și permanentă a sănătății corporale sau psihice a acesteia. În situația aceasta este 
necesară o adeverință în aceste sens din partea unui medic abilitat;

4. sarcina este rezultatul violului, al seducției minorei, al incestului sau al abuzării 
unei femei incapabile să reziste și dacă nu s-au împlinit 19 săptămâni de sarcină [5].

În C. pen. al Maltei, incriminarea privind răspunderea penală pentru infracţiunile ce 
atentează la relaţiile sociale de protejare a vieții și sănătății persoanei este specificată în 
Subtitlul VII Despre avort, administrarea sau furnizarea substanțelor otrăvitoare 
sau dăunătoare pentru sănătate și despre răspândirea bolilor din Titlul VIII Despre 
infracțiuni împotriva persoanei.

Conform textului de lege:
- persoana care prin orice alimente, băuturi, medicamente, violență sau prin 

diverse mijloace provoacă pierderea sarcinii – art. 241 C. pen. al Maltei, va fi pasibilă, 
la condamnare, de pedeapsa închisorii de la 18 luni până 3 ani.

- dacă mijloacele utilizate la întreruperea cursului sarcini provoacă decesul 
femeii, sau o vătămare gravă persoanei acesteia, indiferent dacă pierderea sarcinii s-a 
produs sau nu – art. 242 C. pen. al Maltei, făptuitorul va fi pasibil de pedeapsa aplicabilă 
în cazul omuciderii cu premeditare sau a vătămării corporale cu premeditare.

- orice medic, chirurg, obstetrician, sau farmacist care, în cunoștință de cauză, 
a prescris sau a administrat mijloacele prin care este provocată pierderea sarcinii – 
art. 243 C. pen. al Maltei, va fi pasibil la condamnare cu pedeapsa închisorii de la 18 
luni la 4 ani și cu interzicerea permanentă a exercitării activității profesionale.

- când din imprudență, neglijență, lipsa competențelor în profesie sau meserie, 

* Republica Elenă – este numele sub care este cunoscut statul grec în timpul Războiului 
de Independență de sub stăpânirea Imperiului Otoman. Acesta este un termen pur istoric, care 
subliniază natura constituțională și democratică a regimului revoluționar care a precedat fondarea 
Regatului Greciei independent. Acest termen asociază perioada istorică a războiului revoluționar 
cu formele nemonarhice de organizare ale țării de mai târziu – A Doua Republică Elenă și A 
Treia Republică Elenă. https://ro.wikipedia.org/wiki/Prima_Republic%C4%83_Elen%C4%83 
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ori prin nerespectarea normelor, provoacă pierderea sarcinii unei femei gravide – art. 
243A C. pen. al Maltei, subiectul de drept va fi pasibilă de pedeapsa închisorii cu limita 
maximă de 6 luni sau amendă în valoare de cel mult doi mii trei sute douăzeci și nouă 
euro și treizeci și șapte de eurocenți (2.329,37). Amenda pentru o asemenea faptă este 
una fixă și nu poate fi nici mărită nici micșorată [6].

Analizând legislaţia penală a Portugaliei, menţionăm că acţiunile ce prevăd 
întreruperea cursului de sarcină sunt instituite în Capitolul II, cu denumirea marginală 
Despre infracțiuni contra vieții intrauterine. Asemenea precizărilor efectuate în 
cercetările statelor anterioare, observăm că legislația Portugaliei incriminează în sine 
mai multe norme juridice ce prevăd răspunderea penală a subiecților de drept pentru 
provocarea unui avort. Așadar: 

a) provocarea avortului fără consimțământul persoanei însărcinate – art. 140 
alin. (1) C. pen. al Portugaliei, este sancționată cu o pedeapsă de tipul închisorii pe o 
perioadă de până la 8 ani.

b) provocarea avortului cu consimțământul femeii însărcinate – art. 140 alin. (2) 
C. pen. al Portugaliei, se pedepsește cu închisoare pe un termen de până la 3 ani.

c) femeia însărcinată care își dă consimțământul pentru avortul săvârșit de o 
persoană terță sau dacă își întrerupe ea singură sarcina – art. 140 alin. (3) C. pen. al 
Portugaliei, la fel se sancționează. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este una de tipul 
închisori de până la 3 ani.

d) când avortul sau mijloacele utilizate în vederea acestuia au ca rezultat moartea 
sau vătămarea corporală gravă a femeii însărcinate – art. 141 alin. (1) C. pen. al 
Portugaliei, limitele pedepsei aplicabile celui care i-a provocat avortul sunt sporite cu 
o treime.

Articolul 142 din C. pen. al Portugaliei intitulat Întreruperea de sarcină 
nesusceptibilă de pedeapsă prevede unele situații când nu se sancționează penal 
provocarea unui avort efectuat de medic ori sub îndrumarea acestuia, într-o instituție de 
sănătate oficială sau în mod oficial recunoscută și cu consimțământul femeii însărcinate, 
atunci când:
	constituie unicul mod de a îndepărta pericolul de moarte sau de lezarea gravă 

și ireversibilă a sănătății fizice sau psihice a femeii însărcinate;
	există indici siguri și legali care demonstrează că copilul nenăscut va suferi, în 

mod incurabil, de o boală gravă sau de o malformație congenitală și este realizată în 
primele 24 de săptămâni de sarcina, cu excepția situațiilor în care fetușii sunt neviabili, 
caz în care întreruperea va putea fi realizata oricând;
	sarcina este rezultatul unei infracțiuni contra libertății și autodeterminării 

sexuale, iar întreruperea este realizată în primele 16 săptămâni;
	este realizată, la alegerea femeii însărcinate, în primele 10 săptămâni de sarcină [7].
În legislaţia penală a Republicii Slovace, incriminarea subiectului cercetat este 

dislocată la Capitolul I C. pen. cu denumirea marginală Infracțiuni contra vieții sau 
a integrității corporale. În esență, potrivit textului de lege al Slovaciei, acțiunile 
antisociale de întrerupere a cursului sarcinii unei femei se pot manifesta prin:

I. provocarea avortului fără consimțământul persoanei însărcinate – art. 150 
alin. (1) C. pen. al R. Slovace. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este una de tipul 
închisori de la 3 până la 8 ani.
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II. provocarea unui avort fără consimțământul persoanei însărcinate care s-a 
soldat cu cauzarea unor vătămări corporale deosebit de grave sau decesul femeii 
însărcinate – art. 150 alin. (3) C. pen. al R. Slovace. O asemenea faptă ilicită se 
pedepsește cu închisoarea pe o perioadă de la 8 la 15 ani.

III. provocarea avortului cu consimțământul persoanei însărcinate prin proceduri 
sau în condiții care încalcă reglementările legale generale privind avortul – art. 151 
alin. (1) C. pen. al R. Slovace. Făptuitorul acestei ilegalități va fi privat de libertate pe 
o perioadă de la 2 până la 5 ani.

IV. provocarea avortului cu consimțământul persoanei însărcinate asupra unei 
persoane minore, fără consimțământul tutorelui legal al acesteia sau al persoanei 
în îngrijirea căreia este încredințată minora – art. 151 alin. (2) lit. b) C. pen. al R. 
Slovace. Persoana dată va fi sancționată cu pedeapsa închisorii de la 3 la 8 ani.

V. incitarea unei femei însărcinate să-și cauzeze singură un avort ori să solicite 
sau să permită altei persoane să-i efectueze un avort folosind proceduri care încalcă 
reglementările legale generale privind avortul – art. 152 alin. (1) C. pen. al R. Slovace. 
Pedeapsa pentru o asemenea abatere de la prevederile legale este una de tipul închisorii 
de până la un an de zile.

VI. liberarea de răspundere penală a persoanei însărcinate care își face singură 
avortul sau cere ori permite altei persoane să facă acest lucru. În cazul dat, femeia nu 
va fi pedepsită nici măcar conform prevederilor referitoare la persoana care instigă sau 
ajută la comiterea infracțiunii [8].

Codul penal al Republicii Slovenia, de asemenea conţine o normă corespunzătoare 
ce reglementează interzicerea provocării unui avort. Aceasta din urmă este dislocată 
în Capitolul XV Infracțiuni contra vieții și membrelor, art. 121 din Codul penal, 
intitulat Provocarea ilegală a avortului. În corespundere cu prevederile articolului dat 
se aplică pedeapsa penală pentru:

• persoana care provoacă un avort cu consimțământul femei însărcinate sau care o 
asistă la inducerea avortului într-o manieră care nu este similară cu practica medicală 
și cu metodele de întrerupere a sarcinii prevăzute de lege – art. 121 alin. (1) C. pen. 
al R. Slovenia. Aceasta din urmă poate fi privată de libertate pe o perioadă de la 6 
luni până la 5 ani.

• persoana care provoacă un avort fără consimțământul femei însărcinate – art. 121 
alin. (2) C. pen. al R. Slovenia. În asemenea situații făptuitorul se va alege cu 
închisoare de maxim 8 ani.

• persoana care afectează alegerea genului viitorului copil prin utilizarea metodei de 
fertilizare cu asistență medicală – art. 121 alin. (3) C. pen. al R. Slovenia. Pedeapsa 
pentru astfel de ilegalități este una de tipul închisorii, și poate ajunge până la 3 ani. 
Nu constituie elementele componenței de infracțiune a faptei respective, în cazul 
în care acțiunile date sunt efectuate pentru a evita o boală ereditară severă legată 
de sex.

• persoana care efectuează ilegal procedura de fertilizare cu asistență biomedicală 
datorită maternității surogate – art. 121 alin. (4) C. pen. al R. Slovenia. Vinovatul 
fapte respective va fi sancționat cu aceeași pedeapsă menționată la art. 121 alin. (3) 
C. pen. al R. Slovenia.
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• persoana care comercializează spermatozoizi, ovule nefertilizate și embrioni 
umani prematuri – art. 121 alin. (5) C. pen. al R. Slovenia. Pedeapsa pentru o 
asemenea ilegalitate manifestată în realitatea obiectivă este una de tipul închisori  
de maxim 3 ani.

Conform prevederilor legale (C. pen. al R. Slovenia), când are loc săvârșirea 
unei dintre acțiunile alternative reiterate mai sus ce se soldează cu decesul 
persoanei însărcinate, atunci subiectul de drept va fi pedepsit cu maxim 15 ani  
de închisoare [12].

În legislația Spaniei infracţiunile ce atentează la relaţiile sociale de protejare a vieții 
și sănătății persoanei sunt instituite în Partea a II-a din C. pen., cu denumirea marginală 
Infracţiunile şi pedepsele acestora. În conținutul Titlului II cu denumirea generică 
Avortul, sunt statuate acțiunile alternative prin care poate fi întrerupt cursul normal al 
unei sarcini.

Astfel, în conformitate cu textul de lege sus-remarcat al Spaniei, persoana care 
produce avortul unei femei fără consimţământul acesteia, ori cu consimţământul femeii 
obţinut prin violenţă, ameninţare sau înşelătorie – art. 144 C. pen. al Spaniei, va fi 
pasibilă de răspunderea juridică. Cel mai grav ce se poate întâmpla după comiterea 
unei asemenea acțiuni, este privarea de libertate pe o perioadă de la 3 la 10 ani. Dar, 
potrivit prevederilor legale, făptuitorul dat, mai este sancționat cu decăderea specială 
din exercitarea oricărei profesii medicale sau de prestarea serviciilor de orice fel în 
clinici, sau cabinete medicale de ginecologie, publice ori private, pe o perioadă de la 3 
până la 10 ani.

Este important de menționat că conform art. 145 C. pen. al Spaniei, când are loc 
întreruperea cursului sarcini după 22 de săptămâni din momentul conceperii, judecătorul 
care va examina cauza, poate aplica o pedeapsă vinovatului de 0,5 ori mai mare din 
maximul pedepsei, jumătatea superioarei.

La art. 145bis alin. (1) C. pen. al Spaniei sunt prevăzute unele variante agravante a 
faptei descrise la art. 144, mai sus: aceeaşi acțiune comisă fără să fi fost verificat dacă 
femeia a fost informată în prealabil despre drepturile, subvențiile publice și ajutorul 
pentru sprijinirea maternității sau înafara instituțiilor medicale publice ori private, 
abilitate de-a efectua întreruperea sarcini. Forma agravata se pedepsește cu închisoare 
de la 6 la 20 luni. De asemenea variantele agravante, la capitolul sancțiuni, cad sub 
incidența art. 145 C. pen. al Spaniei [9].

În C. pen. al Ungariei, acțiunile ilegale de provocare a avortului sunt instituite în 
conținutul a trei norme juridice dislocate în trei capitole diferite.

Primele două reglementări constituie agravante la alte fapte de bază. Iar cea de-a 
treia acțiune, statuată separat, este și norma principală care are menirea de a  proteja 
viața, integritatea corporală și sănătatea persoanei.

Așadar, potrivit Capitolul XIII din C. pen. al Ungariei intitulat Crime împotriva 
umanității, este pedepsită persoana care printr-o practică răspândită sau sistematică 
forțează pe alții să se prostitueze sau să poarte o sarcină sau să avorteze ilegal – art. 
143 alin. (1) lit. f). Se pedepsește o asemenea faptă cu închisoarea de la 10 la 20 ani sau 
cu detenție pe viață. În Capitolul XIV cu denumirea marginală Crime de război, la art. 
149 Atacul asupra persoanelor protejate, se sancționează persoana care în timpul 
războiului forțează o persoană protejată să se prostitueze sau să poarte o sarcină 

Fiziologia şi Sanocreatologia



55

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(340) 2020

sau să facă un avort ilegal – art. 149 alin. (2) lit. c). Pedeapsa pentru o asemenea 
abatere de la prevederile legale este identică cu cea menționată la art. 143 alin. (1)  
lit. f) C. pen. al Ungariei.

Corespunzător Capitolului XV din C. pen. al Ungariei cu denumirea generică 
Infracțiuni împotriva vieții, integrității corporale și sănătății, la art. 163 alin. (1) 
este pedepsită cu închisoare de până la 3 ani, persoana care săvârșește eliminarea sau 
expulzarea unui făt. Ca agravantă la acțiunea de bază, constituie provocarea avortului 
fără consimțământul femeii însărcinate sau provocarea unor vătămări corporale 
acesteia din urmă. Variantele tipice care derivă de la fapta principală pot fi sancționate 
cu o pedeapsă de tipul închisorii de la unu până la 5 ani. Iar în cazul când întreruperea 
de sarcină are ca consecință decesul femeii însărcinate – art. 163 alin. (3) C. pen. al 
Ungariei, atunci se va aplica o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 8 ani [10].

În C. pen. al Italiei, răspunderea penală pentru întreruperea cursului de sarcină este 
consacrată în Titlul X intitulat Despre infracţiuni împotriva integrităţii şi sănătăţii 
rasei. În conformitate cu prevederile titlului sus-menţionat:

• persoana care provoacă avortul unei femei fără consimțământul acesteia –
art. 545 C. pen. al Italiei, este pedepsit cu închisoare de la 7 până la 12 ani.

• persoana care provoacă avortul unei femei cu consimțământul acesteia – art.
546 C. pen. al Italiei, răspunde conform legi. Pedeapsa pentru o asemenea faptă este 
una de tipul închisori pe o perioadă de la 2 până la 5 ani.

• femeia care își provoacă singură avortul – art. 547 C. pen. al Italiei, la fel este
pedepsită. O asemenea faptă se sancționează cu închisoarea de la 1 la 4 ani.

• persoana care instigă o femeie gravidă să avorteze, punându-i la dispoziţie
mijloacele adecvate – art. 548 C. pen. al Italiei, va fi condamnată pe o perioadă de la 
6 luni la 2 ani.

• dacă faptele enunțate la art. 545 și 546 C. pen. al Italiei au ca urmare decesul
femeii însărcinate – art. 549 C. pen. al Italiei, atunci perioada  maximă de privare de 
libertate care poate fi aplicată pentru asemenea ilegalități este de până la 20 ani [11]. 

Concluzie
În lumina celor constatate, putem preciza cu certitudine că provocarea unui 

avort, fie el legal sau ilegal, are ca rezultat distingerea copilului nenăscut de mama și  
tatăl său. Unele state, reiterând în prim-plan rolul dreptului la viață a fiecărui  cetățean, și 
având drept scop relaţiile sociale de protejare a vieții și sănătății persoanei, au prevăzut 
unele sancțiuni „dureroase” pentru întreruperea cursului de sarcină. Astfel, asemenea 
ilegalități pot: priva de libertatea făptuitorul până la 15 ani (Luxemburg, R. Slovenia); 
interzice permanent de a exercita o activitate profesională (Malta); sancționa vinovatul 
cu 2.329, 37 euro. Această amendă fiind una fixă și nu poate fi supusă schimbării.

În Ungaria, provocarea avortului ca circumstanță agravantă la altă infracțiune de 
bază, poate fi pedepsită maxim și cu detenție pe viață.

Cu toate, că aceste tratări normative de rigoare, în R. Slovacia este eliberată de 
răspundere penală persoana însărcinată care își face singură avortul sau cere ori permite 
altei persoane să facă acest lucru.

Deci, analizând aceste prevederi, reiterăm faptul că copilul nenăscut ar trebui să se 
bucure deplin de dreptul său internațional la viaţă şi să fie protejat de rele tratamente, 
atât în R. Moldova, cât și în întreaga lume.
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