S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2016, nr.3(93)
Seria “{tiin\e sociale”

ISSN 1814-3199,

ISSN online 2345-1017,

p.26-32

VIAŢA FIINŢEI UMANE ŞI LIMITELE ÎN INTERIORUL CĂRORA
ACEASTA SE BUCURĂ DE OCROTIRE PENALĂ
Dumitru BULIGA
Universitatea de Stat din Moldova
În studiul de faţă se elucidează, inter alia, că viaţa fiinţei umane capătă o nouă abordare în ştiinţele medicale; drept
urmare, sub aspect temporal, viaţa fiinţei umane începe până la naştere şi încetează odată cu decesul. Astfel, devine
actuală şi oportună o nouă abordare juridică asupra limitelor în interiorul cărora viaţa umană urmează a fi ocrotită de
legea penală. Pe cale de consecinţă, se relevă sintetizat cele mai importante aspecte privind viaţa fiinţei umane, limitele
temporal-existenţiale ale acesteia, apărarea juridico-penală a vieţii fiinţei umane prin reglementările penale actuale ale
Republicii Moldova, precum şi oportunitatea apărării juridico-penale a vieţii fiinţei umane nenăscute. În acest articol
expunem succint cele mai relevante aspecte legate de viaţa persoanei în contextul obiectului infracţiunii. Obiectul acestui
studiu cuprinde: viaţa persoanei ca valoare socială unică, principală sau secundară ocrotită de legea penală, dreptul la
viaţă ca element al relaţiilor sociale cu privire la viaţa persoanei şi limitările aduse dreptului la viaţă. Scopul este de a
identifica noi orizonturi de dezvoltare a ştiinţelor penale în partea ce ţine de apărarea juridico-penală a vieţii fiinţei umane.
Cuvinte-cheie: viaţa fiinţei umane, apariţia vieţii umane, încetarea vieţii umane, dreptul la viaţă, limitele dreptului
la viaţă, apărarea penală a vieţii fiinţei umane, apărarea penală a vieţii intrauterine, persoană umană, fiinţă umană,
copil.
THE LIFE OF HUMAN BEING AND LIMITS WITHIN WHICH THE PENAL PROTECTION IT ENJOYS
In this study, it is elucidate inter alia, that life of human being acquires a new approach in medical sciences, therefore,
regarding the temporal aspect, life of human being begins before birth and ceases with death. Thus, it becomes current
and appropriate a new legal approach on the limits within which human life will be protected by criminal law. In consequence, it reveals synthesized the most important aspects regarding life of human being, its existential and temporal
limits, criminal defense of life of human being by current criminal regulations of Republic of Moldova, as well as, the
criminal defense’s opportunity of unborn life of human being. In this article, we briefly expose the most relevant aspects
related to the person’s life in the context of the object of crime. The object of this study contains: person’s life as a unique
social value, primary or secondary protection by the criminal law, the right to life as an element of social relationships
regarding person’s life and restrictions on the right to life. The scope is to identify new development horizons of the
criminal sciences, related to the criminal defense of the life of human being.
Keywords: life of human being, appearance of human life, cease of human life, right to life, restrictions of the right
to life, criminal defense of human life, criminal defense of intrauterine life, human person, human being, baby.

Prezentat la 11.06.2016
Publicat: iunie 2016

