Historisch arrest van Italiaans
grondwettelijk hof is stap naar legalisering
euthanasie
In specifieke gevallen is het geen misdrijf iemand te helpen zijn leven te beëindigen.
Dat controversiële arrest splijt Italië in twee.
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Euthanasie is een misdrijf in Italië. Wie iemand helpt zijn of haar leven te
beëindigen, riskeert tot twaalf jaar gevangenisstraf. Zo staat het vandaag nog altijd
in de Italiaanse strafwet. Maar volgens de rechters van het Italiaanse
grondwettelijke hof is het in zeer specifieke gevallen geen vervolgbaar misdrijf om
iemand die ongeneeslijk ziek is, te helpen uit het leven te stappen. Historisch,
zeggen euthanasie-activisten in Italië over dat arrest, dat een belangrijke stap kan
zijn naar de legalisering van euthanasie in het zeer katholieke land.
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Dj Fabo
De aanleiding voor deze uitspraak was een vraag om advies door de rechters van
het hof van assisen in Milaan, in de zaak rond de dood van Fabiano Antoniani, ook
bekend als dj Fabo. Antoniani raakte blind en verlamd door een verkeersongeval en
wilde euthanasie. Hij kreeg hulp van Marco Cappato, een euthanasie-activist, die in
2017 met hem naar Zwitserland reed. Terug in Italië ging Cappato zichzelf aangeven,
met het doel om via de rechtszaak die tegen hem zou volgen een breed
maatschappelijk debat aan te zwengelen over actieve levensbeëindiging.
Gezien het arrest van het grondwettelijk hof is de kans nu zo goed als onbestaande
dat Antoniani nog veroordeeld wordt. Daarnaast kan het ook leiden tot een
euthanasiewet in Italië.
‘We hebben daartoe niet het recht’
ITALIAANSE BISSCHOPPEN- CONFERENTIE

Het hooggerechtshof acht het namelijk noodzakelijk dat het parlement de kwestie
opneemt. In oktober vorig jaar gaf het hooggerechtshof de Italiaanse wetgever een
jaar de tijd om aan wetgeving te werken, maar dat was geen prioriteit voor de vorige
regering tussen Lega en Vijf Sterren, die recent is gevallen. Politici mijden het
thema, dat explosief is in Italië, een land waar de kerk nog altijd een grote invloed
uitoefent. In de aanloop naar het arrest drukte paus Franciscus nog zijn afkeer van
euthanasie uit. Na de uitspraak van het grondwettelijk hof reageerde ook de
Italiaanse bisschoppenconferentie ontgoocheld: ‘We hebben daartoe niet het recht.
Het kan niet van onze wil afhangen.’
Vanop de oppositiebanken zei de radicaal rechtse Matteo Salvini, die katholieke
kiezers aantrekt door geregeld paternosters te kussen, dat hij gekant is ‘tegen door
de staat gepromote zelfmoord, opgelegd door de wet.’

