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Partea I
Consideraţii introductive

Capitolul I
Precizări prealabile
Secţiunea 1. Interesul doctrinar şi practic
al demersului ştiinţific
§1. Interesul doctrinar
Viaţa, integritatea fizică si psihică au fost printre primele valori
umane recunoscute şi protejate la nivel global. Istoria modernă a
drepturilor omului se poate spune că a început odată cu consacrarea
dreptului la viaţă, iar de atunci problemele legate de acest drept au fost
dezbătute de nenumărate ori, din multiple puncte de vedere. La un
moment dat, s-a pus întrebarea dacă se mai putea adăuga ceva nou.
Toate acestea ne duc cu gândul la împărţirea clasică a drepturilor
omului în trei generaţii şi la întrebarea ce se pune uneori, dacă nu
cumva drepturile din prima generaţie au căzut în desuetudine. Dacă nu
cumva atâta cerneală s-a scurs pe acest subiect, iar aceste valori au
fost într-atât proslăvite, încât orice ameninţare la adresa lor a dispărut
cu desăvârşire şi, în consecinţă, şi studiul acestora este desuet.
Şi totuşi, secolul trecut a pus omenirea faţă în faţă cu evoluţia
tehnologică şi ştiinţifică, dând naştere la ceea ce am putea numi o
veritabilă revoluţie în domeniul drepturilor omului. Progresele ştiinţifice la care suntem martori în ultimele decenii sunt un exemplu clar
al modului în care ştiinţa poate influenţa direct şi într-un mod fundamental, existenţa omului. Ştiinţa vieţii şi tehnologia în general au
repus în discuţie criteriile de evaluare şi de definire a însăşi fiinţei
umane, precum şi a societăţii.
Atunci când încercăm să determinăm interesul doctrinar al unei
cercetări ştiinţifice trebuie să ne reamintim care este scopul doctrinei
şi în mod special al doctrinei juridice. S-ar putea spune că acesta este
de a analiza şi de a determina instrumentele care mai târziu vor folosi
practicianului şi anume: noţiuni, proceduri, mecanisme juridice care să
încadreze şi să „disciplineze” o realitate socială. În aceste condiţii
doctrina va acorda atenţie în aceeaşi măsură problemelor vechi, pentru
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a se determina în ce măsură soluţiile propuse până în prezent mai sunt
aplicabile noilor realităţi, precum şi problemelor noi neabordate încă.
Preocupări legate de studiul protecţiei vieţii, a integrităţii fizice şi
psihice precum şi legiuiri în această materie datează de la începuturile
civilizaţiei umane. Tocmai de aceea este necesară o permanentă
analiză şi sintetizare a materialului doctrinar existent. Acest demers
este indispensabil pentru evaluarea stadiului actual al societăţii,
precum şi pentru urmărirea evoluţiei sale. Rolul principal al doctrinei
este de corelare a realităţilor sociale cu nivelul şi modalităţile actuale
de protecţie a vieţii, integrităţii fizice şi psihice.
Juriştii intâmpină dificultăţi deosebite în faţa noilor situaţii care cer
reglementare. Din moment ce dreptul este o „oglindă” a societăţii
într-un anumit stadiu al evoluţiei sale, nu este posibilă reglementarea
unei probleme înainte de a cunoaşte poziţia membrilor societăţii.
Doctrina este cea care va media între legiuitor şi societate, informând
ambele părţi şi contribuind cu propuneri concrete. Rolul doctrinei
poate fi unul pedagogic, plasându-se în anticamera regulii de drept,
deorece o pregăteşte pe aceasta, uşurând conceperea şi acceptarea
acesteia. În acelaşi mod, ea intervine şi pentru ajustarea şi îmbunătăţirea aplicării regulii de drept la cazuistica existentă.
Astfel, scopul doctrinei este şi de a prevedea problemele viitoare
cu care societatea se va confrunta, probleme care azi doar se întrezăresc a apărea, dar care vor fi puse în practică cât de curând. Tot mai
multe cercetări ştiinţifice dau naştere unor noi speranţe pentru rasa
umană dar în acelaşi timp inspiră teamă. Ceea ce înainte nu părea
posibil acum devine pe zi ce trece realitate. Aşa cum produsul imaginaţiei unor autori ca Jules Verne a devenit realitate în secolul trecut,
nu este exclus ca noile biotehnologii să permită conceperea unor
hibrizi sau himere. În acest context, doctrina poate juca un rol important în informarea corectă a societăţii pentru a nu da naştere unor
reacţii premature şi exagerate. Prin intermediul dezbaterii doctrinare,
progresele ştiintifice nu mai rămân apanajul exclusiv al oamenilor de
ştiinţă, ci permit întregii societăţi să decidă asupra viitorului său.
În concepţia unor autori, intervenţia legiuitorului trebuie să se
bazeze pe un număr de principii, atunci când reglementează protecţia vieţii, integrităţii fizice şi psihice a individului, mai ales atunci
când este vorba despre ştiinţele despre viaţă. În primul rând, norma de
drept trebuie să reflecte un consens atât la nivel naţional cât şi internaţional. Acolo unde o opinio communis nu este evidentă şi nu este
bazată pe date concrete despre cerinţele societăţii şi despre contro-
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versele ce pot lua naştere, intervenţia ar trebui amânată. Cel de-al
doilea principiu este o consecinţă a primului şi anume că intervenţia
trebuie să se facă gradual. În cel de-al treilea rând legiuitorul trebuie
să ţină seama de faptul că scopul nu este să stabilească o reglementare
rigidă şi cu caracter definitiv ci dimpotrivă trebuie să plece de la
premisa că încă din momentul adoptării noii legislaţii, revizuirea ei
este necesară. De aceea trebuie stabilite chiar strategii clare ale
viitoarelor dezbateri şi revizuiri ale actelor normative pentru a se
asigura în permanenţă o reglementare flexibilă şi în concordanţă cu
evoluţiile recente.1
În concluzie, viitoarea reglementare trebuie să fie flexibilă dar să
fie în permanenţă ghidată de un număr de principii indispensabile
pentru protecţia demnităţii umane. Sistemul de reglementare trebuie să
aibă în centru Constituţia, conţinând un mănunchi de astfel de principii ce vor guverna legi subsecvente, reprezentând adevaraţi sateliţi ai
celei din urmă. Rigiditatea, care este o caracteristică a Constituţiei
noastre, va asigura stabilitatea necesară oricărei legislaţii în domeniul
drepturilor omului, permiţând însă, prin intermediul legilor subsecvente, intervenţia promptă a legiuitorului în faţa noilor evoluţii în
ştiinţă dar şi în mentalitate.
În ceea ce priveşte legislaţia ce va completa principiile consacrate constituţional, trebuie analizat gradul de implicare al legiuitorului. În materia bioeticii, foarte puţine state au ieşit în întâmpinarea
noilor provocări, stabilind şi un cadru legislativ. Acest nou domeniu
redefineşte rolul statului, deoarece nu mai este principalul violator al
drepturilor omului. În schimb trebuie să îşi asume rolul de protector al
individului şi al societăţii în faţa utilizărilor improprii ale descoperirilor ştiinţifice, în special în domeniul geneticii. Protecţia trebuie
să vizeze „generaţiile viitoare”, ca rezultat al conştientizării caracterului ireversibil al anumitor atingeri aduse moştenirii genetice a
omului. Pericolele nu mai privesc doar societatea sau individul, ci
insăşi specia umană.2
În cele mai multe cazuri, printre care se numără şi România,
legiuitorul s-a temut să intervină în această materie, iar acum ne
confruntăm cu un veritabil vid legislativ. Instanţele nu pot însă refuza
să se pronunţe, invocând inexistenţa normei juridice. Aceasta ar
1

C. Casabona, Biotechnology, Law and Bioethics – Comparative perspectives, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 46.
2
Idem, p. 47.
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însemna denegare de dreptate. În final, acest vid juridic1 şi nesiguranţa
firească a judecătorului duc la decizii contradictorii sau imprecise. În
ciuda încercărilor judecătorului de a suplini absenţa unei reglementări
specifice, acesta nu poate suprima şi insecuritatea juridică ce ia
naştere. Această pasare a responsabilităţii din sfera politică în cea
judecătorească poate însă să fie calificată drept „denegare de politică”.
În tradiţia sistemului de drept continental, judecătorul nu ar trebui să
se afle în poziţia de a se pronunţa asupra unor probleme fundamentale,
fără ca ele să fi fost supuse în prealabil dezbaterii democratice. În caz
contrar, legitimitatea soluţionării într-o manieră pretoriană a ceea ce ar
fi trebuit soluţionat politic, este pusă sub semnul întrebării.
§2. Interesul practic
Interesul practic al cercetării diferitelor aspecte ale protecţiei vieţii,
integrităţii fizice şi psihice rezidă în necesitatea furnizării unor soluţii
legislative şi instituţionale problemelor cu care se confruntă societatea. Eforturile teoreticianului facilitează în cele din urmă atingerea
scopurilor dreptului. Acestea sunt de a permite şi de a garanta
coexistenţa paşnică a elementelor societăţii şi soluţionarea conflictelor
acolo unde acestea apar. În cele din urmă, dreptul este cel care proclamă dar şi protejează valorile individuale şi colective, fie că sunt
deja recunoscute, fie că sunt noi şi necesită identificare şi calificare.2
Legiuitorul va identifica valorile societăţii de astăzi legate de viaţă,
declarată „valoare supremă în rândul drepturilor omului pe plan
internaţional”3 şi integritate fizică şi psihică. Aceste valori, aparent
uşor de reperat, se dovedesc extrem de greu de definit, delimitat şi mai
ales de reglementat. Chiar şi în probleme considerate rezolvate, descoperim că dezbaterea a fost reluată, iar argumente care în trecut erau
suficient de convingătoare, acum sunt puse într-o nouă lumină. Acesta
este cazul unor teme clasice ca legitimitatea pedepsei cu moartea sau
eutanasia activă. Cu atât mai mult este situaţia noilor realităţi ce sunt
generic denumite domeniul bioeticii.

A se vedea şi Decizia nr. 418/18.07.2005 a Curţii Constituţionale asupra
sesizării de neconstituţionalitate a Legii privind sănătatea reproducerii şi
reproducerea umană asistată medical (M.Of. nr. 664 din 26 iulie 2005).
2
C. Casabona, op. cit., 1999, p. 37.
3
C.E.D.O., Streletz, Kessler, Krenz c. Germania, 22 martie 2001.
1

