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Principiismul e un cadru de evaluare morală dezvoltat în bioetică ce pretinde 
să pună în valoare o metodă de decizie coherentistă inspirată de ideea „echilibrului 
reflectat” (reflective equilibrium) a lui J. Rawls. Principiiştii sunt partizanii tezei că  
principiile se află în miezul vieţii morale chiar dacă sunt sceptici în legătură cu rolul 
pe care l-ar putea juca teoriile etice în aşa-zisa „etică aplicată”.  Procedura de decizie 
numită “principiism” a luat naştere la sfârşitul anilor ’70 ai secolului trecut şi a fost 
inaugurată de lucrarea lui Tom Beauchamp şi James Childress Principles of 
Biomedical Ethics.1 Cartea a apărut pe fondul preocupărilor oficiale din societatea 
americană în legătură cu restricţionarea morală a cercetărilor ştiinţifice biomedicale. 
În anul 1974, Congresul american a înfiinţat “Comisia Naţională pentru Protecţia 
Subiecţilor Umani în faţa Rezultatelor Cercetării Ştiinţifice” şi i-a cerut să identifice 
un număr de principii morale de bază care să ghideze cercetarea în domeniul 
biomedical şi în ştiinţele comportamentului. Rezultatul a apărut în 1978 sub forma 
Raportului Belmont în care au fost identificate trei principii de bază: autonomia, 
binefacerea (beneficence) şi dreptatea. Se credea că “aplicarea” acestora e ceva simplu 
şi neproblematic şi că strategia propusă va genera un consens larg printre bioeticieni. 
N-a fost să fie aşa, chiar membrii comisiei recunoscând ulterior că principiile propuse 
nu au fost atât rezultatul unei analize etice serioase, cât al efortului grăbit de a fixa un 
canon de evaluare în care să se regăsească valorile focale ale moralităţii americane, 
fascinată pe atunci de rigorismul religios şi de un fel de fundamentalism moral. O 
reluare atentă a analizei se impunea, aşadar, şi ea a fost făcută de cei doi cercetători de 
la Universitatea Georgetown. Ei propun o “teorie orientată spre principii” dar care 
abandonează marile teorii etice tradiţionale, oferind cercetătorilor din domeniul 
biomedical o „listă” (“checklist”) de criterii în funcţie de care să judece ei înşişi 
situaţiile cu care se confruntă, fără a pune un accent deosebit pe fundamentare; nu 
întâmplător unii au numit-o ironic “mantra de la Georgetown”. Ei susţin că 
abandonează idealul teoriei pentru un scop mai modest: „reflecţia şi construcţia 
morale”. În locul explicaţiei fenomenului moral şi al întemeierii teoretice a unor 
principii şi proceduri de evaluare, ei urmăresc acum găsirea unui set de valori larg 
acceptate care să ghideze evaluările morale din domeniul biomedical.   
 Trebuie spus că abordarea principiistă s-a vrut de la bun început o procedură 
de decizie adaptată nevoilor bioeticii. Aplicarea ei la alte domenii era privită ca 
problematică sau, în orice caz, ca presupunând o elaborare sui generis. Ea a fost 
dezvoltată ca metodă de evaluare morală pentru uzul personalului medical, lipsit de o 
pregătire etică. Tocmai de aceea suntem avertizaţi că nu vom găsi aici o teorie etică 
sofisticată, ci un cadru de evaluare morală, un instrument de „reflecţie şi construcţie 
morală”, un ghid de analiză morală bazat pe patru principii prima facie alese pe baza 
experienţei medicale şi a experienţei acumulate în istoria gândirii etice; aceste 
principii se consideră că exprimă cel mai bine valorile morale ale acestei profesii şi 
constituie nucleul a ceea ce autorii numesc „moralitatea comună”. 
 Autorii înţeleg prin moralitate normele de conduită corectă şi incorectă atât de 
larg împărtăşite de oameni încât formează un consens social, deşi de obicei incomplet. 
Moralitatea ca insitituţie socială cuprinde standarde de conduită, principii morale, 
reguli, drepturi şi virtuţi. Etica este studiul moralităţii (vieţii morale). Etica normativă 
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identifică şi justifică normele morale pe care trebuie să le acceptăm (aici sunt incluse 
marile teorii etice).  Etica practică (aplicată) reprezintă aplicarea teoriilor şi normelor 
generale la contexte particulare (profesii, instituţii, politici publice). Meta-etica este 
analiza limbajului moral, a logicii discursului moral şi a cunoaşterii morale. În fine, 
etica descriptivă vizează studiul factual, ştiinţific al conduitei şi opiniilor morale (în 
domeniile antropologiei, sociologiei, psihologiei şi istoriei).  

Trebuie subliniat acum că « moralitatea » există înaintea reflecţiei asupra ei, 
căci ea există ca fenomen social obiectiv (nu teoriile sau cadrele de evaluare 
generează normele morale, ci practica socială o face). Toate persoanele care iau în 
serios viaţa morală înţeleg şi acceptă nucleul moralităţii: că nu trebuie să minţi, să 
furi, să-ţi încalci promisiunile etc. Violarea fără un bun temei a acestor norme morale 
de bază e însoţită de remuşcări şi de oprobriul celorlalţi. Cei doi autori definesc astfel 
conceptul de la care pleacă metoda lor: „Ne vom referi la mulţimea de norme pe care 
o împărtăşesc toate persoanele serioase moral cu numele de moralitate comună. 
Moralitatea comună conţine normele morale care leagă toate persoanele în toate 
locurile; nu există alte norme care să fie mai fundamentale în viaţa morală. În anii din 
urmă, categoria favorită pentru a reprezenta în discursul public acest nucleu universal 
al moralităţii a fost drepturile omului ; dar obligaţiile morale şi virtuţile morale sunt 
părţi nu mai puţin vitale ale moralităţii comune” (p. 3).  

„Moralitatea” e un concept mai larg decât „moralitatea comună”: primul 
include şi idealurile morale ale indivizilor şi grupurilor, normele comune ale unor 
grupuri specifice, virtuţile etc. „Prin contrast, moralitatea comună conţine toate acele 
norme şi numai pe acelea pe care toate persoanele serioase moral le acceptă ca având 
autoritate” (p. 3). Prin persoane serioase moral se înţelege persoane normale, mature, 
capabile să gândească moral şi să se ghideze după asemenea norme. La fel putem 
vorbi despre moralitatea profesională : aceasta e acceptată de toţi aceia care, într-o 
profesie, sunt serioşi în ceea ce priveşte responsabilităţile lor morale. Moralitatea 
profesională în medicină conţine normele morale generale ale instituţiilor, practicilor 
şi tradiţiilor medicale. Dar s-ar putea ca alte profesii să nu aibă aceleaşi reguli!  
Nucleul moralităţii comune în domeniul biomedical, stabilit prin scrutarea experienţei 
istorice a profesiei şi a achiziţiilor istorice ale reflecţiei morale în genere, e format din 
patru “principii de bază”. Acestea exprimă valorile etice fundamentale ale acestei 
profesii şi funcţionează ca ghid moral suprem al acesteia.  

Într-o prezentare sinoptică, « moralitatea comună » e formată dintr-un nucleu 
de patru « principii de bază » ( P1 ...P4 ) care sunt principii prima facie, cele mai 
generale şi mai cuprinzătoare norme ale domeniului moral despre care vorbim. Prin 
« specificarea » acestora (i.e. concretizarea, particularizarea lor) se obţin « regulile » 
Ri , adică o mulţime de norme mai specifice şi mai restrânse ca domeniu, de diferite 
tipuri. 
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Putem avea următoarele tipuri de norme sau reguli: 
  
 Rb = reguli de bază: e.g. spunerea adevărului, confidenţialitatea, 
consimţământul în cunoştinţă de cauză, suicidul asistat medical etc. 
 Ra = reguli de autoritate: (acestea conferă autoritate : cine trebuie să 
înfăptuiască anumite acţiuni): e.g. reguli privind reprezentanţii legali ai bolnavilor; 
reguli privind surclasarea deciziilor pacientului ; reguli cu privire la cine decide 
distribuirea resurselor în spital etc. 
 Rp= reguli procedurale : (acestea stabilesc proceduri): ce face spitalul în 
cazul unor pacienţi incompentnţi să ia o decizie ce-i priveşte etc. 
 
 Un al treilea nivel e acela al drepturilor, virtuţilor şi judecăţilor 
morale particulare (D, V, J), e.g. dreptul la intimitate – bazat pe respectul dorinţei 
autonome de a nu fi supravegheat, atins sau tulburat în viaţa privată. Toate acestea 
compun sistemul lărgit de norme al moralităţii comune care ne poate ghida deciziile 
morale în domeniul biomedical. După cum se poate bănui, odată cu îmbogăţirea 
experienţei în domeniul eticii biomedicale, acest sistem de norme – tot mai specifice – 
devine extrem de bogat, iar asimilarea lui şi lucrul cu el devin tot mai dificile.  
 

Procedura principiistă de decizie morală se bazează pe următoarele patru teze: 
(i) Pentru a judeca faptele morale particulare (din domeniul biomedical) nu avem 

nevoie de marile teorii etice, ci ne e suficient “un cadru pentru identificarea 
problemelor morale şi pentru reflecţia asupra lor” format din “patru ciorhini de norme 
morale” constituiţi din: principii de bază, reguli (care sunt principii specificate, 
particulare), drepturi, virtuţi şi idealuri morale. Acest cadru metodologic are la bază 
cele patru principii: 
 

1) Principiul respectului autonomiei: aceasta e o regulă pentru respectarea 
capacităţii persoanelor autonome de a lua decizii - persoanele trebuie să aibă 
libertatea de a face propriile alegeri şi a-şi dezvolta propriile planuri de viaţă (fără 
controlul altora şi în cunoştinţă de cauză).  
2) Principiul binefacerii (beneficence): acesta e un grup de norme pentru 
conferirea de beneficii şi cântărirea beneficiilor în raport cu costurile şi riscurile – 
persoanele au obligaţia de a-i ajuta pe alţii să-şi promoveze acele interese care 
sunt importante şi legitime punând în balanţă beneficiile, daunele şi riscurile în 
vederea obţinerii celui mai mare beneficiu net. 
3) Principiul nefacerii răului (non-maleficence): aceasta e o normă a evitării 
cauzării de daune – persoanele trebuie să nu facă acele acte care e probabil să 
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cauzeze mai multe daune decât beneficii, cu excepţia situaţiei în care există un 
temei suficient pentru a nu proceda aşa.  
4) Principiul dreptăţii: e un grup de norme pentru distribuirea beneficiilor, 
riscurilor şi costurilor - trebuie să distribuim echitabil bunurile şi serviciile 
medicale.2 

 
 Numărul principiilor şi tipul lor nu e nici pe departe fix. În tradiţia bioetică 
europeană, speriată de faptul că prin cele patru principii se exportă valorile morale 
americane, se vorbeşte de două principii sau tot de patru, dar altele. Nu ştim care ar fi 
principiile adecvate unui principiism potrivit pentru etica presei sau pentru etica 
afacerilor. Ele trebuie determinate. 

Cele patru principii ale lui Beauchamp şi Childress sunt aşadar  nucleul a ceea 
ce autorii numesc „moralitatea comună”, adică acele norme morale fundamentale care 
leagă între ele toate persoanele serioase din punct de vedere moral, în toate locurile. 
De aceea această procedură a fost numită  “abordarea bioeticii bazată pe patru 
principii” sau “principiism”. Cele patru principii sunt analizate explicit de autori şi un 
număr de “reguli specifice” sunt apoi întemeiate pe ele pentru a arăta de ce şi cum cad 
cazurile particulare sub aceste principii.  

De exemplu, principiul autonomiei (“Acţiunile autonome nu trebuie supuse 
controlului de către alţii”) are nevoie de „specificări” pentru contexte particulare dacă 
e să devină un ghid practic de conduită, specificări care includ şi excepţiile valabile 
e.g. Spune adevărul; Respectă viaţa privată a altora; Protejează informaţiile 
confidenţiale; Atunci când eşti întrebat, ajută-i pe alţii să ia decizii importante; Obţine 
consimţământul în cunoştinţă de cauză al pacienţilor. Regula consimţământului în 
cunoştinţă de cauză este aceasta: „Nu trebuie să tratezi pacientul fără consimţământul 
în cunoştinţă de cauză al acestuia sau al reprezentantului său legal, cu excepţia unor 
cazuri precizate explicit”. Alte precizări care ajută la aplicarea acestei reguli sunt :  
pacientul sau reprezentantul său trebuie să fie competent şi liber de orice coerciţie sau 
influenţă nedorită (competent înseamnă: adult, să ştie că el autorizează un tratament şi 
e apt să înţeleagă efectele tratamentului, opţiunile în termeni de sănătate, viaţă, stil de 
viaţă, credinţe religioase, valori, prieteni ai familiei şi orice alţi factori ce influenţează 
decizia cu privire la tratament etc.). Sunt reglementate apoi şi obligaţiile spitalului: ce 
facem în cazul unor pacienţi incompetenţi (se stabileşte o procedură: când poate 
decide medicul în locul lor, cât din diagnostic trebuie să ştie pacientul etc.).3  Atunci 
când aceste reguli intră în conflict în anumite situaţii particulare, ele trebuie “cântărite 
reciproc” (balanced) pentru a stabili care dintre ele o “surclasează” pe cealaltă în acel 
caz particular. Principiul autonomiei nu e, în acest context, un principiu suprem, după 
cum nu sunt nici celelalte. E o caracteristică a principiilor prima facie de a putea fi 
surclasate de oricare alt principiu prima facie. 
  Principiul binefacerii are ca specificări reguli cum sunt:  preveniţi provocarea 
unor dureri inutile; preveniţi uciderea; preveniţi incapacitarea altora; protejaţi 
drepturile altora, ajutaţi persoanele cu dizabilităţi etc. Iar principiul nefacerii răului 
are ca reguli specifice subordonate: nu ucide, nu cauza durere inutilă, nu face acţiuni 
care duc la incapacitarea altora etc.  De exemplu, dacă un medic stă şi urmăreşte pasiv 
un bolnav care suferă în urma aplicării unei proceduri de către un asistent, el poate 
respecta principiul nefacerii răului (prin aceea că nu cauzează o durere inutilă) dar 

                                                 
2 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2001 
(Fifth Edition), cap. I, 1. 
3 Ibidem, p. 64-65. 
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violează principiul binefecerii (prin aceea că nu previne durerea). Aceeaşi problemă 
se pune în cazul dilemei a ucide/a lăsa să moară. 
 

(ii) Cele patru principii de bază nu au un caracter absolut: există excepţii la toate 
principiile, fiecare dintre acestea fiind un principiu prima facie, adică potenţial, care 
poate deveni real numai în funcţie de circumstanţe. Convingerea principiiştilor e că 
moralitatea socială include o pluralitate de principii între care nu există o ordine 
determinată de precedenţă, fiecare principiu fiind un principiu prima facie deci unul 
care, în funcţie de context, poate fi surclasat de oricare altul.  Această abordare diferă 
de cea a utilitarismului şi kantianismului care presupun că sistemul de reguli morale 
trebuie să fie absolut coerent, coerenţă asigurată de un principiu de bază ghidat de o 
“valoare supremă” (autonomia sau fericirea generală), fiind mai apropiată de 
intuiţionismul pluralist al lui D. Ross de la care şi împrumută această terminologie. 
Punând în balanţă “greutatea” regulilor conflictuale putem determina pe bază de 
“bune temeiuri” (nu de preferinţe subiective) care dintre ele e datoria noastră “reală” 
în situaţia dată.  
 
 

(iii) Cele patru principii nu sunt întemeiate pe marile teorii etice, ci pe ceea ce 
autorii numesc “moralitatea comună”, anume normele morale elementare care 
constrâng, în toate locurile, conduita tuturor persoanelor serioase cu privire la viaţa lor 
morală (sunt “serioase moral” acele persoane care nu sunt imorale, amorale sau 
selectiv morale) şi pe care le învăţăm cu toţii în cursul formării noastre morale 
obişnuite. Cu toţii acceptăm că există o “moralitate comunitară”, adică sisteme de 
reguli şi valori specifice numai anumitor comunităţi culturale, dar în acelaşi timp 
suntem de acord că există şi “precepte fundamentale”, universale, recunoscute de 
orice persoană “serioasă moral”, cum ar fi să nu furăm, să nu minţim, să ne respectăm 
promisiunile, să respectăm drepturile altora, etc. Acestea formează “moralitatea 
comună”, fiind principii universale (adică nespecifice), deşi nu absolute (căci au 
excepţii recunoscute). “Moralitatea comună” e o “instituţie socială” care include 
“moralitatea profesională”, adică “standardele de conduită care sunt general 
recunoscute de acei oameni din interiorul unei profesii care sunt serioşi cu privire la 
responsabilităţile lor morale”.4 Ea conferă sursa conţinutului moral iniţial de care 
avem nevoie în această procedură coherentistă de justificare morală. La întrebarea de 
ce au ales aceste patru principii şi nu altele, autorii răspund: “Cele patru principii sunt 
derivate din judecăţile noastre morale chibzuite (considered judgments) şi din felul în 
care se armonizează opiniile noastre morale”; mai exact, din “judecăţile chibzuite ale 
moralităţii comune şi ale tradiţiilor medicale, ambele formând punctele de plecare ale 
acestui volum”.5 Plecând de la observaţia că opozanţii marilor teorii etice au reproşat 
acestora caracterul excesiv de abstract al principiilor lor universale, prăpastia care 
există între principii şi practica profesională, autorii noştri cred că pentru a reduce 
această prăpastie noi trebuie să legăm principiile şi regulile eticilor profesionale de 
tradiţiile şi practicile specifice respectivelor profesiuni. De exemplu, în etica 
biomedicală, practicile tradiţionale legate de asigurarea sănătăţii vor furniza propriile 
lor versiuni de moralitate pentru medicină; prin urmare, cultura medicală tradiţională 
e aptă să furnizeze un set de judecăţi chibzuite în legătură cu  responsabilităţile şi 

                                                 
4 Ibidem, p. 5. 
5 Ibidem, p. 23. 
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scopurile recunoscute în acest domeniu6.  Dar şi filosofia morală ne întăreşte 
încrederea în aceste principii atâta vreme cât putem observa că “majoritatea teoriilor 
etice clasice includ aceste principii într-o formă sau alta”, pe lângă faptul că aproape 
toate „codurile medicale tradiţionale le presupun măcar pe unele dintre ele”. 7  

 
(iv) În situaţii morale dificile, atunci când apar conflicte între principiile prima 

facie, nici un principiu din sistem nu e privilegiat; fiecare principiu trebuie 
„specificat” şi “cântărit” (balanced) în raport cu judecăţile chibzuite aparţinând unui 
context sau altuia, printr-un “model de justificare” de tipul “echilibrului reflectat în 
sens larg” (whide reflective equilibrium). Procedura de decizie morală sună astfel: în 
orice situaţie din sfera asigurării sănătăţii, orice decizie sau acţiune e justificată moral 
dacă e consistentă cu principiile sau regulile relevante pentru acel context, succesul 
justificării putând fi măsurat prin gradul în care se asigură o coeziune de ansamblu a 
tuturor elementelor, principiale sau factuale, luate în considerare în judecată. „Nici 
principiile generale şi nici cazurile paradigmatice nu au suficientă forţă pentru a 
genera concluzii având gradul dorit de credibilitate. Principiile trebuie să fie 
specificate pentru diferite cazuri particulare iar analiza de caz are nevoie de lumina 
care vine dinspre principii. Dacă o normă menită să ne ghideze acţiunile depinde de 
experienţele noastre particulare sau de un principiu general, aceasta e o chestiune ce 
ţine de ceea ce e cunoscut şi inferat în anumite contexte specifice. Pe scurt, 
modalitatea în care ajungem să dobândim cunoaşterea noastră morală nu e fixată prin 
nici un fel de ordine esenţială a inferenţelor sau dependenţelor”8. De exemplu, dacă 
introducem regula nouă de a pune interesele pacienţilor pe primul plan, apoi ea 
trebuie compatibilizată cu celelalte judecăţi chibzuite deja acceptate privitoare la felul 
în care medicii îşi învaţă responsabilităţile, la responsabilităţile pe care le au în raport 
cu subiecţii unor cercetări biomedicale, la responsabilităţile faţă de familiile 
pacienţilor, la formele legitime de investiţii financiare în domeniul medical, la 
responsabilitatea faţă de selectarea sponsorizărilor externe etc.9  

Dar pentru a ne ghida efectiv, aceste principii presupun comunicarea cu bolnavul: 
în cazul principiului autonomiei, de pildă, trebuie să determinăm dorinţele pacientului 
pentru a-i putea proteja autonomia. În cazul principiului binefacerii trebuie să aflăm 
ce contează pentru pacient ca bine şi ca rău, spre a şti ce să facem. Principiismul nu 
ignoră aşadar aspectele subiective ale relaţiilor morale: emoţiile, virtuţile, 
comunicarea. Plecând de la observaţia unor bioeticieni conform căreia îngrijirea 
subiecţilor în spitale şi protejarea în faţa rezultatelor nocive ale cercetării ştiinţifice se 
pot optimiza nu prin reguli instituţionale, ci prin educarea unui personal medical şi de 
cercetare virtuos şi responsabil, Beauchamp şi Childress consacră un întreg capitol 
temei virtuţilor, în conexiune cu chestiunea normelor. Ei observă judicios că “adesea 
ceea ce contează în viaţa morală nu este aderarea consecventă la principii şi reguli, ci 
un caracter pe care să te poţi baza, un bun simţ moral şi o anume sensibilitate 
emoţională. Nici măcar principiile şi regulile specificate nu pot prinde ceea ce apare 
atunci când părinţii se joacă drăgăstos cu copiii lor şi îi hrănesc sau când medicii şi 
surorile îşi manifestă compasiunea, răbdarea şi emoţiile în întâlnirile cu pacienţii şi cu 
familiile acestora. Sentimentele pe care le avem pentru alţii şi grija manifestată faţă de 

                                                 
6 T. Beauchamp, Role of Principles in Practical Ethics, în L. W. Sumner, C. Boyle (eds.), 
Philosophical Perspectives in Bioethics, p. 92. 
7 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2001 
(Fifth Edition), p. 12. 
8 Ibidem, p. 397-398. 
9 Ibidem, p. 398. 
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ei dau naştere unor acţiuni care nu pot fi reduse la modelul respectării unei reguli; cu 
toţii recunoaştem că moralitatea ar fi o practică rece şi neinteresantă dacă i-ar lipsi 
diferitele răspunsuri emoţionale şi idealuri de suflet care trec dincolo de principii şi de 
legi”. 10 Aşa se face că, pe lângă cele patru principii, autorii dezbat cinci “virtuţi 
focale” ale practicii medicale: compasiunea, discernământul, sinceritatea, integritatea 
şi conştiinţa morală. Gândirea morală din domeniul bioeticii apelează la principii, 
reguli, drepturi, virtuţi, emoţii, analogii, paradigme, naraţiuni şi parabole, iar a da 
prioritate vreuneia dintre aceste categorii li se pare celor doi autori o procedură 
dubioasă; nici modelul de justificare de “sus în jos”, nici cel de “jos în sus” nu sunt 
acceptate, fiind preferată soluţia de mijloc a unui model coherentist în care aspectele 
mai generale (principii, reguli, teorii etc.) şi cele mai particulare (judecăţi de caz, 
sentimente, percepţii, practici, parabole etc.) “sunt legate intrinsec în gândirea noastră 
morală şi nu pot pretinde, niciuna, prioritate”.11  

Acest gen de principiism tot mai sofisticat poate arăta de ce cazuiştii (ca şi 
narativiştii sau eticienii virtuţii) greşesc atunci când se opun principiilor. El pretind că 
lucrează de jos în sus, plecând de la anumite “cazuri paradigmatice” şi judecând alte 
cazuri prin analogie. Dar dacă punem în locul termenului “cazuri paradigmatice” 
termenul “judecăţi chibzuite” vom vedea, crede Beauchamp, că “metodologia pe care 
o propun eu nu diferă într-un mod semnificativ de metodele propuse de cazuişti. ... 
Recunoaşterea unui caz ca fiind un caz paradigmatic înseamnă acceptarea implicită a 
tuturor acelor ‘principii’ sau ‘reguli’ care permit paradigmelor să fie extinse la alte 
cazuri. ... Tot ce învăţăm dintr-un caz şi transferăm apoi altui caz nu poate fi în 
întregime specific primului caz; trebuie să fie prezent un anume grad de generalitate 
care să ne conducă la următorul caz. Cu cât acest nivel de generalitate e mai mare, cu 
atât ne apropiem de principiu”. Mai mult, “cazurile paradigmatice ale cazuiştilor sunt 
încărcate teoretic (theory laden), iar o teorie e alimentată cu energie de cazurile 
paradigmatice. Diviziunea populară curentă a tipurilor de teorie morală în “de sus în 
jos” şi “de jos în sus” poate că e mai mult înşelătoare decât utilă”.12 

Există mai multe “abordări ale bioeticii bazate pe principii”. Nu numai 
conţinutul principiilor s-a dovedit a fi variabil (europenii suspectează exportul unor 
valori tipic americane prin intermediul lor), ci şi numărul lor: un proiect de cercetare 
al Comisiei Europene intitulat “Basic Ethical Principles in Bioethics and Biolaw” 
(1995-1998) indică alte patru principii: autonomie, demnitate, integritate şi 
vulnerabilitate. Modelul european propus de R. Gillon preferă însă bazarea pe numai 
două principii; o decizie morală valabilă trebuie:  

 
- Să nu violeze demnitatea fiinţelor umane; 
- Să fie precaută: adică să ia în considerare toate consecinţele conceptibile, 
alături de acelea care nu sunt în mod obişnuit predictibile.13  

 
Principiul demnităţi a cunoscut şi el multiple formulări14, majoritatea având 

filiaţii cu gândirea religioasă şi cu conceptul de “sacralitate a vieţii”“, motiv pentru 
                                                 
10 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2001 
(Fifth Edition), p. 14, 26. 
11 Ibidem, p. 408. 
12 T. Beauchamp, Role of Principles in Practical Ethics, în L. W. Sumner, C. Boyle (eds.), 
Philosophical Perspectives in Bioethics, p. 89. 
13 Matti Häyry, Do Bioscientists Need Professional Ethics?, în Matti Häyry, Tuija Takala (eds.), 
Scratching the Surface of Bioethics, Rodopi, Amsterdam, New York, 2003, p. 89, 96. 
14 Cum ar fi: persoanele individuale trebuie să aibă dreptul de a-şi face propriile alegeri şi a-şi dezvolta 
propriile planuri de viaţă; în domeniul medical aceasta se referă în primul rând la “consimţământul în 
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care a şi devenit foarte popular în conceperea declaraţiilor şi legilor internaţionale 
(e.g. “Declaraţia UNESCO cu privire la genomul uman şi la drepturile omului”, 
1997). Pentru Kant, nu respectul vieţii era suprem, ci respectul legii morale din om. 

Unii autori au prezentat teza aplicabilităţii globale a principiilor în 
comunitatea morală medicală ca pe o teză sociologică sau empirică mult prea slabă: 
căci ar fi uşor de arătat că pot exista culturi care susţin alte principii sau le 
interpretează pe acestea în alt mod, e.g. respectul autonomiei nu există în cultura 
budistă. Alţii au încercat să depăşească neajunsul printr-o interpretare de tip 
“transcendental”. Concluzia sceptică a altora e că ambele căi eşuează: “Concluzia 
noastră nu poate fi decât aceea că, în timp ce principiismul dă greş atunci când ia 
teoria moralităţii comune ca fiind întemeiată empiric, el eşuează nu mai puţin grotesc 
atunci când ia această teorie ca fiind fundamentată conceptual” 15. Disputa pe această 
temă continuă. 

  În orice caz, ceea ce crede Beauchamp, ca şi alţi principiişti, e că nu avem 
nevoie de marile teorii pentru a întemeia acest instrument de lucru conceput anume 
pentru personalul medical.  R. Gillon e de părere că  “nu s-a pretins niciodată că cele 
patru principii (ale modelului american) ar oferi o teorie morală, fie aceasta coerentă, 
fie nu”. În opinia acestuia, personalul medical trebuie să ia decizii morale în timp real 
şi de aceea nu are nevoie de achiziţionarea unor deprinderi filosofice (teorii etice) care 
să-l ajute să-şi fundamenteze de fiecare dată decizia sau să înveţe cum să-şi aleagă un 
principiu şi să respingă altele: “În loc să pierdem prea mult timp în etica asigurării 
sănătăţii cu argumente nefructuoase despre teoriile morale subiacente pe care se 
sprijină acele susţineri morale, ar fi mai bine să ne concentrăm atenţia pe a învăţa să 
utilizăm importantele tehnici filosofice ale argumentării şi raţionării logice clare, 
neambigue în lumina unor foarte puternice contraargumente, astfel încât să ajutăm la 
luarea mai bună a deciziilor noastre morale”. “Filosofia e cu totul nefolositoare dacă 
încearcă să facă din lucrătorii din sănătate filosofi”16. 

Tom Beauchamp se detaşează şi de utilitarişti, kantieni ori de susţinătorii teoriei 
poruncii divine considerând că aceştia au propus un “model al principiilor robuste” 
(de fapt, al unui singur principiu prim), pe care au urmărit apoi să le “impună” 
faptelor evaluate, siluindu-le. Un “principiu robust” e un “standard fundamental de 
conduită de care depind multe alte standarde şi judecăţi”, caracterizat prin şase 
trăsături: generalitate, caracter normativ (nu descriptiv), e un principiu de substanţă 
(nu formal), nu admite excepţii, e fundaţional şi e sinteza unei teorii etice. Ceea ce a 
propus Beauchamp, în schimb, este un sistem de principii prima facie, întemeiat pe 
“moralitatea comună” specifică domeniului medical, principii care au următoarele 
proprietăţi: sunt generale, normative, de substanţă, au excepţii (prima facie) şi nu sunt 
fundaţionale. Aşa cum am arătat, însă, nu e deloc clar că teoriile clasice menţionate 
mai sus satisfac riguros cele şase condiţii ale principiilor robuste. Căci nici 
utilitarismul şi nici kantianismul17 nu exclud, în orice sens al cuvântului, excepţiile; 
apoi, aşa-zisul “deductivism” al lui Kant e problematic; iar ruperea principiilor lui 
                                                                                                                                            
cunoştinţă de cauză” (informed consent): nu ai voie să tratezi un bolnav fără consimţământul lui sau a 
reprezentantului său legal, aflaţi în cunoştinţă de cauză cu privire la boală şi la tratament. Medicul 
trebuie de asemenea să discute preferinţele bolnavului în ceea ce priveşte tratamentul şi să-i prezinte 
variantele. 
15 Peter Herissone-Kelly, The Principlist Approach to Bioethics and its Stormy Journey Overseas, în 
Matti Häyry, Tuija Takala (eds.), Scratching the Surface of Bioethics, p. 66, 76. 
16 Apud Charles A. Erin, Who Needs “The Four Principles”?, în Matti Häyry, Tuija Takala (eds.), 
Scratching the Surface of Bioethics, Rodopi, Amsterdam, New York, 2003, p. 87. 
17 V. Mureşan, Admit excepţii legile morale ale lui Kant?, în M. Dumitru et alia, (ed.), Filosofia azi, 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. 
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Beauchamp de teoriile clasice mi se pare îndoielnică, cu atât mai mult cu cât 
moralitatea medicală comună, larg împărtăşită de specialişti şi prinsă într-o bogată 
cazuistică biomedicală, este, cum spune chiar autorul, “încărcată teoretic”. Şi cu toate 
că acest cadru de analiză morală critică nu e bazat pe o teorie clasică sau alta, el 
“acceptă ca legitime variate aspecte ale multor teorii avansate în istoria eticii” căci “o 
anume cunoaştere a a acestor perspective generale este indispensabilă pentru un 
studiu bine reflectat în domeniul eticii biomedicale deoarece mult din literatura 
domeniului se bazează pe metodele şi concluziile lor”.18 
 Will Kymlicka e şi el partizanul unui principiism separat de teorii. El pleacă 
de la premisa că putem defini ce înseamnă “un punct de vedere moral” cu ajutorul 
Regulii de Aur sau al ideii de respect al persoanei sau al aceleia de respect egal al 
intereselor tuturor persoanelor.19. Apoi, va trebui să identificăm lista celor afectaţi de, 
să spunem, noile tehnologii de reproducere pe care le evaluăm, ca şi lista “principiilor 
orientatoare” în lumina cărora comisia va judeca (e.g. autonomia, responsabilitatea, 
consimţământul în cunoştinţă de cauză, respectul pentru viaţa umană, egalitatea, 
utilizarea adecvată a resurselor, non-comercializarea reproducerii, protecţia celor 
vulnerabili). De ce aceste principii şi nu altele? Pentru că există “un consens general 
asupra acestor ţeluri, cel puţin în Canada”, precizează el deconcertant,  şi pentru că 
ele sunt consistente cu ceea ce am numit anterior “punctul de vedere moral”.20 
Membrii comisiei trebuie apoi să cântărească în mod comparativ aceste principii, în 
combinaţie cu faptele, pentru a ajunge la un rezultat rezonabil (ei “nu vor greşi prea 
mult”), ca într-un tribunal. Nu e necesar şi nici relevant să adoptăm o teorie morală 
cuprinzătoare pentru a rezolva conflictele ce apar în comisiile de etică deoarece aceste 
conflicte sunt în principal despre fapte, nu despre principiile fundamentale. În felul 
acesta, crede autorul, putem lua în serios moralitatea fără a lua în serios şi filosofia 
morală. 

Dar nu toţi bioeticienii au aceeaşi părere. C. Erin consideră că interesul sporit 
manifestat în ultima vreme pentru problemele filosofice ale eticii medicale arată că 
abordarea de “listă” e insuficientă; tot mai mulţi oameni, din profesii diferite, “vor să 
ajungă la o decizie bine întemeiată filosofic despre ce teorie morală să accepte”.21 
Earl Wincler crede chiar mai mult, că în ciuda pretenţiei de a nu apela la teorii, 
sistemul de principii propus de Beauchamp şi Childress are în spate, ca sursă 
inspiratoare, tocmai marile teorii etice: principiul autonomiei e un împrumut kantian, 

                                                 
18 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, p. 337-8. 
19 Will Kymlicka susţine într-adevăr o asemenea abordare, dar afirmă totodată că ideea Regulii de Aur 
se găseşte nu doar în etica creştină, ci şi diferite variante ale deontologismului, utilitarismului, 
contractualismului, poate în toate teoriile etice majore (W. Kymlicka, Moral Philosophy and Public 
Policy, în L. W. Sumner, J. Boyle (eds.) Philosophical Perspectives on Bioethics, p. 251.) 
20 Ibidem, p. 252-3. Întrebarea ar fi: în România, sau în Germania nazistă, am avea aceleaşi ţeluri? 
Probabil că nu. Consensul general defineşte prejudecăţile, nu judecăţile morale valabile. Iar aşa-zisa 
“perspectivă morală asupra problemelor”, “punctul de vedere moral”, dacă reprezintă esenţa tuturor 
teoriilor etice mari, de ce nu ar fi miezul unei noi teorii, unificate, a moralei? De fapt, Kymlicka 
elimină nevoia de teorie etică decretând că aceste “principii” sunt intuiţii; în acest caz avem teorii ale 
intuiţiilor morale. Iată ce zice el: “Nu e nevoie ca oamenii să subscrie la teorii morale particulare pentru 
a evalua ceea ce contează a fi un bun temei. Faptul că o politică anume va promova interesele copilului 
este în mod clar un temei bun, chiar dacă s-ar putea ca oamenii respectivi să nu fi adoptat şi nici măcar 
să nu înţeleagă anumite teorii morale. Oricine s-ar îndoi de faptul că promovarea intereselor copilului 
reprezintă un bine moral dovedeşte lipsa celei mai elementare sensibilităţi etice. Acesta nu reuşeşte să 
înţeleagă ce înseamnă să priveşti lucrurile dintr-un punct de vedere moral” (J. Kymlicka, Op. cit., p. 
253).  
21  Idem. 
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iar principiul binefacerii (şi nefacerii răului) e unul utilitarist.22 Obiecţia lui R. M. 
Hare la conceptul de „moralitate comună” este că principiile care formează nucleul 
acesteia depind de anumite angajamente morale anterioare. Or, după părerea sa, 
soluţia pentru o metodă etică obiectivă nu poate să se găsească decât într-o teorie etică 
independentă de orice angajamente morale anterioare, adică una fundamentată a 
priori, cum e prescriptivismul său universal23. Dacă privim lucrurile din punct de 
vedere didactic, experienţa principiistă acumulată până acum nu e foarte 
încurajatoare: s-a constatat că studenţii tind să aplice mecanic aceste patru principii 
crezând că doar la atât se reduce analiza etică; în felul acesta reflecţia critică e 
nejustificat eliminată din formarea lor profesională. 

                                                

 
În ce constă, mai exact, procedura de evaluare furnizată de principiismul bioetic. 

Ea nu a fost intenţionată nici ca o metodă deductivă (aplicarea unei teorii la cazuri 
particulare), nici ca o metodă inductivă (cum e cazuistica), ci ca o metodă ce le 
sintetizează pe primele două, o metodă coherentistă după modelul metodei 
„echilibrului reflectat” a lui J. Rawls. Sistemul extrem de bogat al principiilor şi 
normelor specificate furnizat de această metodă oferă un cadru de evaluare morală – 
nu uşor de mânuit -  pentru uzul celor interesaţi de etica biomedicală. Beauchamp şi 
Childress precizează că acest cadru se schimbă continuu: „Un cadru moral e mai mult 
un proces decât un produs finit, iar problemele morale trebuie privite ca proiecte care 
au nevoie de o continuă ajustare prin echilibru reflectat”. El e un ghid aproximativ în 
evaluarea morală a faptelor şi cazurilor particulare. Voi încerca să explic acum felul în 
care are loc acest proces de evaluare în comunitatea celor ce au asimilat acest cadru 
moral ca pe o a doua natură a lor, e.g. un comitet de etică.  
 
 
 
 
                                                         specific.      Rb               Ra          J 
                                                                               Rb 
                                     P1 ...P4 
      Rb          Rp                    J 
 
 
 
 
 
 
 
Pattern de evaluare morală care trebuie asimilat de evaluatori (reguli, principii, reguli 
empirice, scheme de raţionament, exemple paradigmatice, virtuţi etc. Nu e uşor ....). 
 
 În primul rând, membrii unui comitet de etică ce au asimilat această metodă 
pot să aplice regulile existente la cazurile particulare noi pentru a le evalua moral. E 
cazul cel mai simplu în care judecăm o acţiune prin subordonarea ei la o regulă 
morală acceptată.  

 
22 E. Winkler, Moral Philosophy and Bioethics: Contextualism versus the Paradigm Theory, în L. W. 
Sumner, J. Boyle (eds.), Philosophycal Perspectives on Bioethics, p. 52. 
23 Filosofia morală a lui R. M. Hare (ed. Valentin Mureşan), Editura Paideia, Bucureşti, 2006, p. 101. 
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 În al doilea rând, ei pot dori introducerea unei reguli noi în sistem : aceasta se 
face numai cu condiţia ca ea să fie coerentă (să nu contrazică logic) cu regulile şi 
principiile deja acceptate. Săgeţile duble din schema de mai sus sugerează tocmai 
această coerenţă reciprocă a elementelor sistemului.  
 În al treilea rând, pot exista cazuri de conflict per accidens al datoriilor: 
acestea sunt rezolvate fie prin punerea în balanţă a temeiurilor principiilor 
conflictuale (balancing principles), fie prin specificarea principiilor conflictuale până 
la eliminarea conflictului (vezi H. Richardson, Specifying Norms as a Way to Resolve 
Concrete Ethical Problems, „Philosophy and Public Affairs, 19 (1990): 279-310.). 
 Trebuie precizat că nici o regulă din acest sistem nu e invulnerabilă,  succesul 
aplicării metodei fiind măsurat după gradul în care aceasta asigură coerenţa pe 
ansamblu a tuturor elementelor care participă la procesul de decizie. Criteriul unei 
bune evaluări nu e, ca la Hare, satisfacerea principiului utilităţii, ci unul coherentist: 
diminuarea conflictelor dintre norme.  
 
 Cum procedăm pentru a lua efectiv o decizie? 
 
 1) În cazurile obişnuite, noi aplicăm regulile existente (procedura nu diferă de 
cea pe care o foloseşte Hare la NI). În viaţa morală de zi cu zi ne ghidăm după 
regulile omologate social. De exemplu, e moral să spui pacientului ce boală are pentru 
că acest comportament al medicului e conform cu regula „Spune adevărul” care e o 
specificare a principiului „Respectă autonomia pacientului”. 

2) Atunci când vrem să introducem o regulă nouă, noi nu o plasăm la NC 
pentru a o filtra prin principiul utilităţii, cum face Hare, ci încercăm să o 
compatibilizăm cu regulile deja acceptate pe baza unor raţionamente logice sau prin 
analogie.  De pildă, „Datoria de confidenţialitate a medicului faţă de pacientul său” 
trebuie  compatibilizată cu alte reguli deja acceptate (Ri) dacă vrem să fie absorbită în 
sistem ; aceste reguli deja acceptate privesc:  
  

o responsabilităţile medicilor faţă de publicul larg; 
o responsabilităţile medicilor faţă de familiile pacienţilor; 
o alte datorii privind spunerea adevărului sau transparenţa; 
o principiile nefacerii răului şi autonomiei  
o datoria de sinceritate faţă de diferiţi angajatori etc. 

 
 

3) În caz de conflict normativ vom proceda la « cântărirea temeiurilor » (Hare 
apelează în acest caz tot la principiul utilităţii de la NC). De exemplu, să presupunem 
că un medic se confruntă cu refuzul unei persoane de a afla rezultatul testului HIV 
despre care medicul ştie că e pozitiv. În aceste circumstanţe, dacă medicul respectă 
principiul autonomiei, atunci nu îi va spune pacientului rezultatul testului HIV. Dacă 
medicul respectă, în schimb, principiul nefacerii răului îi va spune rezultatul, căci prin 
nespunerea rezultatului va periclita vieţile altor persoane cu care bolnavul ar putea 
avea contact sexual. Întrebarea e care datorie e mai tare şi de ce? Răspunsul dat este : 
încercăm să « cântărim temeiurile » pro sau contra celor două opţiuni, dar acest 
proces nu e bazat pe reguli fixe, ci mai mult pe fler şi poate avea loc numai în context. 
Pentru a rezolva o asemenea dilemă tragică se recurge adesea la un mod de gândire de 
tip consecinţionist: „În lumina consecinţelor posibile, spunerea adevărului e justificată 
în ciuda faptului că pacientul nu vrea să ştie informaţia”. 
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În cântărirea temeiurilor conflictuale ne putem baza şi pe anumite reguli empirice 
(rules of thumb) de care sistemul nu duce lipsă, cum ar fi regula „paternalismului 
medical” : medicul poate acţiona fără consimţământul bolnavului sau surclasând 
voinţa sa pentru a evita un rău sau a face un bine. Această regulă e respinsă în genere 
pentru cazul pacienţilor competenţi pe temeiul că violează principiul autonomiei (iată 
intervenind în discuţie de data aceasta un temei deontologist). Există, apoi, şi excepţii 
admisibile: anumite obligaţii parentale (temeiul e dat de existenţa unor « relaţii 
speciale » părinţi-copii care au relevanţă morală); cazuri extreme de sinucidere; cazul 
în care interesul legat de autonomie e relativ mic în comparaţie cu beneficiile 
pacientului (acesta e un temei consecinţionist) ; dar ultima excepţie nu se aplică şi în 
cazul Martorilor lui Iehova care refuză transfuziile deoarece interesul lor pentru 
autonomie e extrem de puternic (acesta e un temei religios). Tot o excepţie e şi 
maxima : „Inducerea în eroare e mai uşor de acceptat decât minciuna” (pentru că 
afectează mai puţin relaţiile de încredere medic-pacient). Sau regula : „Este imoral ca 
medicul să dea informaţiile în primul rând familiei şi nu pacientului ...” – introdusă pe 
baza regulei veracităţii. Autorii admit că atunci când punem în balanţă temeiurile nu 
putem ajunge la concluzii sigure pentru că „sunt inevitabile anumite cântăriri intuitive 
şi subiective, aşa cum se întâmplă întotdeauna în viaţă atunci când punem în balanţă 
anumite bunuri competitive”. 
 O altă metodă de a ieşi din dilema unui conflict al obligaţiilor e specificarea 
regulilor conflictuale: în caz de conflict normativ, specificăm una sau ambele norme 
până când devine evident că exemplul nostru, ce trebuie evaluat, nu cade sub acea 
regulă specificată şi nu mai există nici un conflict. Cu precizarea că norma specificată 
nu înlocuieşte norma iniţială, ci ambele rămân în sistem, fiecare la locul ei. De 
exemplu, să ne imaginăm că un nebun este în căutarea unui presupus duşman pentru 
a-l ucide, iar eu ştiu unde se află presupusa victimă; dacă nu mă pot eschiva, va trebui 
să-i spun nebunului adevărul? Să mai presupunem că avem în sistem două 
reguli morale  care, în condiţii normale, trebuie respectate, dar în condiţiile descrise 
de exemplu nu pot fi respectate simultan: 
 

- R1 = Pentru cele mai multe acţiuni, dacă A este o minciună atunci A este 
interzisă; 

- R2 = Pentru cele mai multe acţiuni, dacă A este o salvare a unei persoane 
inocente de la a fi ucisă, fără un cost comparabil pentru agent, atunci A e 
obligatorie. 

 
Încercăm să ieşim din impas prin specificare: modificăm norma care interzice 

minciuna adăugând circumstanţe particulare astfel încât ea să nu se aplice la 
exemplul avut în vedere:  

 
- R3 =  Pentru cele mai multe acţiuni, dacă A e o minciună spusă cuiva care nu 

urmează să folosească informaţia pentru a viola drepturile altora, atunci A 
este interzisă. 

 
 

Cazul din exemplul nostru nu cade sub R3 (căci nebunul urmează să folosească 
informaţia pentru crimă): respectând R2 (nu spun nebunului adevărul şi salvez 
persoana) nu încalc nici R3 (o datorie contra minciunii) care nu e chiar R1 ci e o 
specificare a lui R1. Criticii au observat că metoda nu e ireproşabilă căci mai rămân 
probleme nerezolvate legate de relaţia dintre original şi specificare etc. Dar e clar că 
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în felul acesta reuşim să restabilim un echilibru în sistem, acolo unde apăruse un 
conflict, în noile condiţii create de specificare. (Soluţia lui Hare este că a spune o 
minciună în acest caz va fi cel mai bine pentru toţi cei implicaţi, considerând 
interesele lor în mod imparţial). 
 Aşa cum am observat deja, cadrul de evaluare se află  într-o continuă 
dinamică, cu reevaluări ale faptelor şi verdictelor morale. Pentru  conflictul dintre 
binefacere şi autonomie nu există o reguli absolute de ieşire din impas, ci doar 
judecăţi de înţelepciune, cu concluzii aproximative. Unii vor spune că drepturile 
autonome ale pacienţilor sunt bazate în mod primar, sau chiar total, pe principiul 
respectului autonomiei. Alţii că, dimpotrivă, ele sunt bazate pe principiul binefacerii. 
Unii vor susţine că principiul binefacerii domină pe cel al autonomiei: prima obligaţie 
a medicului e să acţioneze pentru avantajul pacientului, nu să încurajeze deciziile 
autonome ale acestuia ; de pildă, atunci când un pacient bolnav refuză tratamentul din 
motive religioase, el acţionează iresponsabil şi binefacerea medicală trebuie să 
domine autonomia pacientului. Alţii cred, dimpotrivă, că principiul binefacerii 
încorporează alegerile autonome ale agentului (în sensul că preferinţele pacientului 
ajută la determinarea a ceea ce contează ca fiind un avantaj pe plan medical).  
Convingerea lui Beauchamp şi Childress e că nici pacientul şi nici medicul nu au o 
autoritate dominantă şi nu există nici un principiu preeminent în etica medicală, nici 
măcar obligaţia de a acţiona pentru cel mai bun interes al pecientului. Binefacerea 
oferă ţelul şi temeiul prim al medicinei iar respectul pentru autonomie (împreună cu 
nefacerea răului şi dreptatea) stabilesc limitele morale ale acţiunii medicului în 
urmărirea acestui ţel.   

Cadrul de evaluare principiist oferă un pattern de analiză şi de evaluare morală 
dinamic, pe baza unor principii, reguli, scheme de judecată, exemple paradigmatice şi 
virtuţi, care trebuie asimilate de evaluator ca şi cum ar fi o a doua natură a sa. Acest 
cadru are nevoie, aşadar, pentru a fi aplicat, de experţi sui generis. Dată fiind 
complexitatea faptelor ştiinţifice şi nevoia de experienţă profesională în domeniul 
medical, aceşti experţi nu pot fi filosofi puri, ci oameni cu o pregătire 
interdisciplinară. 
 Criticile formulate la adresa acestei metode se referă în primul rând la 
neefectivitatea procesului de « cântărire a temeiurilor ». Hare spune astfel : „Când 
două principii sau două datorii intră în conflict per accidens, conflictul trebuie 
rezolvat printr-un proces de judecare şi cântărire apt să determine care dintre cele 
două principii trebuie respectat în acel caz particular. Aceasta e mai puţin o metodă şi 
mai mult o ocolire a problemei; nu ni se spune cum să cântărim sau să judecăm 
principiile rivale” (p. 288). La fel T. Tomlinson: „Punerea în balanţă (balancing) nu e 
prin urmare un mod sau o metodă de justificare; ea marchează sfârşitul justificării 
raţionale ca instrument al reflecţiei morale”. Iar G. Dworkin consideră că : „Principala 
obiecţie adusă metodei punerii în balanţă (balancing) e aceea că ea pare să lase 
agentul în incapacitatea de a oferi temeiuri pentru decizia sa în afara faptului de a zice 
că aşa i se pare lui şi aceea că nu pare să ofere o cale pentru a determina dacă o 
decizie a fost corectă sau nu după ce a fost luată”. 
 Aceşti autori uită cât de aproximative sunt testele oferite de teoria lui Kant sau 
de diferitele versiuni ale principiului utilităţii. După cum uită, atunci când ironizează 
conceptul de « moralitate comună », la ce eşec au dus toate tentativele de a 
« demonstra » un principiu al moralităţii în interiorul diferitelor teorii. Susţinătorii 
teoriilor au pretenţii mari dar rezultate modeste. Criticii principiişti ai teoriilor nu-şi 
fac iluzii şi acceptă un punct de plecare modest. 
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O comparaţie între metoda lui R. M. Hare şi principiism 
 
 

Hare : cazul introducerii unei reguli noi la « nivelul intuitiv » (NI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              NC                      PU 
 
 
 
NI          Codul deontologic al psihiatrilor                         Regulă nouă R1 
 
 
 
aplicarea codului şi internalizarea lui de către personalul medical 
 
 
 
 
R1 = datoria de confidenţialitate a medicului faţă de pacientul său. 
 

- regula e formulată iniţial pe baza experienţei medicale şi a intuiţiilor noastre 
(p. 385).24 

- ea trebuie acum testată ca regulă morală (nu cumva e părtinitoare?) şi aceasta 
se face la “nivelul critic” (NC), utilizând principiul utilităţii (PU). 

- apoi, prin educarea corespunzătoare a personalului medical, ea trebuie 
internalizată în „conştiinţa morală” în aşa fel încât încălcarea ei să fie 
sancţionată de un sentiment de remuşcare (sentiment moral) (p. 387). 

În cadrul metodei utilitariste a lui Hare, principiul utilităţii filtrează numai reguli 
morale, nu reguli empirice (rules of thumb). 
Cum are loc efectiv testarea:  
- „cântărim” consecinţele probabile are respectării R1 în raport cu încălcarea 

R1.  
- constatăm astfel că respectând R1 „este mult mai probabil ca interesele tuturor 

(medici şi pacienţi – V.M.), considerate în mod imparţial (căci la NC nu avem 
voie să folosim intuiţii morale – V.M.), să fie slujite” decât dacă am încălca 
regula, pentru că: 

                                                 
24 Trimiterile se fac la Filosofia morală a lui R. M. Hare (ed. V. Mureşan), Editura Paideia, 2006. 
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o dacă am încălca R1distrugerea relaţiei de încredere dintre pacient şi 
medic ar avea o „imensă utilitate” negativă (p. 391).  

Criteriul de acceptare a unei reguli noi în cadrul metodei lui Hare este: o 
regulă nouă e acceptată la NI dacă respectarea ei în general maximizează utilitatea. 

 
Cum procedează principiiştii pentru acelaşi caz al acceptării unei reguli noi ? 
 
 

  
 
 
 
                                                         specific.      Rb               Ra         R1 
                                                                               Rb 
                                     P1 ...P4 
      Rb          Rp                    J 
 
 
 
 
 
 
Să plecăm de la aceeaşi regulă : 
 
R1 = datoria de confidenţialitate a medicului faţă de pacientul său. 
 

 
- ea e acceptată pe baza coerenţei logice cu celelalte reguli şi principii deja 

acceptate, anume:  
 

o responsabilităţile medicilor faţă de publicul larg; 
o responsabilităţile medicilor faţă de familiile pacienţilor; 
o alte datorii privind spunerea adevărului sau transparenţa; 
o principiile nefacerii răului şi autonomiei  
o datoria de sinceritate faţă de diferiţi angajatori etc. 

 
Totuşi, contradicţiile nu pot fi total excluse din sistem, relativ la diferite 

circumstanţe particulare (criteriul de acceptare a unei reguli noi e, în limitele acestei 
metode, minimizarea contradicţiilor). Pentru cazul în care apar contradicţii per 
accidens relativ la circumstanţele C, se foloseşte metoda „cântăririi principiilor” 
(balancing principles). 
 
 
Criteriul de acceptare a unei reguli noi la principiişti este maximizarea coerenţei, nu a 
bunăstării. 
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Să luăm acum cazul rezolvării unui conflict per accidens al datoriilor.  
 
Cum ar proceda Hare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              NC                      PU 
 
 
 
NI          Codul deontologic al psihiatrilor                         Conflict R1 – R2 
 
 
 
aplicarea codului şi internalizarea lui de către personalul medical 
 
 
 
Fie două datorii care, în anumite circumstanţe, intră în conflict : 
 
R1 = datoria de confidenţialitate a medicului faţă de pacientul său. 
R2 = datoria de sinceritate faţă de un angajator care solicită un certificat medical 
(dreptul publicului de a fi protejat). 
 

- În mod normal, ambele datorii trebuie aplicate la NI: medicul trebuie să 
păstreze secretul cu privire la starea mentală a pacientului său şi să fie 
transparent faţă de autorităţi atâta vreme cât nu lezează înteresele pacientului 
său. Dar există şi cazuri excepţionale în care respectarea simultană a celor 
două datorii devine imposibilă. Anume : 

- Cazul C1 : pacientul vrea să se angajeze ca funcţionar iar boala nu-l 
deranjează semnificativ în muncă – „starea sa de sănătate ar trebui trecută cu 
vederea” (în acest caz, e moral ca medicul să încalce R2 pentru a putea 
respecta R1): altfel interesul pacientului ar fi afectat semnificativ, deşi 
interesul public nu ar fi afectat (aici cântărim interesul public şi cel privat). 

 
- Cazul C2 : pacientul vrea să se angajeze ca pilot de avion şi boala îi afectează 

munca, periclitând vieţile potenţialilor pasageri ; aici balanţa înclină spre 
respectarea interesului public : deci vom încălca R1 pentru a putea respecta R2. 
(p. 390-1). În felul acesta se stabilesc excepţiile de la o regulă. 
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Criteriu de decizie: cântărim cele două datorii în termeni de consecinţe bune sau rele 
pentru toţi cei afectaţi, priviţi în mod imparţial. 
 
 
Cum judecă principiiştii un asemenea conflict normativ?  
Fie aceleaşi două datorii :  
 
 
 

  
 
 
 
                                                         specific.      Rb               Ra         R1 
                                                                               Rb                                   R2 
                                     P1 ...P4 
      Rb          Rp                    J 
 
 
 
 
 
 
 
R1 = datoria de confidenţialitate a medicului faţă de pacientul său (dreptul autonom al 
pacientului la confidenţialitate). 
R2 = datoria de sinceritate faţă de un angajator care solicită un certificat medical 
(dreptul publicului de a fi protejat); 
 
  Principiiştii judecă la fel ca Hare: ei se întreabă care datorie e mai grea în 
circumstanţele C (diferenţa e că, în cazul principiiştilor, temeiurile judecăţii nu sunt 
neapărat consecinţioniste, deşi în exemplul nostru ele sunt): în lumina consecinţelor 
posibile, în cazul C2 e justificată moral informarea corectă a angajatorului în ciuda 
faptului că pacientul nu vrea acest lucru (se încalcă principiul autonomiei pacientului) 
iar medicul are datoria de confidenţialitate (se încalcă şi această datorie). 
 Ce alte temeiuri decât cele consecinţioniste pot exista ? Iată câteva temeiuri 
neconsecinţioniste :   

- o datorie corelativă unui drept e mai greu de încălcat decât una necorelată cu 
un drept; 

- principiul autonomiei poate fi întărit de temeiuri religioase; 
- în general, pe măsură ce creşte riscul privind bunăstarea pacientului sau creşte 

probabilitatea unei afectări ireversibile a sănătăţii, creşte de asemenea în 
corespunzător probabilitatea unei intervenţii paternaliste justificate (i.e. una 
care face ca principiul binefacerii să surclaseze principiul autonomiei). 

 
Iată acum alte câteva exemple şi felul în care le judecă Beauchamp şi Childress : 

Un pacient are o boală care prezintă simptome, încă nedefinitive, ale afectării serioase 
a măduvei coloanei vertebrale. Confirmarea presupune teste suplimentare. Când 
pacientul îl întreabă pe doctor care sunt rezultatele, medicul decide, din considerente 
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de binefacere, să evite informaţiile potenţial negative, ştiind că prin mărturisirea lor 
pacientul va fi afectat psihic. Beauchamp şi Childress susţin că actul medicului de 
nemărturisire temporară a diagnosticului pare justificat moral deşi se încalcă temporar 
principiul autonomiei. Care e justificarea acestei evaluări: consecinţele nemărturisirii 
diagnosticului sunt mai bune decât consecinţele mărturisirii lui. 

Există o excepţie aici: în cazul unei sinucideri asistate medical (pacientul aflat 
într-o stare mizerabilă cere deconectarea de la aparate şi injectarea de sedative) se 
consideră că principiul autonomiei domină interesul statului în prezervarea vieţii şi în 
prevenirea sinuciderii (cazul McAfee). Temeiul e următorul: compararea 
consecinţelor conectării la aparate/deconectării  de la aparate asupra pacientului şi 
societăţii evaluate în termeni de „bunăstare” şi „daune”. Surprinzător, Hare judecă 
acest caz în mod similar: sinuciderea trebuie în general împiedicată pe motivul că 
sinucigaşul nu acţionează spre binele său. Dar trebuie să admitem excepţii : cei ce au 
de înfruntat o senilitate mizerabilă şi nu au prieteni apropiaţi sau rude. În acest caz, 
dreptul la autonomie („a hotărî pentru sine”) „trebuie cântărit în raport cu datoria de a 
împiedica pacientul să îşi aducă sieşi un mare prejudiciu” (p. 392) 
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