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„Dată fiind lipsa sa de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecţie
şi îngrijire speciale, inclusiv de o protecţie juridică adecvată, atât înainte cât şi după
naşterea sa.” (Preambulul Convenţiei asupra Drepturilor Copilului, adoptată de
Adunarea generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989)
„Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.”
(Art. 3 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea
Generală a Organizației Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948)
„Dreptul la viaţă este inerent ființei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni
nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar.” (Articolul 6.1 al Pactului Internaţional
cu privire la Drepturile Civile şi Politice, adoptat de Adunarea Generală a Organizației
Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966)
„O sentinţă de condamnare la moarte [...] nu poate fi executată împotriva unor femei
gravide.” (Articolul 6.5 al Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi
Politice, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966)
„Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată
cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un
tribunal când infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege.” (Articolul
2.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, 1953)
„(2) Cazurile de femei însărcinate şi de mame cu copii mici care depind de acestea, ce
sunt arestate, deţinute sau internate pentru motive în legătură cu conflictul armat, vor fi
examinate cu prioritate absolută. (3) În toată măsura posibilului, părţile la conflict se
vor strădui să evite ca pedeapsa cu moartea să fie pronunţată împotriva femeilor
însărcinate sau mamelor cu copii mici care depind de ele, pentru o infracţiune comisă
în legătură cu conflictul armat. O condamnare la moarte pentru o astfel de infracţiune,
împotriva acestor femei, nu va fi executată.” (Articolul 76 din Protocolul adiţional la
Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor
armate internaţionale - Convenția Geneva 4. Capitolul 2, „Măsuri în favoarea femeilor
şi a copiilor”)

CONCLUZIE: copilul nenăscut este o fiinţă umană care are dreptul individual la
protecţia legii.
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