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Abstract: Pedeapsa capitală a fost abolită în toate statele Australiene. Cu toate acestea, cererile 

publice pentru reintroducerea pedepsei cu moartea continuă să fie auzite intermitent în Australia, în 

special după o crimă macabră sau alte atrocităţi. O discuţie despre oportunitatea şi necesitatea pedepsei 

cu moartea, nu este niciodată complet eliminată din agenda politică Australiană şi Americană. Un 

observator obiectiv nu poate să nu observe că, în general, o astfel de discuție este adesea efectuată de 

către persoane care au opinii preconcepute și inflexibile. Un rezultat inevitabil îl constituie polarizarea 

dezbaterii pedepsei capitale. În aceste condiții, insistența în această lucrare asupra unui raționament 

convingător este în mod clar justificată. 
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Introducere 

 

 Pedeapsa capitală a fost abolită în toate statele Australiene. Cu toate acestea, cererile 

publice pentru reintroducerea pedepsei cu moartea continuă să fie auzite intermitent în Australia, 

în special după o crimă macabră sau alte atrocităţi. În contrast, în 1976, Curtea Supremă a 

Statelor Unite a decis în cazul Gregg v. Georgia[1] că pedeapsa cu moartea nu constituie “o 

pedeapsă crudă şi neobişnuită” şi, prin urmare, nu a fost interzisă de Amendamentul Opt al 

Constituţiei Statelor Unite [2]. Acest caz a stabilit statutul juridic al pedepsei cu moartea în 

Statele Unite şi a limitat în continuare litigiile pedeapsei capitale la o discuţie privind punctele 

fine ale dreptului constituţional. De exemplu, se pot pune întrebări referitoare la: Dacă este 

permisă impunerea pedepsei cu moartea pentru crime, altele decât omor, sau pentru inculpaţii 

minori sau cu handicap mental?[3]. Are dreptul un nevoiaş, deţinut de rând, condamnat la moarte, 

la asistenţă în timpul audierilor de clemenţă care au loc după condamnare?[4]. Este constituţional 

de a exclude din jurii persoanele care se opun cu vehemenţă pedepsei cu moartea? Este 

obligatorie pedeapsa capitală pentru anumite crime constituţional admisibile? Protocolul de 

injecţie letală este constituţional?[5]. Este acceptabil pentru jurii care au de-a face cu cazuri 

privind pedeapsa capitală, să audă dovezi despre familia victimei?[6].  

 Astfel, dezbaterea publică din Statele Unite în mare măsură s-a îndepărtat de “întrebarea 

dacă pedeapsa cu moartea ar trebui permisă sau nu”[7]. În acest context, este interesant de 

observat că statutul constituțional al pedepsei capitale a fost reglat, în ciuda insistenţei dogmatice 



a judecătorilor asociaţi Marshall şi Brennan, conform cărora pedeapsa cu moartea, în toate 

circumstanţele, constituie o pedeapsă crudă şi neobişnuită. George C. Smith, reflectând pe baza 

abordării celor doi judecători, remarca faptul că "la cel mai înalt nivel", cazurile privind pedeapsa 

cu moartea "nu sunt niciodată decise de un tribunal constituit în mod obiectiv şi drept" care este 

una dintre premisele echităţii judiciare [8].  

 O discuţie despre oportunitatea şi necesitatea (spre deosebire de legalitatea sau 

ilegalitatea) pedepsei cu moartea, nu este niciodată complet eliminată din agenda politică 

Australiană şi Americană. Un observator obiectiv nu poate să nu observe că, în general, o astfel 

de discuție este adesea efectuată de către persoane care au opinii preconcepute și inflexibile. Un 

rezultat inevitabil îl constituie polarizarea dezbaterii pedepsei capitale. În aceste condiții, 

insistența asupra unui raționament convingător este în mod clar justificată. 

Filosoful American Hugo Adam Bedau a remarcat, într-un eseu perceptiv, că 

argumentele curente privind pedeapsa cu moartea se concentrează pe „încercarea de a răspunde la 

diverse întrebări disputate cu privire la situaţia de fapt” [9]. Acestea includ, de exemplu, 

întrebarea dacă pedeapsa cu moartea are un efect de descurajare şi dacă infractorii non-albi sunt 

mai susceptibili de a fi executaţi decât cei albi. El susţine că, „chiar dacă toată lumea cade de 

acord pe aceste răspunsuri, acest lucru nu ar putea de la sine rezolva disputa dacă să se 

păstreze, extindă, reducă sau să se elimine pedeapsa cu moartea”, şi că argumentele „destinate 

să recomande continuarea sau reformarea politicii curente privind pedeapsa cu moartea,trebuie 

să includă printre pemisele sale una sau mai multe propuneri normative” [10]. Comentariile lui 

Bedau implică faptul că această concentrare exclusivă pe probleme de fapt şi argumente utilitare 

este nesatisfăcătoare, dar trebuie să fie completată de o examinare a principiilor morale, dintre 

care unele pot acţiona drept constrângeri privind punerea în aplicare a pedepsei cu moartea. În 

acest articol, ne concentrăm pe două argumente utilitare importante, care sunt auzite în mod 

regulat în cadrul dezbaterilor privind pedeapsa capitală, şi anume argumentele descurajării şi 

discriminării. Dar luând în considerare sfatul oferit de Bedau, de asemenea, ne propunem să 

evaluăm unele principii morale, care ar putea să oblige transformarea pedepsei cu moartea în 

închisoare pe viaţă.  

 

1. Argumentul descurajării  

 

Unul din argumentele utilitare importante, adesea invocat în favoarea pedepsei cu 

moartea, susţine faptul că justificarea pedepsei capitale constă în capacitatea sa de a descuraja 

infractorii de la comiterea de crime grave. James Fitzjames Stephen îşi exprimă frumos 

convingerea că pedeapsa capitală este un mijloc descurajator eficient, atunci când el spune că 

pedeapsa capitală "descurajează bărbaţi atât de eficient de la comiterea de crime... este una din 

acele propuneri care este dificil de dovedit, pur şi simplu pentru că sunt în sine mai evidente decât 

orice dovadă le poate face" [11]. Cu toate acestea, în ciuda afirmaţiei încrezătore a lui Stephen, 

valoarea pedepsei capitale ca un factor de descurajare este îndoielnică. Filozofi şi avocaţi aduc 

dovezi care indică faptul că pedeapsa cu moartea nu descurajează infractorii. De exemplu, un 

avocat American, Arthur Koestler, ne aminteşte că în secolul al XIX-lea, execuțiile s-au efectuat 

în Anglia chiar şi pentru furtul din buzunare, iar hoţii de buzunare "au adunat recolta lor cea mai 

bogată din mulţimile adunate" [12] să asiste la executarea colegilor lor. Poate că aceste cazuri de 

curaj năucitor pot fi explicate prin speranţa infractorilor de a scăpa cu acest tip de comportament 

anti-social, atunci când nimeni nu se aştepta să se întâmple. O altă explicaţie este oferită de 

avocatul italian din secolul al XIX-lea, Cesare Beccaria, care presupune că infractorii nu sunt atât 

de mult descurajaţi de intensitatea pedepsei, cât de durata acesteia "pentru că sensibilitatea 

noastră este mai uşor şi mai permanent afectată de impresii uşoare, dar repetate, decât de o 

acţiune puternică, dar momentană" [13]. Beccaria a avansat această explicaţie în contextul 

dezvoltării unui argument împotriva introducerii pedepsei capitale. Cu toate acestea el oferă, 

involuntar, un argument puternic în favoarea retenţiei pedepsei cu moartea. Într-adevăr, în funcţie 



de valabilitatea argumentului lui Beccaria, se poate argumenta că închisoarea pe viaţă, care 

implică privarea pe viaţă a infractorului de libertatea personală, este o pedeapsă mai puţin 

„umană” decât pedeapsa cu moartea. 

John Stuart Mill a recunoscut că pedeapsa cu moartea nu descurajează infractorii. El a 

remarcat că acele persoane „a căror modalitate obişnuită de viaţă îi ţine, ca să spunem aşa, cu 

gândul la spânzurătoare, ajung să aibă grijă mai puţin de ea” [14]. Este de înţeles că este dificil, 

într-o astfel de zonă sensibilă, să asociezi convingător date statistice care ar dovedi că acei 

criminali înrăiţi sunt într-adevăr indiferenţi la pedeapsa capitală. Dar dacă este aşa, argumentul 

descurajării nu ar mai fi convingător. Chiar şi o propunere de a rezerva pedeapsa capitală pentru 

infractorii care comit crime odioase, atroce şi crude, nu ar putea fi făcută forţat. Într-adevăr, 

sublinierea unei astfel de propuneri reprezintă speranţa, că pedeapsa capitală serveşte ca un mijloc 

eficient, pentru cei care contemplează astfel de crime grave. Dar, cum este indicat mai sus, ar 

putea fi susținut în mod rezonabil că acei criminali, care cu bună ştiinţă şi de bună voie comit 

crimele cele mai atroce şi crude sunt, de asemenea, susceptibili de a fi indiferenţi faţă de pedeapsa 

cu moartea, pentru acelaşi motiv oferit de Mill, şi anume, că au permanent în vedere posibilitatea 

morţii prin spânzurare [15]. Astfel, raţiunea menţinerii pedepsei capitale pentru aceste crime 

atroce (şi, implicit, pentru infracţiuni mai puţin grave) este deficitară.  

 Uneori se argumentează că eficienţa pedepsei capitale, ca un factor de descurajare, 

trebuie să fie măsurată de cei care se abţin de la comiterea de crime grave datorită existenţei 

pedepsei cu moartea. Susţinătorii acestui argument, cu toate că admit că pedeapsa cu moartea nu 

descurajează infractorii obişnuiţi, susţin că o evaluare a necesităţii sale ar trebui să includă o 

examinare a efectelor sale asupra potenţialilor infractori. Cercetătorii pot culege informaţii despre 

valoarea pedepsei capitale, ca un factor de descurajare, comparând două state învecinate cu 

condiţii similare economice şi sociale. Un stat impune pedeapsa cu moartea; celălalt stat nu are o 

astfel de sancţiune în statutul său. Cercetările întreprinse în unele state americane contigue, au 

demonstrat că ratele de omucidere rămân aceleaşi, pe o perioadă lungă de timp, indiferent dacă 

statul are sau nu introdusă pedeapsa cu moartea. Cu privire la probele acumulate până în prezent, 

ar putea fi susţinut că nu există nici o corelaţie semnificativă, între pedeapsa capitală şi o scădere 

a infracţiunilor violente, cum ar fi crima. Thorsten Sellin sintetizează astfel cercetările sale [16]:  

În ceea ce priveşte descurajarea, este bine stabilit de studiile statistice faptul că: (1) 

atunci când comparaţiile sunt efectuate între statele învecinate, cu populaţii similare şi 

condiţiile sociale, economice şi politice similare - unele dintre aceste state deţinând sau 

nu pedeapsa capitală - ratele de omucidere sunt aceleaşi, şi urmează aceeaşi tendinţă pe 

o perioadă lungă de timp; (2) eliminarea, introducerea sau reintroducerea acestei 

pedepse, nu este însoţită de efectul asupra ratelor de omucidere care este postulat de 

către avocaţii pedeapsei capitale; (3) chiar şi în comunităţile în care ar trebui să fie un 

efect de descurajare mai mare, deoarece infractorul şi victima sa au trăit acolo, iar 

procesul şi execuţia sa au fost bine mediatizate, ratele omuciderilor nu sunt afectate de 

execuţie; (4) rata poliţiştilor ucişi de criminali, nu este mai mare în Statele în care 

această pedeapsă este eliminată, decât în Statele care aplică pedeapsa cu moartea. 

Pedeapsa capitală nu pare să aibă o influenţă specifică asupra numărului... de oameni, 

pe care ar trebui să îi descurajeze de la comiterea de infracţiuni. 

 

2. Este pedeapsa cu moartea în mod inerent discriminatorie?   

 

Un alt argument adesea avansat împotriva executării infractorilor condamnaţi, ar fi 

presupusa natură inerent discriminatorie a pedepsei cu moartea. În funcţie de acest argument, 

statisticile arată că pedeapsa capitală este mai des aplicată împotriva săracilor, membrilor 

minorităţilor rasiale şi needucaţilor, mai ales dacă o victimă “de culoare albă” este implicată. 

Acest argument este important. Într-adevăr, dacă ar fi fost posibil de a demonstra, prin 

intermediul probelor statistice, că infractorii condamnaţi, care aparţin anumitor categorii de 



populație, sunt mai predispuşi decât alţii pentru a fi executaţi, atunci poate fi spus că punerea în 

aplicare a pedepsei cu moartea poate fi discriminatorie. Judecătorul Douglas, de la Curtea 

Supremă a Statelor Unite, a susţinut că impunerea şi executarea discriminatorie a pedepsei cu 

moartea, este o dovadă suficientă a abuzului inerent al acesteia [17], menţionând că:  

O lege care ar declara că cineva care ar câştiga mai mult de 50.000 de dolari ar fi scutit 

de pedeapsa cu moartea, ar cădea în mod clar, la fel s-ar întâmpla şi în cazul unei legi 

care ar stipula că negrii, cei care niciodată nu au studiat mai mult de cinci clase, cei 

care au făcut mai puţin de 3000 dolari pe an, ori cei care au fost nepopulari sau 

instabili, ar trebui să fie singurii oameni executaţi. O lege care, în ansamblul său, ajunge 

la acest rezultat în practică, nu este cu nimic mai sfântă decât o lege care prevede chiar 

în termenii săi acest lucru. Astfel, statutele discreţionare sunt neconstituţionale în 

funcţionarea acestor legi. Asemenea legi sunt însărcinate cu discriminarea şi 

discriminarea este un ingredient incompatibil cu ideea de protecţie egală a legilor, care 

implică interzicerea pedepselor “crude şi neobişnuite”. 

Cu toate acestea, argumentul lui Douglas nu este unul împotriva pedepsei capitale. 

Susţinătorii acestui argument pot pretinde doar, că în unele (probabil multe) cazuri, procesul 

penal conduce la condamnarea şi executarea criminalilor care aparţin unei categorii vulnerabile 

de populaţie. Cu toate acestea, această “nedreptate” poate fi remediată prin administrarea 

imparţială a justiţiei, prevenind astfel afirmaţia că pedeapsa cu moartea este un mijloc convenabil 

de a perpetua forme rasiale sau alte forme de discriminare. Un proces penal nediscriminatoriu 

este, de asemenea, în acord cu art. 6(1) din Pactul internațional privind drepturile civile şi 

politice, care prevede că dreptul la viaţă a persoanei trebuie protejat prin lege, astfel încât “nimeni 

să nu fie lipsit de viaţa lui în mod arbitrar”. 

 

3. Un mod crud şi inuman de a muri?  

 

 Argumentele de descurajare şi discriminare privesc întrebări referitoare la fapte. Cu toate 

acestea, răspunsurile la aceste întrebări nu pot determina, în mod concludent, dacă pedeapsa cu 

moartea, folosind limbajul din art. 7 al Pactului, constituie “tratamente sau pedepse crude, 

inumane ori degradante”. În orice caz, aşa cum Bedau ne aminteşte “nu este posibil să se deducă 

o concluzie de politică (cum ar fi oportunitatea de abolire a pedepsei cu moartea), pentru orice 

set de premise factuale, oricât ar fi ele de generale şi bine susţinute, şi, prin urmare, un argument 

destinat să recomande continuarea sau reformarea politicii curente privind pedeapsa cu 

moartea, trebuie să includă printre premisele sale una sau mai multe propuneri normative”[18]. 

Multe astfel de propuneri au fost dezbătute de la Al Doilea Război Mondial. Una dintre cele mai 

importante dintre aceste propuneri, implică afirmaţia că pedeapsa cu moartea este un mod 

deosebit de crud şi inuman de a muri, care duce la pierderea demnităţii umane, drept de care, 

inclusiv infractorii condamnaţi, trebuie să beneficieze. Propunerea că nimeni nu trebuie supus 

pedepselor crude şi inumane, a fost susţinută puternic de judecătorul asociat Brennan, de la 

Curtea Supremă a Statelor Unite. El a declarat că moartea este astăzi “o pedeapsă neobişnuit de 

severă, neobişnuită în durerea, finalitatea şi enormitatea ei”[19]. El a exprimat aceleaşi 

sentimente câţiva ani mai târziu, când a spus că “Pentru mine, argumentele privind "umanitatea" 

şi "demnitatea" oricărei metode de execuţie sponsorizate oficial, reprezintă o contradicţie în 

termeni constituţionali”[20].  

Cu toate acestea, este posibil să se apere pedeapsa capitală folosind ca temei chiar 

argumentele judecătorului asociat Brennan, şi anume pe motiv că această pedeapsă este umană (în 

opoziţie cu inumană). Însă, adversarii pedepsei cu moartea susţin, invariabil, că închisoarea pe 

viaţă este o pedeapsă mult mai 'umană' decât moartea. Totuşi, ar putea fi plauzibil de susţinut şi 

faptul că închisoarea pe viaţă este o pedeapsă mai puţin umană, pentru că ea implică o viaţă fără 

unele dintre plăcerile majore, cum ar fi "libertatea personală". Acest punct de vedere a fost 

evidenţiat de John Stuart Mill [21], când se întreba:  



Ce comparaţie poate exista într-adevăr, din punct de vedere al severităţii, între 

condamnarea unui om la chinul scurt al unei morţi rapide şi închiderea acestuia pe viaţă 

ca într-un mormânt, pentru a supravieţui acolo o viaţă lungă, în condiţiile cele mai grele 

şi mai monotone, fără alinările sau recompensele sale – exclus de la toate atracţiile şi 

sunetele plăcute şi îndepărtat de la orice speranţă pământească, cu excepţia unei uşoare 

atenuari de imobilizare corporală sau o uşoară îmbunătăţire a dietei?   

Dacă Mill are dreptate, atunci argumentul său aruncă îndoieli asupra propunerii familiare 

că pedeapsa capitală este mult mai aspră decât închisoarea pe viaţă. De ce atunci, aşa de mulţi 

comentatori consideră această propunere ca fiind evidentă? Mill a speculat că ea este propagată 

deoarece închisoarea pe viaţă nu conține un element de care se tem mulţi, şi anume necunoscutul. 

Cu toate acestea, el a insistat că “nu există nici o suferință umană care face o impresie asupra 

imaginației, atât de disproporţionată cu severitatea reală a acesteia, ca pedeapsa cu moartea”[22]. 

Mill susţine argumentul său, de asemenea, prin sublinierea faptului că ceea ce poate face statul în 

materie de moarte este de a o grăbi. Oamenii mor oricum şi ar putea fi aşteptat ca, în multe cazuri, 

procesul de îmbătrânire şi suferinţa, asociate cu boli grave, pot cauza suferinţe corporale mai mari 

decât o execuţie. Se poate chiar susţine că argumentul lui Mill este mai puternic acum decât în 

timpul său, deoarece ştiinţa a elaborat metode care garantează o moarte aproape nedureroasă.  

Desigur, atunci când Mill a scris acest lucru, în 1868, închisorile nu erau un loc aşa de 

"plăcut". Într-adevăr, greutăţile închisorii din zilele lui pot să fi contribuit la credința sa, că 

pedeapsa capitală este o pedeapsă mult mai 'umană' decât închisoarea pe viaţă. Deşi facilităţile 

moderne sunt acum disponibile în închisori, cel puţin în lumea occidentală, argumentul lui Mill 

poate avea încă valabilitate, având în vedere faptul că "libertatea personala" a individului rămâne 

grav redusă în închisori. Mill a scris într-un moment când "închisoarea pe viaţă" implica, adesea, 

încarcerarea infractorilor condamnaţi pe durata vieţii lor naturale. Argumentul său este, totuşi, 

oarecum slăbit în cazul în care, ca şi în timpurile moderne, criminalii sunt eliberaţi după zece-

doisprezece ani de închisoare. Bucuria "libertăţii personale" compensează deseori mizeriile şi 

problemele experienţelor personale. Pierderea "libertăţii personale" poate explica de ce unii 

criminali “înrăiţi” preferă execuţia în locul închisorii[23]. Într-adevăr, dorinţa exprimată a unor 

criminali să fie executaţi, intră în conflict cu cerinţele aboliţioniştilor. Pentru aceşti criminali, nu 

este atât de importantă capacitatea de "a trăi", pe cât este de importantă abilitatea de a trăi în 

libertate. În timp ce pedeapsa capitală reduce durata existenţei cuiva, închisoara pe viaţă poate fi 

considerată de ei, la fel de bine, ca o condamnare a unei persoane pentru a trăi o viaţă fără scop. 

Mill a remarcat retoric, “pentru ce altceva decât pentru efeminare (moleşire – n.r.), este de a fi 

mult mai şocat de a lua viaţa unui om, decât de privarea lui de tot ceea ce este de dorit sau valoros 

în viaţă? Atunci, este moartea cel mai mare rău dintre toate relele pământeşti”?[24]. Astfel, sub 

rezerva valabilităţii argumentului nostru, adversarii pedepsei cu moartea insistă ca societatea să se 

abţină de la utilizarea acestui instrument de pedeapsă care, având în vedere cele spuse de Mill, 

“conduce la un cost mai mic de suferinţă umană decât oricare alta, şi care, în timp ce inspiră mai 

multă teroare, este mai puţin crudă în realitate decât orice pedeapsă la care ar trebui să ne gândim 

să o înlocuim pe aceasta”[25]. 

Un argument frecvent auzit în favoarea abolirii pedepsei capitale, este acela că ocazional 

o persoană nevinovată este executată şi că, cel puţin pentru o astfel de persoană, pedeapsa cu 

moartea nu ar putea fi niciodată privită ca un mod uman de a muri. În cazul în care o pedeapsă cu 

închisoarea sau cu amendă a fost aplicată, o persoană nevinovată ar fi putut fi reabilitată şi 

compensată. Acest argument a fost unul istoric, foarte puternic. Dl. Gilpin, care a fost membru al 

Parlamentului englez, l-a folosit pentru a sprijini punctul lui major de vedere, conform căruia 

instanţele judecătoreşti trebuie să ezite în aplicarea unui astfel de verdict irevocabil [26]. Opinia 

sa particulară, pare să fi fost fondată pe premisa că toate fiinţele umane, chiar şi criminale, pot fi 

îndreptate şi reabilitate acordându-le însă o grijă suficientă. Pedeapsa cu moartea restrânge 

această posibilitate, şi atunci când este impusă societatea este cea care pierde.  



Cu toate acestea, în dezvoltarea argumentului său, Gilpin presupune cu sigurantă absenţa 

unei eroari judiciare. Punctul lui de vedere este acela că executarea infractorilor condamnaţi, 

chiar în mod corect, rezultă din incapacitatea societăţii de a reabilita aceşti criminali. Prin urmare, 

Gilpin este împotriva pedepsei capitale, deoarece administrarea justiţiei penale, chiar şi într-o 

lume ideală, este puţin probabil să fie perfectă, pentru că este gestionată de oameni care, prin 

natura lor, sunt supuşi greșelii. Aşadar, probabilitatea ca o persoană nevinovată să fie executată, 

chiar dacă este mică, cu toate acestea este reală. Argumentul lui Gilpin ar fi chiar mai puternic, în 

cazul în care criminalii au fost condamnați incorect, ca urmare a utilizării unor proceduri penale 

deficitare sau incorecte.   

În schimb, avocatul internaţional Igor Primorac, încearcă să argumenteze în favoarea 

pedepsei capitale concentrându-se numai pe oamenii incorect condamnaţi, atunci când afirmă că, 

condamnarea obţinută prin utilizarea de proceduri incorecte "nu spune nimic împotriva pedepsei 

capitale în sine, ci împotriva altui fapt, respectiv: procedurile existente pentru judecarea cazurilor 

capitale". Astfel, el spune că[27]: 

Erori judiciare, care au ca rezultat faptul ca oameni nevinovaţi să fie condamnaţi la 

moarte şi executaţi, se pot întâmpla chiar şi în sistemele de drept penal în care cea mai 

mare grijă este luată pentru a se garanta că niciodată nu se va produce o asemenea 

eroare. Dar acest lucru nu este ceva care decurge din natura intrinsecă a instituţiei 

pedepsei capitale; aceasta rezultă din deficienţe, limitări şi imperfecţiuni ale 

procedurilor de drept penal. Aşa că aceste erori ale justiţiei nu demonstrează necesitatea 

de a înlătura pedeapsa capitală; aceasta pur şi simplu trebuie să ne determine să facem 

tot posibilul pentru a îmbunătăţi şi mai mult procedurile.  

 

4. Proporționalitate sau reciprocitate? 

 

În articolul său, Primorac continuă să discute teoria redistributivităţii, conform căreia 

pedeapsa capitală este un răspuns adecvat și proporțional pentru luarea intenţionată şi ilegală a 

unei vieţi. El susţine că, dacă se desfiinţează pedeapsa cu moartea pentru uciderea unei persoane, 

atunci orice altă pedeapsă pentru uciderea unei persoane nu ar mai fi proporţională cu crima 

comisă. Astfel, acesta consideră că "cererea de a exclude pedeapsa capitală întru totul... constituie 

de fapt o cerere pentru a oferi o poziţie privilegiată criminalilor, faţă de toţi ceilalţi infractori, 

mari şi mici" [28]. El continuă astfel [29]:  

Pentru că dacă am acţiona asupra cererii (de abolire a pedepsei capitale – n.r.), am avea 

de a face cu o situaţie în care sancţiunile ar fi proporţionale pentru toate infracţiunile, cu 

excepţia celor pentru crimă. Criminalii nu ar mai primi pedepse cu adevărat 

proporționale cu crimele lor, pedeapsa cu moartea, ci unele mai uşoare, şi, prin urmare, 

disproporţionate faţă de pedeapsa meritată. Toti ceilalţi infractori ar fi pedepsiţi 

corespunzător faptei lor, numai criminalii ar primi mai puţin decât merită. În toate 

cazurile de infracțiuni grave, cum este omuciderea, justiția nu ar fi efectuată într-o 

măsură deplină. Este o mare şi tragică eroare judiciară, atunci când un om nevinovat 

este condamnat eronat la moarte şi executat; dar oferind sistematic criminalilor acest tip 

de avantaj faţă de ceilalţi infractori ar fi, de asemenea, o gravă nedreptate. 

În plus, punctul de vedere al lui Primorac ar putea fi consolidat argumentând că pedeapsa 

capitală, mai degrabă decât să indice lipsă de respect pentru viaţă, priveşte spectacolul pentru 

menţinerea vieţii umane, deoarece criminalii sunt executaţi pentru cauzarea de "suferinţă" şi 

pentru încălcarea integrităţii corporale a altora. Aşa cum închisoarea pentru furt nu arată lipsă de 

respect pentru "libertate personală" în general, tot la fel pedeapsa capitală nu denigrează 

importanţa vieţii, atunci când cineva este executat ca urmare a unei hotărâri definitive pronunţată 

de o instanţă competentă. Într-adevăr, se arată că societatea priveşte "viaţa" ca fiind extrem de 

valoroasă, prin adoptarea regulii că cel care încalcă în mod voit dreptul la viaţă al altuia, îşi pierde 

propriul drept la viaţă. 



Totuşi, argumentul lui Primorac că "sancțiuni proporționale ar fi aplicate pentru toate 

infracțiunile, cu excepția crimelor" [30] trece cu vederea criteriile sau standardele prin care este 

posibil să se verifice "proporţionalitatea". Într-adevăr, prin ce standarde este proporţional ca un 

hoţ sau violator să fie pedepsit cu închisoare, şi nu mai degrabă cu unele pedeapse mai 

"reciproce"? În mod similar, închisoarea ca pedeapsă pentru crimă, nu este mai puţin 

proporţională decât închisoarea pentru furt, pentru viol sau pentru orice alte infracţiuni, cu 

posibila excepţie în cazul răpirii care privează victima de libertate într-o manieră reciprocă. 

Astfel, se poate să nu fim de acord cu Primorac, atunci când el afirmă că pedeapsa cu moartea 

este "singura pedeapsă proporțională cu adevărat" pentru infracţiunea de omor. 

Punctul de vedere al lui Primorac, conform căruia pedeapsa capitală este cu adevărat 

singura pedeapsă proporțională pentru infracţiunea de omor, nu este cu adevărat un argument cu 

privire la toate proporţionalităţile. Proporţionalitatea este o chestiune de judecată şi ceea ce este 

proporţional va varia în funcţie de aşteptările sociale dintr-o societate. De asemenea, este dificil 

de a vedea cum pedeapsa cu moartea este mai proporţională ca pedeapsă în cazul unui omor, 

decât este pedeapsa cu închisoare pentru un caz de viol. Este posibil ca Primorac să nu fi vrut să 

spună că pedeapsa cu moartea înseamnă o pedeapsă proporțională în cazul unui omor. Mai 

curând, raţiunea pentru care pedeapsa cu moartea pare a se potrivi infracţiunii de omor, este aceea 

că este o pedeapsă care se potriveşte crimei, conform principiului reciprocității. 

Pedeapsa cu moartea este reciprocă în cazul omorului, pentru că viaţa criminalului este 

luată ca un schimb potrivit pentru luarea vieţii victimei. Desigur, nu poate exista nici o potrivire 

exactă în cazul în care criminalul a avut mai mult de o victimă, dar potrivirea dintre crimă şi 

pedeapsă este raţională, în conformitate cu principiul reciprocităţii, care, de asemenea, stă la baza 

conceptului de compensaţie dreaptă. Dar, în timp ce ideea că statul este justificat în a lua viaţa 

unui criminal, ca pedeapsă reciprocă, în cazul infracţiunii de omor, logica reciprocităţii se 

descompune în cazul altor infracţiuni. Astfel, probabil, în timp ce închisoarea ca pedeapsă pentru 

răpire are o logică în conformitate cu principiul reciprocităţii, ideea că statul poate confisca 

bunurile unui hoţ este neatrăgătoare în cazul în care hoţul este fără nici un ban, şi, de asemenea, 

ar fi revoltător la sensibilitǎţile multora, a sugera că violarea unui violator este pedeapsa reciprocă 

potrivită pentru această infracţiune. Oricum, ideea de reciprocitate care stă la baza ideii de 

compensaţie explică, cel puțin într-o oarecare măsură, de ce posibilitatea de a restabili pedeapsa 

cu moartea, în cazul unor crime violente şi premeditate, nu este niciodată complet stinsă.   

 

5. O pedeapsă crudă şi neobişnuită 

 

 Ne-am referit anterior la ideea judecătorului asociat Brennan, conform căreia pedeapsa 

capitală este întotdeauna inumană. Argumentul său de bază împotriva pedepsei cu moartea a fost 

că este neconstituţională, pentru că impunerea pedepsei cu moartea este neobişnuit de severă şi 

aplicarea acesteia este dureroasă. Deoarece pedeapsa cu moartea este severă şi dureroasă, ea este, 

de asemenea, şi crudă. Pedeapsa cu moartea este considerată a fi neobişnuită, pentru că ea este 

mult mai finală decât orice altă pedeapsă impusă de instanţele din Statele Unite.  Dar, judecătorul 

asociat Brennan nu a susținut în totalitate concluziile sale, cu privire la insolitul și cruzimea 

pedepsei cu moartea. El i-a lăsat pe cei care citesc judecățile sale să accepte faptul că aceste 

caracteristici ale pedepsei cu moartea, fie au fost de la sine înțelese, fie reprezintă o concluzie 

rezonabilă, atunci când pedeapsa cu moartea a fost comparată cu alte pedepse obişnuite, impuse 

în temeiul legislației penale din Statele Unite ale Americii. Totuşi, valabilitatea ambelor concluzii 

este discutabilă. 

Cele două cuvinte pe care se bazează judecătorul asociat Brennan, pentru a concluziona 

că pedeapsa cu moartea a fost neconstituţională în Statele Unite, au fost din nou cuvintele "crud" 

şi "neobişnuit".   

Ambele aceste cuvinte sunt adjective. Ele descriu caracteristicile pe care o pedeapsă 

trebuie să le aibă, pentru a fi interzisă în temeiul amendamentului opt al Constituţiei Statelor 



Unite. Deoarece acestea sunt adjective care descriu caracteristicile pe care o pedeapsă trebuie să 

le aibă pentru a fi neconstituţională, ele necesită luarea unei hotărâri judecătoreşti şi acest proces 

de jurizare necesită ca judecătorul să cântărească sau să echilibreze o pedeapsă faţă de altele. În 

această privinţă, concluzia judecătorului asociat Brennan nu reuşeşte să explice cu ce altceva ar 

trebui comparată pedeapsa cu moartea, pentru a determina că este "crudă" şi "neobişnuită". El a 

cântărit această pedeapsă faţă de valoarea şi demnitatea fiecărei vieţi umane, şi în particular viaţa 

pretinsei victime condamnate la moarte. Justificarea lui pentru aprecierea cruzimii pedepsei cu 

moartea faţă de valoarea oricărei vieţi omeneşti, a fost întemeiată pe valoarea fiecărei vieţi 

umane, exprimată în Constituţia Statelor Unite şi reiterată în legislaţia internaţională modernă 

referitoare la drepturile omului, inclusiv în art. 6(1) din Pactul Internaţional Privind Drepturile 

Civile şi Politice, potrivit căruia "fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă".  Dar este clar, 

în mod evident, că valoarea fiecărei vieţi umane este fie singurul subiect valabil pentru această 

comparaţie, fie într-adevăr, subiectul corect pentru această comparaţie? 

Există o serie de alte moduri posibile de a judeca dacă pedeapsa cu moartea este crudă și 

neobișnuită, iar aceste alte moduri nu depind de imputarea unei valori absolute și irevocabile 

pentru fiecare viață umană, așa cum pare implicită în argumentul judecătorului asociat Brennan. 

Alte modalități posibile de a judeca dacă o pedeapsă este crudă sau neobișnuită, includ 

compararea utilizării pedepsei cu moartea în alte jurisdicții, inclusiv alte jurisdicții din Statele 

Unite; de apreciere a pedepsei cu moartea faţă de deciziile pe care criminalul le-a luat în propria 

lui viață, în conformitate cu principiul reciprocității; și punerea în balanţă a vieții victimei faţă de 

viaţa criminalului, în mod similar, în conformitate cu principiul reciprocității. Dacă aceste alte 

moduri de a judeca, dacă impunerea pedepsei cu moartea este relativ crudă și neobișnuită, sunt 

aplicate, este dificil să acceptăm concluzia judecătorului asociat Brennan. Într-adevăr, concluzia 

lui pare să necesite plasarea unei valori absolute sau infinite pe fiecare viaţă umană, inclusiv pe 

viaţa unui criminal condamnat. În timp ce instrumentele internaționale în domeniul drepturilor 

omului, în mod cert, pun un mare preţ pe viața umană, nu este clar în mod evident faptul că orice 

societate umană existentă acceptă că viața umană are o valoare absolută. Două exemple simple 

trase, fără elaborare, din dreptul răspunderii civile delictuale și din dreptul internațional cu privire 

la războiul just, demonstrează acest punct de vedere, pur și simplu. Căci dacă viața umană ar fi 

avut o valoare absolută, dreptul răspunderii civile delictuale nu ar face distincții între capacitățile 

de câștig ale diferitelor victime, și nu ar exista nici o justificare în dreptul internațional pentru 

luarea chiar și a unei singure vieți, în orice război, chiar dacă acest război a fost pur şi simplu în 

mod obiectiv adjudecat sau nu. 

În cazul în care se admite că viaţa omului nu are o valoare absolută, aspect valabil în cele 

mai multe sisteme juridice, atunci pedeapsa cu moartea poate fi adjudecată ca fiind crudă şi 

neobişnuită, doar dacă aceasta este comparată cu pedepse alternative, care ar putea fi impuse. 

Exemplele pentru comparaţie, pe care le-am sugerat mai sus, au inclus aprecierea valorii că însuşi 

criminalul condamnat se situează deasupra vieţii umane, aşa cum a demonstrat în acţiunile sale, 

prin comiterea unei crime deosebite, sau a valorii pe care este plasată durata de viaţă a unui 

criminal într-o altă jurisdicţie.  

Primul exemplu invocă în mod clar principiul reciprocităţii. Dacă criminalul a fost 

condamnat pentru comiterea unei crime deosebit de brutale şi nemiloase, principiul reciprocităţii 

sugerează că este dificil pentru acel criminal să se plângă de o pedeapsă crudă sau neobişnuită, 

dacă îi este luată propria viaţă, în special dacă sentinţa morţii este executată într-un mod mai 

uman decât a fost crima. În cazul în care în alte state din lume sau într-o jurisdicţie federală, cum 

este cea din Statele Unite, pedeapsa cu moartea este considerată o rutină, de asemenea, pare 

dificil de a susţine că astfel de pedepse pentru infracţiunea de omor sunt neobişnuite. Totuşi, 

această logică nu explică de ce există, încă, un sentiment că reciprocitatea şi similitudinea, 

singure, nu sunt suficiente pentru a justifica impunerea pedepsei cu moartea. Cum se explică 

totuşi această idee reziduală, conform căreia pedeapsa cu moartea este încă o pedeapsă crudă şi 

neobişnuită, chiar dacă se admite că viaţa omului nu are valoare absolută şi că pedeapsa cu 



moartea poate fi justificată pe motiv de reciprocitate şi similitudine? În opinia noastră, motivul 

pentru care există această rezervă, are de-a face cu exemplele abundente de condamnări injuste 

pentru crimă, care au ieşit la lumină de la apariţia analizei ADN-ului în patologia medico-legală.  

 

6. Condamnări pentru omor nedemne de încredere  

 

Dovada ADN, că o anumită persoană nu a comis crima pentru care a fost condamnată, a 

demonstrat faptul că cel mai bun sistem de justiţie penală este mai puţin decât perfect [31]. În 

aceste cazuri, faptul că un judecător sau juriu a fost satisfăcut de vinovăţia acuzatului, mai presus 

de orice îndoială rezonabilă, nu reprezintă deloc o consolare. Într-adevăr, cei mai mulţi oameni 

sunt revoltaţi de ideea că o condamnare penală incorectă ar trebui să fie suportată, după ce aceasta 

a fost infirmată. De multe ori, principiul reciprocităţii discutat mai sus, a avut ca rezultat nu 

numai eliberarea promptă a cuiva condamnat pe nedrept, dar şi plata unei compensaţii de stat 

victimei, pentru pierderea calităţii vieţii şi a venitului, suferite de impunerea pedepsei. Dar o 

astfel de restituire, unei victime a greşelii de stat, nu mai este posibilă în cazurile în care pedeapsa 

cu moartea a fost executată. Deoarece nu putem fi niciodată siguri, în totalitate, că nu a existat 

nici o greşeală în spatele oricărei condamnări, poate ca o pedeapsă aşa de finală, cum este 

pedeapsa cu moartea, să fie vreodată justificată?   

Soluţii pentru această obiecţie rămasă referitoare la pedeapsa cu moartea, nu vor apărea 

aşa de uşor în viitorul apropiat. Sugestia, că pedeapsa cu moartea ar trebui impusă numai atunci 

când circumstanţele crimei au fost deosebit de agravante este nefolositoare, deoarece acesta nu 

răspunde la această obiecţie reziduală, conform căreia agravarea nu respinge posibilitatea ca acea 

condamnare să poate fi dovedită mai târziu a fi incorectă. Şi sugestia, că pedeapsa cu moartea ar 

trebui să fie executată numai în cazurile în care condamnarea se bazează pe mărturia unui martor, 

mai degrabă decât pe dovezi circumstanţiale, nu este de ajutor, deoarece numeroase studii au 

demonstrat că mărturia martorilor oculari nu este mai fiabilă decât orice altă mărturie. Poate că  

pedeapsa cu moartea ar putea fi aplicată, în acele cazuri în care criminalul condamnat şi-a 

mărturisit crima sau, fără a mărturisi, şi-a exprimat dorinţa unei execuţii, pentru a pune capăt 

lipsei de speranţă pe care el o simte în închisoarea pe viaţă. Dar chiar şi aceste cazuri nu oferă un 

răspuns complet la dilemă, deoarece confesiunea sau lipsa de speranţă nu elimină posibilitatea ca 

mai târziu o dovadă să demonstreze că acea condamnare a fost o eroare.   

Arată aceste obiecţii în cele din urmă că pedeapsa cu moartea nu poate fi niciodată 

justificată? Răspunsul este "nu" şi motivul pentru acest răspuns din nou negativ, se bazează pe 

valoarea de bază care se pune pe viaţa umană. Dacă, exact ca judecătorul asociat Brennan, am 

plasa o valoare absolută asupra vieţii umane, atunci chiar şi cea mai mică posibilitate că o 

condamnare ar putea fi mai târziu dovedita incorectă, cere ca pedeapsa cu moartea să nu se 

impună. Dar dacă legea noastră nu acceptă propunerea că viaţa umană are valoare absolută, atunci 

putem justifica pedeapsa cu moartea, dacă am urmat procedurile penale cât de atent am putut. 

Poate că vom simţi că este mai justificată dacă aceasta este amânată pentru o perioadă de timp, 

pentru a permite o explorare independentă, după ce procesul a luat sfârşit, pentru a elimina 

posibilitatea de eroare în condamnare. Dar, chiar şi fără o astfel de întârziere, legea noastră poate 

justifica pedeapsa finală, atâta timp cât statul acceptă că nici o viaţă umană nu are valoare 

absolută.   

 

7 Pedeapsa cu moartea în Australia  

 

Deşi Australia a abolit progresiv pedeapsa cu moartea, ca formă de pedeapsă disponibilă 

pentru orice infracţiune [32], starea de spirit juridică nu este, tehnic, irevocabilă. Aceasta pentru 

că, deşi ultima pedeapsă cu moartea în Australia a fost executată în Victoria, în 1967 [33] şi 

disponibilitatea teoretică a pedepsei cu moartea, ca pedeapsă pentru orice infracţiune în orice 

jurisdicţie federală a fost abolită în 1973 [34], sentimentul public în favoarea pedepsei cu moartea 



încă reapare din timp în timp, atunci când crime atroce au loc. Asemenea sentimente au apărut în 

cazuri care includ crimele Milat Backpacker, masacrul de la Martin Bryant Port Arthur şi opinia 

publică exprimată de către doi prim-miniştri australieni în legătură cu atentatul terorist din Bali, 

în Indonezia [35]. Dar chiar şi aceste cazuri, nu au generat o suficientă percepţie publică 

favorabilă pentru generarea unui proiect de lege, prin care să se propună reapariţia unei astfel de 

pedeapse [36]. Deci, de ce această posibilitate teoretică încă menţine interesul mass-media şi al 

comentatorilor academici, şi, oare, dreptul constituţional australian susține această posibilitate?   

În timp ce Australia a refuzat să introducă o Cartă a Drepturilor, cel mai recent în 2010, 

acea formulare aparent americană împotriva "pedepsei crude şi neobişnuite", are încă provenienţă 

constituţională în Australia. Aceasta pentru că limba a fost utilizată la proiectul de lege privind 

drepturile omului în limba engleză din 1689, în acelaşi timp în care războaiele religioase s-au 

statornicit în această țară, odată cu introducerea unei forme primitive de toleranţă constituţional 

religioasă. Şi, Carta engleză a drepturilor omului încă guvernează, atât linia de succesiune la 

tronul Regatului Unit, cât şi tronurile altor ţări ale Commonwealthului, care recunosc 

suveranitatea monarhului lor englez, inclusiv Australia. Dar, ratificarea de către Australia a unui 

număr de instrumente juridice de drept internaţional, este mai degrabă o obligaţie statutară de a 

evita "pedeapsa crudă şi neobişnuita", decât obligaţie legală în Australia, înfiinţată pentru abolirea 

pedepsei cu moartea. Căci, după cum s-a explicat mai sus, şi aşa cum este demonstrat de 

menţinerea pedepsei cu moartea în multe jurisdicţii ale Statelor Unite, bazarea pe legislaţia şi 

limba veche din 1689 nu împiedică aplicarea pedepsei cu moartea.  

Abolirea statutară a pedepsei cu moartea în Australia a început cu Amendamentul 

Codului Penal, Queensland din 1922. Apoi Australia a aprobat Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului din 1948, a semnat şi ratificat Convenţia ONU împotriva torturii şi altor 

tratamente sau pedeapse crude, inumane sau degradante în 1985 şi 1989, care i-a obligat pe 

semnatarii săi, în mod formal, să interzică pedepsa cu moartea. Semnarea celui de-al doilea 

Protocol Opţional la Pactul internațional privind drepturile civile şi politice, în 1990, a consumat 

fără îndoială angajamentul său, în ciuda unor lungi întârzieri în implementarea acestor 

angajamente şi modificari în opinia publică în acelaşi timp. Măsuri mai recente, care vor face 

extrem de dificilă renaşterea pedepsei cu moartea în Australia, includ Amendamentul Legislaţiei 

Penale (interzicerea torturii şi abolirea pedepsei cu moartea) actul din 2010 (Cth) şi noile orientări 

ale Poliţiei Federale Australiene, care impun necesitatea unei aprobări ministeriale înainte de 

începerea unei colaborări cu agenţii de poliţie de peste mări, în cazuri care ar putea duce la 

pedeapsa cu moartea.  

Poate Australia reînvia pedeapsa cu moartea? În teorie, pedeapsa poate fi reintrodusă 

datorită existenţei doctrinei suveranităţii Parlamentului şi datorită inexistenţei unei Carte a 

Drepturilor Omului adânc înrădăcinate. Dar, faptul că Australia are multe angajamente de drept 

internaţional, care abolesc pedeapsa cu moartea pentru totdeauna, alături de eşecul opiniei publice 

Australiene în favoarea unei astfel de învieri, poate trece de o majoritate, chiar şi în faţa 

atrocităţilor teroriste, cum ar fi bombamentele din Bali, indică faptul că ar trebui să fie o mare 

schimbare a sentimentelor morale în Australia, înainte să se întâmple acest lucru.  

 

Concluzii 

 

În general, dezbaterea despre pedeapsa cu moartea în Australia și Statele Unite ale 

Americii nu a reușit să ia în considerare rațional (spre deosebire de emoţional), argumentele 

invocate de către susținătorii și adversarii acestei pedepse. In Australia, problema este în prezent 

în discuţie, din cauza angajamentului Australiei la instrumentele internaţionale în domeniul 

drepturilor omului. Chiar şi în Statele Unite, unde există unele dezbateri reziduale despre 

probleme constituționale referitoare la pedeapsa capitală, dezbaterile motivate de fond au încetat 

în mod eficient. 



De ce acest document a luat in considerare din nou această problema? Aceasta este pentru 

că, în absența isteriei şi poziţiei dogmatice care preiau centrul scenei, atunci când problema este 

fierbinte şi de actualitate, trebuie revizuite fără patimă aspectele de fapt, juridice şi filosofice, care 

ar trebui să orienteze dezbaterea, atunci când problema ar putea să apară din considerente 

raţionale în viitor. Aceste aspecte se referă la teoria de descurajare, la presupusele discriminări, la 

argumentele despre cruzime şi omenie şi implică întrebări despre reciprocitate şi, mai recent, 

despre proporționalitate.   

Pentru autorii lucrării, analiza imparţială sugerează că argumentul conform căruia 

pedeapsa cu moartea este inumană, poate fi redus la argumentul că viaţa umană are valoare 

absolută, în ciuda faptului că ideea nu este luată în considerare în multe alte contexte juridice. 

Daca această valoare de bază nu este recunoscută şi abordată, toate celelalte dezbateri sunt 

neapărat direcţionate greşit şi sterile. 
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