
Adresați întrebările dvs:

La sli.do folosind codul: 
AssistedDyingJSY  
 
Vizitați-ne la o sesiune cu 
participare:

St Clement Parish Hall  
Vineri, 18 martie  
11:30-13:00  
Rezervați prin Eventbrite 

St Brelade Parish Hall  
Joi, 24 martie  
12:00-13:30  
Rezervați prin Eventbrite 

Town Library  
Miercuri, 30 martie 
16:30-18:30  
Rezervați prin Eventbrite 

Town Library   
Joi, 31 martie   
11:45-13:45  
Rezervați prin Eventbrite

Trimiteți-ne un e-mail: 
AssistedDying@gov.je  

Accesați gov.je/AssistedDying pentru mai multe informații
Adresați întrebările dvs. la sli.do folosind 
codul AssistedDyingJSY

Ce este  
moarte  
asistată
Moartea asistată este atunci când o persoană care are o boală 
terminală sau se confruntă cu suferințe fizice insuportabile 
alege să își încheie viața cu ajutorul unei persoane calificate în 
domeniul medical.

Moartea asistată nu este același lucru cu sinuciderea. Moartea 
asistată este un serviciu furnizat persoanelor în anumite 
circumstanțe limitate, care vor fi prevăzute în lege.

Aceasta nu înlocuiește îngrijirile paliative și serviciile la sfârșit 
de viață care asigură sprijinul și asistența de care majoritatea 
persoanelor au nevoie sau își doresc acest lucru. Moartea 
asistată este o alegere suplimentară pe care o pot lua anumite 
persoane, pentru a avea mai mult control asupra modului și 
momentului morții lor.

Puteți adresa întrebările dvs. sau vă puteți împărtășiți 
perspectiva, opiniile și îngrijorările în următoarele moduri:

SpuneŢi 
părerea dvs

De asemenea, vom organiza 
ședințe de consultare cu diverse 
persoane interesate și grupuri 
de interes. Trimiteți un e-mail la 
AssistedDying@gov.je pentru 
detalii.

Vom aduna întrebările și opiniile 
dvs. pentru publicare pe gov.je ca 
teme cheie. Acestea vor sprijini 
informarea dezvoltării propunerilor 
detaliate pentru analizare de către 
Adunarea Statelor în noiembrie 
2022.

Moartea asistată este un subiect 
sensibil. Dacă citirea acestor 
informații vă provoacă sentimente 
tulburătoare, există sprijin disponibil 
– consultați gov.je/AssistedDying 
pentru linkuri către sprijin.

Moartea 
asistată  
în Jersey
Adunarea Statelor a decis 
„în principiu” să permită 
moartea asistată.



• un proces de aprobare prealabilă. 
Pentru a determina dacă persoana 
care solicită o moarte asistată 
îndeplinește criteriile stabilite în lege. 
Aceasta poate implica o decizie 
luată de o instanță sau de un tribunal 
specializat.

•  procesul de aprobare prealabilă va 
include o perioadă de reflectare. 
Aceasta are rolul asigurării că o 
persoană este sigură privind decizia 
lor de a continua cu procedura.

•  o persoană poate să se 
răzgândească în orice moment în 
timpul procesului și poate decide să 
nu realizeze moartea asistată.

•  o clauză de obiecție pentru motive 
de conștiință. Aceasta permite 
persoanelor calificate în domeniul 
medical să decidă dacă doresc să 
asiste persoana care urmează să 
moară.

Adunarea a convenit „în 
principiu” mai multe decizii. 
Inclusiv că o persoană ar putea fi 
asistată să moară prin luarea de 
medicamente sau prin primirea 
unor medicamente. De asemenea, 
că o persoană care ar putea alege 
să realizeze o moarte asistată ar fi 
un rezident din Jersey care:

• are vârsta de 18 ani sau mai mult;

•  are capacitatea de a lua decizia 
de a-și încheia viața;

•  a fost diagnosticat(ă) cu o boală 
terminală și are o speranță de 
viață de 6 luni sau mai puțin sau 
are o afecțiune fizică incurabilă 
care provoacă suferință 
insuportabilă și de lungă durată

De asemenea, a convenit, în 
principiu, că decizia unei persoane 
de a accesa moartea asistată, 
trebuie să fie și:

Voluntară

Decizia trebuie să fie proprie, 
luată liber, fără nicio presiune sau 
obligație din partea altor persoane.

Continuată 

Acest lucru înseamnă că alegerea 
lor este stabilită și rămâne aceeași.

Complet informată 

Persoana trebuie să fie bine 
informată despre afecțiunea sa 
și despre opțiunile de îngrijire și 
tratament care există. Între acum și noiembrie 2022, ne dorim să vă cunoaștem opiniile despre cum 

ar trebui să funcționeze moartea asistată în Jersey. Ce măsuri de siguranță 
trebuie implementate și cum ar trebui să fie un serviciu de moarte asistată?

După luarea unei decizii „în principiu”, următorul pas este 
ca Adunarea Statelor să analizeze mai detaliat propunerile 
pentru moarte asistată în luna noiembrie a anului 2022.

Ce urmează?

Accesați gov.je/AssistedDying

Noiembrie 2021 
Adunarea Statelor a aprobat „în principiu” moartea asistată

Primăvara și vara anului 2022  
Analizarea întrebărilor adresate de locuitorii insulei și împărtășirea opiniilor 

Noiembrie 2022  
Adunarea Statelor va dezbate propunerile detaliate de moarte asistată

Noiembrie 2022 - Martie 2023  
Elaborarea proiectului legislativ

Mai 2023  
Proiectul legislativ este dezbătut în Adunarea Statelor

Din luna mai a anului 2023 în continuare  
Implementarea unui serviciu de moarte asistată în Jersey (dacă 
legislația este adoptată), va fi necesară o perioadă de timp pentru 
organizarea unui serviciu de moarte asistată, care va include instruirea 
persoanelor calificate în domeniul medical.

Trebuie implementate măsuri de protecție, care au rolul de a proteja 
persoanele care aleg moartea asistată și persoanele implicate în 
furnizarea acestui serviciu, de exemplu, medici și asistente. Măsurile 
de protecție convenite „în principiu” de către Adunare includ:

În luna noiembrie a anului 2021, Adunarea Statelor a devenit primul 
parlament din Insulele Britanice care a decis „în principiu” permiterea 
morții asistate. O decizie „în principiu” înseamnă că Adunarea 
Statelor vrea să obțină mai multe informații înainte de a confirma cum 
poate opera un serviciu de moarte asistată în Jersey.

Ce a convenit  
Adunarea Statelor?

Aceste decizii 
sunt primii pași 
către permiterea 
morții asistate  
în Jersey.


