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Introducere. Esenţa compa-
ratismului constă în contra-

punerea diferitor instituţii, entităţi 
şi norme juridice ce aparţin dife-
ritor state cu scopul de a stabili 
asemănările şi deosebirilor dintre 
acestea, iar utilizarea pe scară lar-
gă a elementelor de drept penal 
comparat permite dezvoltarea po-
liticilor penale naţionale. 

După cum se afirmă, pe drept 
cuvânt, în doctrina penală de re-

ferinţă, dreptul comparat are ur-
mătoarele funcţii: de cunoaştere 
a dreptului naţional; normativă; 
ştiinţifică; de unificare a legislaţii-
lor; constatarea unor reguli comu-
ne dintr-o realitate juridică foarte 
diversă.

Mai cu seamă în procesul de le-
giferare metoda comparatistă are 
o importanţă covârşitoare, fiind un 
factor decisiv pentru dezvoltarea 
dreptului penal naţional. Pe de o 
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parte, cunoaşterea elementelor de 
drept penal comparat permite îm-
bogăţirea dreptului naţional prin 
perfecţionarea normelor penale în 
sensul preluării unor instituţii juri-
dice sau modelării cadrului incri-
minator. Pe de altă parte, această 
metodă de cunoaştere nu permite 
preluarea mecanică a unor regle-
mentări care nu sunt conforme 
nevoilor naţionale, specificului şi 
particularităţilor ţării respective. 

Metodele şi materialele apli-
cate. În procesul elaborării acestui 
articol ca metodă de bază de cer-
cetare ştiinţifică a avortului ilegal 
a fost utilizată metoda comparati-
vă de studiere a dreptului penal. 
În calitate de metode adiacente au 
fost utilizate metoda logică şi me-
toda clasificării. La aplicarea me-
todei comparativiste de studiere a 
infracţiunii de provocare ilegală a 
avortului se va lua în calcul, fără 
doar şi poate, conjunctura istorică 
în care s-a dezvoltat R. Moldova ca 
stat independent şi suveran. Astfel, 
evoluţia incriminării infracţiunii 
de provocare ilegală a avortului în 
legislaţia penală naţională a fost 
influenţată în mod direct de legis-
laţia sovietică. De fapt, acest lucru 
este unul firesc, întrucât RSSM a 
fost o republică unională a URSS. 
Plecând de la aceste realităţi isto-
rice incontestabile, în continuare 
ne vom opri la studiul legislaţiilor 
din fostul spaţiu ex-sovietic refe-
ritor la infracţiunea ce formează 
obiect de preocupare în prezentul 
studiu, urmând ca mai apoi să tre-
cem în revistă şi legislaţiile penale 
ale altor state, acordând prioritate 
celora din spaţiul UE. 

Conţinut de bază. În C.pen. 
al Federaţiei Ruse, fapta de avort 
ilegal este incriminată la art. 123 
cu denumirea marginală de pro-
vocarea ilegală a întreruperii ar-
tificiale a sarcinii. În esenţă fapta 
presupune provocarea întreruperii 
artificiale a sarcinii de către o per-
soană care nu are studii medicale 
corespunzătoare profilului. Infrac-
ţiunea se pedepseşte cu amendă de 
până la 80 000 de ruble sau în mă-
rimea salariului sau a altor veni-
turi obţinute în ultimele şase luni 
ori cu muncă obligatorie de până 
la 80 de ore sau cu muncă forţa-

tă de până la 2 ani. La alin. (3) 
este agravată răspunderea penală, 
dacă fapta a provocat după sine 
decesul victimei sau o vătămare 
gravă a integrităţii corporale sau 
a sănătăţii. În acest caz fapta se 
sancţionează cu muncă forţată de 
până la 5 ani sau cu privare de li-
bertate de până la 5 ani, în ambele 
cazuri cu sau fără privarea dreptu-
lui de a ocupa anumite funcţii sau 
de a exercita o anumită activitate 
de până la 3 ani [5].

În C.pen. al Republicii Azer-
badjan, infracţiunea de provocare 
ilegală a avortului îşi are sediul 
normativ la art. 141. Textul de 
lege, prevede răspunderea penală 
pentru două modalităţi normative 
de comitere a infracţiunii. La art. 
141 alin. (1) C.pen. al R. Azerba-
dajan este consacrată fapta de pro-
vocare ilegală a avortului în afara 
instituţiilor medicale. Se pedep-
seşte o asemenea faptă cu amendă 
în mărime de până la două sute de 
salarii minime sau cu privare de 
libertate pe un termen de până la 
1 an. La art. 141 alin. (2) C.pen. 
al R. Azerbadajan este incrimi-
nată fapta de provocare ilegală a 
avortului de către o persoană care 
nu are studii medicale speciale. 
Pedeapsă prevăzută pentru aceas-
tă modalitate normativă de comi-
tere a infracţiunii este amendă de 
până la 300 de salarii minime sau 
muncă în folosul comunităţii de la 
80 până la 200 de ore ori muncă 
corecţională de până la 1 an [1, p. 
163-164]. 

Un model similar de incrimina-
re a avortului ilegal este consacrat 
în legislaţia penală a R. Kazahstan 
[2, p. 143-162].

În C. pen. al Georgiei incrimi-
narea este situată la art. 133. Legea 
penală georgiană nu indică asupra 
modalităţilor normative de comite-
re a infracţiunii. Dispoziţia de in-
criminare nu este una descriptivă, 
ci generală, cu următorul conţinut 
legal: avortul ilegal se pedepseşte 
cu amendă sau muncă în folosul 
comunităţii pe un termen de până 
la 200 de ore ori muncă corecţio-
nală de la 1 an până la 2 ani. Fapta 
este sancţionată mai aspru atunci 
când este comisă de o persoană 
anterior condamnată pentru co-

miterea unei asemenea fapte sau 
care a atras după sine pierderea 
capacităţii de reproducere sau 
alte urmări grave [3]. 

La incriminarea avortului ile-
gal legiuitorul belorus face o di-
ferenţiere netă de pericol dintre 
avortul ilegal săvârşit de către o 
persoană care are studii medica-
le corespunzătoare profilului şi 
avortului ilegal săvârşit de către 
o persoană care nu are asemenea 
studii. Astfel, potrivit art. 156 
alin. (1) al C.pen. al Belorusiei se 
incriminează fapta de provocare 
ilegală a avortului săvârşită de 
către un medic care are studii me-
dicale corespunzătoare profilului, 
iar conform alin. (2) – provocarea 
ilegală a avortului de către o per-
soană care nu are studii medicale 
corespunzătoare profilului [4, p. 
222. 420]. 

Regimul sancţionator este mai 
aspru pentru avortul ilegal comis 
de către o persoană care nu are 
studii medicale corespunzătoare. 
Astfel, fapta descrisă la art. 156 
alin. (1) C. pen. al Belorusiei se 
sancţionează cu amendă sau cu 
privarea dreptului de a ocupa anu-
mite funcţii sau de a exercita anu-
mite activităţi, iar cea descrisă la 
alin. (2) – cu amendă sau limitarea 
libertăţii pe un termen de până la 2 
ani ori privarea de libertate pe ace-
laşi termen cu interzicerea dreptu-
lui de a ocupa anumite funcţii sau 
de a exercita anumite activităţi [4, 
p. 222 - 223].

Un regim sancţionator similar 
celui aplicat de legislaţia penală 
belorusă din domeniu este abordat 
de legislaţia penală a R. Kirghize 
(art. 116 alin. (1) C.pen.) [5], Ar-
meniei (art. 116 C.pen) [6, p. 169], 
R. Tadjikistan (art. 123 C. pen.) 
[7, p. 139]. 

În C.pen. al Bulgariei se face 
o diferenţiere de prejudiciabilitate 
dintre fapta de avort ilegal săvâr-
şită cu consimţământul victimei şi 
avortul ilegal săvârşită fără con-
simţământul acesteia. 

Potrivit textului incriminator al 
art. 126 alin. (1) C. pen. al Bulga-
riei este incriminată fapta persoa-
nei care cu acordului unei femei 
gravide provoacă decesul fătului 
în afara unei instituţii stabili-
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te de Ministerul Sănătăţii sau cu 
încălcarea regulilor stabilite de 
Ministerul în cauză. Se pedepseş-
te o asemenea faptă cu închisoare 
pe un termen de până la 1 an. În 
conformitate cu alin. (2) al ace-
luiaşi articol dacă vinovatul care 
nu are studii medicale superioare, 
provoacă decesul fătului la două 
sau mai multe femei va fi pedepsit 
cu închisoare de până la 8 ani [8, 
p. 99]. 

Pentru acţiunile specificate 
mai sus femeia nu poate fi trasă la 
răspunderea penală, lucru consfin-
ţit la art. 126 alin. (4) C. pen. al 
Bulgariei: femeia gravidă nu poa-
te fi supusă răspunderii penale în 
cazurile arătate de alineatele an-
terioare, nici chiar atunci când a 
avut rolul de instigator sau ajutor 
al infracţiunii [9, p. 99]. 

Avortul ilegal săvârşit fără 
consimţămîntul femeii este incri-
minat de art. 126 alin. (5) C.pen. 
al Bulgariei: dacă decesul fătului 
este provocat fără consimţământul 
femeii gravide se aplică pedeapsa 
privaţiunii de libertate de la 3 la 8 
ani. Dacă în urma săvârşirii aces-
tei fapte survine decesul persoanei 
se aplică privaţiune de libertate de 
la 5 la 12 ani [8, p. 99-100]. 

Potrivit art. 468 alin. (1) C. pen. 
al Turciei persoana care provoacă 
un avort unei femei, fără consim-
ţământul acesteia se pedepseşte cu 
închisoare pe un termen de la 7 la 
12 ani. În conformitate cu alin. (2) 
al aceluiaşi articol persoana care 
fără temeiuri medicale provoacă 
un avort unei femei însărcinate la 
un termen mai mare de 10 săptă-
mîni cu consimţământul acesteia 
se pedepseşte cu închisoare de la 
2 la 5 ani. La aceiaşi pedeapsă se 
condamnă femeia care şi-a dat 
consimţământul pentru efectuarea 
avortului. [9, p. 99]. 

În C.pen. al Israelului avortul 
ilegal este supus incriminării la 
art. 313 cu denumirea marginală 
de Interdicţia de întrerupere a sar-
cinii. Potrivit textului incriminator 
se sancţionează cu închisoare pe 
un termen de până la 5 ani sau cu 
amendă în mărime de până la 50 
de mii de lire fapta celui care în 
mod conştient întrerupe sarcina 
unei femei gravide pe calea inter-

venţiei medicale sau prin alte mij-
loace [10, p. 275]. 

În conformitate cu §218 (1) 
C.pen. al Republicii Federative 
Germane cel care întrerupe sar-
cina se pedepseşte cu privare de 
libertate de până la 3 ani sau cu 
amendă. În baza alin. (2) al ace-
luiaşi articol, în cazurile deosebit 
de grave fapta se pedepseşte cu 
privare de libertate pe un termen 
de la 6 luni până la 5 ani. Cazu-
rile deosebit de grave au loc dacă 
persoana:

acţionează împotriva voinţei 1. 
persoanei gravide;

în mod uşuratic pune via-2. 
ţa femeii însărcinate în pericolul 
provocării morţii sau provocării 
unei vătămări grave integrităţii 
corporale [11, p. 368].

Dacă fapta prevăzută de art. 
218 (1) C.pen. este săvârşită de că-
tre femeia gravidă, atunci aceasta 
este supusă unei pedepse sub for-
ma privării de libertate de până la 
1 an sau cu amendă. Potrivit alin. 
(4) § 218a tentativa este pedepsită. 
Femeia însărcinată pentru tentati-
vă de infracţiune nu este pedepsită 
[11, p. 368].

Potrivit § 245 alin. (1) C.pen. 
al Norvegiei persoana care între-
rupe sarcina sau care contribu-
ie la aceasta fără existenţa unor 
temeiuri legale pentru asemenea 
intervenţii sau fără permisiunea 
întreruperii sarcinii date de o 
persoană competentă, se supune 
pedepsei sub forma închisorii de 
până la 3 ani pentru avortul crimi-
nal. În cazul săvârşirii repetate a 
faptei sau dacă fapta este comisă 
cu scopul obţinerii unor profituri 
sau în prezenţa unor circumstanţe 
agravante, fapta se pedepseşte cu 
închisoare de până la 6 ani. Dacă 
un bărbat acţionează fără consim-
ţământul femeii, se aplică pedeap-
sa închisorii de până la 15 ani, iar 
dacă femeia decedează în rezul-
tatul acestei infracţiuni, pedeapsa 
este închisoare de până la 21 de 
ani. Prevederile sus-menţionate nu 
se aplică în privinţa femeii care îşi 
întrerupe singură sarcina 

§ 245 alin. (2) C.pen. al Norve-
giei [12, p. 120].

În legislaţia penală a Olandei, 
incriminarea privitoare la avortul 

ilegal este încorporată în art. 296 
C. pen.: este pedepsită cu închi-
soare nu mai mare de 4 ani şi 6 
luni sau cu amendă de categoria a 
4-a, persoană care supune o feme-
ie unui tratament şi cunoaşte sau 
ar trebui să cunoască în mod înte-
meiat că drept rezultat al acestuia 
sarcina poate fi întreruptă. În ali-
neatele care urmează sunt descrise 
următoarele forme agravante ale 
infracţiunii:

alin. (2) fapta se pedepseşte - 
cu închisoare nu mai mare de 6 
ani sau cu închisoare de categoria 
a 4-a, dacă survine decesul per-
soanei;

alin. (3) fapta se pedepseşte - 
cu închisoare nu mai mare de 12 
ani sau cu amendă de categoria a 
5-a, dacă acţiunea a fost săvârşită 
fără consimţământul femeii;

alin. (4) fapta se pedepseşte - 
cu închisoare ce nu depăşeşte 15 
ani sau cu amendă de categoria a 
5-a, dacă acţiunea a fost săvârşi-
tă fără consimţământul femeii şi 
a survenit decesul acesteia [13,      
p. 121].

C. pen al României incrimi-
nează infracţiunea de întrerupe-
re a cursului sarcinii la art. 201. 
Potrivit alin. (1) fapta constă în 
întreruperea cursului sarcinii să-
vârşită în vreuna din următoarele 
împrejurări: 1) în afara instituţi-
ilor medicale sau a cabinetelor 
medicale autorizate în acest scop; 
2) de către o persoană care nu are 
calitatea de medic de specialitate 
obstetrică-ginecologie şi drept de 
liberă practică medicală în aceas-
tă specialitate; 3) dacă vârsta sar-
cinii a depăşit 14 săptămâni. Fap-
ta se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni şi 3 ani sau cu amendă şi 
interzicerea unor drepturi [14].

La alin. (2) al art. 201 C. pen. 
al României este pedepsită mai 
grav fapta de întrerupere a cursu-
lui sarcinii, săvârşită în orice con-
diţii, fără consimţământul femeii 
însărcinate, care se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi inter-
zicerea exercitării unor drepturi. 
Dacă prin faptele prevăzute în 
alin. (1) şi alin. (2) s-a cauzat fe-
meii însărcinate o vătămare corpo-
rală, pedeapsa este închisoarea de 
la 3 la 10 şi interzicerea exercitării 
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unor drepturi, iar dacă fapta a avut 
ca urmare moartea femeii însărci-
nate, pedeapsa este închisoarea de 
la 6 la 12 ani şi interzicerea exer-
citării unor drepturi (art. 201 alin. 
(3) C. pen. al României) [14]. 

În C. pen. al Republicii San-
Marino răspunderea penală pentru 
infracţiunea supusă investigării 
este stipulată la art. 153, cu de-
numirea marginală de „Avort”. În 
conformitate cu alin. (1) al textu-
lui de lege femeia însărcinată care 
încearcă să-şi provoace un avort 
artificial, precum şi orice persoa-
nă, care îi oferă ajutor în acest 
sens, se pedepseşte cu închisoare 
de categoria a 2-a. Din interpreta-
rea gramaticală şi logică a textului 
incriminator se poate desprinde cu 
uşurinţă ideea că componenţa dată 
de infracţiune este formal-redusă, 
fapta consumându-se din momen-
tul începerii activităţii infracţiona-
le, nefiind obligatoriu ca sarcina să 
fie efectiv întreruptă. În corespun-
dere cu art. 153 alin. (2) C.pen. al 
R. San-Marino, se pedepseşte cu 
aceeaşi pedeapsă persoana care 
încearcă să provoace un avort 
femeii cu vârsta mai mare de 21 
de ani cu consimţământul şi cu 
acordul conştient al acesteia [15, 
p. 121].

În conformitate cu alin. (3) al 
aceluiaşi articol, faţă de săvârşirea 
faptelor sus-menţionate se aplică 
pedeapsa închisorii de categoria a 
treia:

dacă fapta este comisă fără - 
consimţământul femeii;

dacă vinovatul se îndeletni-- 
ceşte cu o practică ilegală sau dacă 
acţionează în scop de profit;

dacă în urma realizării avor-- 
tului femeia însărcinată decedează 
sau ei i se cauzează decesul sau o 
daună serioasă sănătăţii sau inte-
grităţii corporale (art. 153 alin. (3) 
C.pen. al R. San-Marino).

În sfârşit potrivit art. 153 alin. 
(4) se aplică închisoare de cate-
goria a III-a împreună cu privarea 
drepturilor de categoria a IV-a, 
dacă vinovatul practică activitatea 
de medicină [15, p. 122].

În C.pen. al Lituaniei se face o 
deosebire graduală dintre avortul 
ilegal săvârşit de către o persoană 
care are dreptul de a efectua inter-

venţii de întrerupere a sarcinii şi 
persoane care nu au un asemenea 
drept. Potrivit, art. 124 alin. (1) C. 
pen. al Lituanei, constituie infrac-
ţiune fapta medicului care având 
dreptul de a realiza operaţii de 
avort, săvârşeşte o operaţie de 
avort la rugămintea pacientei în 
cazul contraindicaţiei sau în afara 
instituţiilor medicale. Se pedep-
seşte o asemenea faptă cu lucrări 
publice sau cu interzicerea dreptu-
lui de a realiza o anumită muncă 
sau de a practica o anumită activi-
tate, fie cu limitarea libertăţii sau 
cu privarea de libertate de până la 
2 ani [16, p. 250-251].

La alin. (2) al aceluiaşi articol, 
este pedepsită fapta specialistului 
din domeniul sănătăţii, care nu 
are dreptul de a realiza opera-
ţii de avort, însă care efectuează 
asemenea operaţii la rugămintea 
pacientei în instituţii medicale. 
Această faptă se sancţionează cu 
lucrări publice sau cu interzicerea 
dreptului de a realiza o anumită 
muncă sau de a practica o anumită 
activitate, fie cu limitarea libertă-
ţii sau cu privarea de libertate de 
până la 3 ani [16, p. 250-251].

Cel mai aspru, conform art. 124 
alin. (3) C. pen. al Lituaniei este 
pedepsită fapta persoanei care nu 
are dreptul de a efectua operaţii 
de avort, întrerupe sarcina la ru-
gămintea femeii, pentru care se 
aplică pedeapsa arestului sau pri-
varea de libertate de până la 4 ani 
[16, p. 151].

La art. 143 C. pen. al Lituai-
nei este sancţionată fapta de con-
strângere la provocarea avortului. 
Astfel, constituie infracţiune fapta 
celui care aplicând constrânge-
rea fizică sau psihică constrânge 
o femeie la provocarea ilegală a 
avortului. Fapta se pedepseşte cu 
muncă în folosul comunităţii sau 
cu limitarea libertăţii, fie cu arest 
sau cu privarea de libertate de 
până la 2 ani [16, p. 151].

În conformitate cu art. 212 C. 
pen. al Japoniei este sancţiona-
tă fapta de întrerupere a sarcinii 
de către femeia însărcinată: fap-
ta însărcinatei, care îşi întrerupe 
sarcina pe calea administrării 
medicamentelor sau printr-un alt 
mijloc, se pedepseşte cu privare de 

libertate şi muncă silnică fizică pe 
un termen de până la 1 an [17, p. 
151].

La art. 213 C. pen. al Japoniei 
este sancţionată fapta de avort cu 
consimţământul femeii însărcina-
te. Astfel, cel ce provoacă un avort 
la dorinţa sau cu consimţământul 
femeii însărcinate, se pedepseş-
te cu privare de libertate şi mun-
că silnică fizică pe un termen de 
până la 2 ani. Dacă drept rezultat 
a survenit decesul sau vătămarea 
integrităţii corporale a victimei, 
pedeapsa o constituie privare de 
liberate şi muncă silnică fizică de 
până la 5 ani [17, p. 250-151].

O altă fapta de acelaşi gen este 
sancţionată la art. 214 C. pen. al 
Japoniei şi anume, provocarea 
avortului de către o persoană ce 
practică o activitate profesională 
specială. Astfel, medicul, asis-
tenta medicală, farmacistul sau o 
altă persoană ce comercializează 
medicamente, care realizează un 
avort cu sau fără consimţământul 
femeii se pedepsesc cu privare de 
libertate însoţită de muncă silni-
că fizică pe un termen de la 3 la 
5 ani. Dacă drept rezultat a sur-
venit moartea acestei femei sau 
dacă i-a fost cauzată o vătămare a 
integrităţii corporale, fapta se pe-
depseşte cu privaţiune de liberate 
însoţită de muncă silnică fizică de 
la 6 luni la 7 ani. 

În conformitate cu art. 152 §1 
C. pen. al Poloniei, cel care cu 
acordul femeii îi întrerupe sarci-
na cu încălcarea dispoziţiilor le-
gale, se pedepseşte cu privare de 
libertate de până la 3 ani. Potrivit 
§ 2 al aceluiaşi articol, aceeaşi pe-
deapsă se aplică şi persoanei care 
acordă ajutor femeii însărcinate 
pentru întreruperea sarcinii cu în-
călcarea prevederilor legale sau 
care o instigă la asta. O normă 
incriminatoare specifică legislaţiei 
penale poloneze este consacrată la 
§ 3 al articolului sus-menţionat şi 
anume, cel care săvârşeşte fapta 
prevăzută la § 1 sau 2, când fă-
tul a atins capacitatea de a duce o 
viaţă în afara organismului femeii 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 8 ani [18, p. 126].

În acord cu art. 153 § 1 C. pen. 
polonez, cel care aplică violenţă 
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în privinţa unei femei însărcina-
te sau printr-un alt mijloc şi fără 
consimţământul ei îi întrerupe 
sarcina sau care prin violenţă sau 
ameninţare ori pe calea înşelăciu-
nii o aduce pe femeie la întrerupe-
rea sarcinii, se pedepseşte cu pri-
vare de libertate pe un termen de 
la 6 luni la 8 ani. Cel care săvâr-
şeşte fapta prevăzută la §1, când 
fătul are capacitatea de a duce o 
viaţă în afara organismului femeii 
se pedepseşte cu închisoare de la 1 
la 10 ani [18, p. 126].

Concluzii. În lumina celor 
prezentate putem concluziona că 
avortul este incriminat în majo-
ritatea legislaţilor studiate supra, 
cu diferenţieri în ceea ce vizează 
sfera de incriminare, modalităţile 
normative şi regimul sancţionator 
aplicabil faptei.

Referitor la sfera de incrimina-
re, în funcţie de consimţământul 
femeii la efectuarea manoperelor 
abortive, studiul comparat ne ofe-
ră posibilitatea de a distinge două 
categorii de legislaţii penale:

legislaţii penale în care se 1. 
incriminează doar avortul ilegal 
săvârşit cu acordul femeii însăr-
cinate. Din clasa acestor legislaţii 
penale fac parte legislaţiile pena-
le din fostul spaţiu ex-sovietic, 
în care întreruperea sarcinii fără 
acordul victimei este încadrată din 
punct de vedere juridic ca vătă-
mare gravă a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii: Federaţia Rusă, 
Belorusia, Kazahstan, R. Kirghiză, 
Tadjikistan, Georgia etc.

legislaţii penale în care deo-2. 
potrivă, este sancţionat atât avortul 
săvârşit cu consimţământul vic-
timei, cât şi avortul săvârşit fără 
consimţământul acesteia, ultimul 
înfăţişându-se fie ca componen-
ţă tip, fie ca componenţă cu cir-
cumstanţă agravantă. Din rândul 
acestor state fac parte: Polonia, 
Japonia, Lituania, San-Marino, 
Germania, Bulgaria, România etc.

În acelaşi stoc de idei, în func-
ţie de gradul de pedepsire a mano-
perelor abortive săvârşite de către 
însăşi femeia însărcinată, legislaţi-
ile penale pot fi clasificate în două 
categorii:

legislaţii penale în care fe-1. 
meia care îşi provoacă întrerupe-

rea sarcinii este supusă răspunderii 
penale: Elveţia, Japonia, San-Ma-
rino, Israel, Republica Federativă 
Germană, Turcia etc.;

legislaţii penale în care fe-2. 
meia care îşi provoacă întreruperea 
sarcinii nu este supusă răspunderii 
penale: Norvegia, Polonia, Litua-
nia, România, Bulgaria, Georgia, 
Kirghizia, Kazahstan, Tadjikistan, 
Federaţia Rusă etc.
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