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REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale a fost lansată în anul 2006 ca proiecţie a 
unui forum ce promovează valorificarea diferitelor opinii, uneori diametral opuse, cu privire la starea actuală a drep-
tului internaţional şi a relaţiilor internaţionale. Într-o perioadă relativ scurtă, graţie revistei, arta dezbaterilor axate 
pe diverse probleme ştiinţifico-practice, purtate pe paginile sale, a cunoscut o ascensiune substanţială. De asemenea, 
publicaţia a reuşit să creeze şi să dezvolte un profil propriu, să devină mai bogată şi variată, abordând o arie tematică 
ştiinţifico-analitică complexă.

Aceste calificative reflectă un grad înalt de profesionalism şi erudiţie, diferite abordări inovaţionale în elucidarea 
temelor dificile, prin care atrage atenţia practicienilor cu experienţă, precum şi a tinerilor cercetători.

Actualmente, publicaţia este o revistă de concept despre diferite domenii ale dreptului internaţional, ultimul devenind 
un centru de atracţie pentru forţele de creaţie, care a obţinut recunoaşterea publicului şi a creat un colectiv larg de autori. 
Unul din avantajele importante ale revistei îl constituie faptul că oferă tinerilor cercetători oportunitatea de a se manifesta. 
Doctoranzii şi magiştrii, care abia acumulează experienţă în domeniul cercetărilor ştiinţifice, dar care doresc să se afirme, 
îşi pot face publice opiniile cu privire la diferite probleme actuale din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane şi 
al dreptului internaţional.

Publicaţia conţine articole ale specialiştilor de vază din republică şi de peste hotare, doctori habilitaţi şi docto-
ri – adepţi ai diferitelor viziuni, care tratează şi se expun activ pe marginea proceselor ce au loc în viaţa politică, 
economică şi socială a ţării. Spectrul problemelor examinate a devenit extrem de larg. O atenţie sporită este acordată 
elucidării problemelor teoretico-practice din domeniul dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale.

МОЛДАВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Издание «Молдавского журнала международного права и международных отношений» стартовало в 2006 
г. как открытая трибуна для различных, подчас диаметрально противоположных точек зрения на современное 
состояние международного права и международных отношений. За относительно короткий срок своей жизни 
журнал поднял на большую высоту искусство научно-практических дискуссий, выработал свой профиль, стал 
более насыщенным и разнообразным, оформил научно-аналитическую тематику, в связи, с тем и отличается 
высоким профессионализмом, эрудицией, инновационными подходами к раскрытию сложных тем, чем при-
влекает к себе как опытных практиков, так и молодых исследователей.

Сегодня это концептуальный журнал о самых различных сферах международного права, который стал 
центром притяжения творческих сил и сумел найти своего читателя, сформировав вокруг себя широкий ав-
торский коллектив. Одним из важных достоинств издания является то, что он предоставляет возможность 
молодым авторам – аспирантам и магистрантам, пока не обладающим большим опытом исследовательской 
работы, но желающих заявить о себе, высказать свою точку зрения по актуальным вопросам современных 
международных отношений и международного права.

На страницах нашего журнала публикуются статьи известных молдавских и иностранных специалистов, 
докторов и кандидатов наук – сторонников разных взглядов, которые активно освещают процессы, проис-
ходящие в политической, экономической и социальной жизни страны. Спектр рассматриваемых проблем 
стал максимально широким. Особое внимание уделяется освещению теоретических и практических вопросов 
международного права и международных отношений.

MOLDAVIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

The publication of the “Moldavian Journal of International Law and International Relations“ was launched in 2006 
as an open forum for different, sometimes diametrically opposite points of view on the current state of international 
law and international relations. In a relatively short period of his life the journal raised an art of scientific and practical 
discussions to a higher altitude developed its profile, become richer and more varied, designed scientific-analytical 
subject. In this connection, it differs from high professionalism, erudition, new approaches to disclosing the difficult 
themes. Consequently, journal attracts both skilled experts, and young researchers.

Today it is a conceptual journal about various fields of international law, which became the centre of attraction of 
creative forces and managed to find its readers, forming around a wide group of authors. One of the important advan-
tages of the publication is that it provides an opportunity for young authorsб as – post-graduate students and master’s 
students, yet not possessing a wide experience of researching, but willing to assert themselves, express their views on 
topical issues about contemporary international relations and international law.

The journal contains articles of known Moldavian and foreign experts, doctors and candidates of sciences – 
advocates of different views, who actively illuminate the processes occurring in the political, economic and social life. 
Spectrum of the issues was as broad as possible. Particular attention is given to coverage of theoretical and practical 
issues of international law and international relations.
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Fiecare apariţie a unui nou număr al „Revistei Moldoveneşti de Drept Internaţional şi Relaţii Interna-
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Colegiul redacţional



ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «МОЛДАВСКИЙ ЖУРНАЛ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Каждый выход в свет очередного номера журнала «Молдавский журнал международного права 
и международных отношений» носит разнотематический характер, который, как мы надеемся, 
помогает вам, наши читатели, лучше разобраться в рутинных реалиях современного времени, 
осмыслить определенные события в мире юриспруденции, мировой политики под особым углом. 
С чисто научно-исследовательских позиций акцент на сущности таких событий, внимание к их 
методологической содержательности составляет основную концепцию журнала - содействовать 
получению целостного и своеобразного представления об их природе.

Редакция старается не вмешиваться в творческую лабораторию наших исследователей, 
памятуя о том, что, по сути, авторская орфография и манера изложения материала является 
личностной и содержит по-своему своеобразный подход к освещению событий.

Надеемся, что этот выпуск вызовет желание некоторых читателей вступить в полемику 
с авторами ряда публикаций, которые, фокусируясь на наиболее чувствительных проблемах 
правовой и международно-политической мысли, развивают вдумчивый и тонкий анализ. Теснейшая 
имманентная сопряженность с современными реалиями, апеллирующая к злободневным вопросам 
международной жизни не оставит себя без внимания.

Собственно, этой цели и придерживается журнал - озадачить, подтолкнуть читателя к 
дискуссии, содействовать его диалогу, интеллектуальной полемике с автором.

В заключении подчеркнем, что «Молдавский журнал международного права и международных 
отношений» – журнал не только для специалистов узкоспециализированного профиля, но и для 
всех, кто хочет быть в курсе событий международно-правой жизни.

Желаем читателям журнала, полезной информации и глубоких научно-аналитических размыш-
лений.

Редакция журнала
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OF INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS”

Each issue of the “Moldavian Journal of International Law and International Relations” has different 
character, which we hope will help you, our readers better understand the mundane realities of modern 
times, interpret certain events in the world law, world politics from a special angle. From a pure research 
position focused on the nature of such events, the attention to their methodological inclusiveness is the 
basic concept of the journal - assist in providing holistic and original ideas about their nature.

The edition tries not to interfere with creative laboratory of our researchers, mindful of the fact that in 
fact, the author’s spelling and style of presentation is personal and contains its own unique approach to 
illuminate the events.

We hope that this issue will cause some readers’ desire to enter into polemics with the authors of 
several publications which, being focused on the most sensitive problems of legal and international-polit-
ical thought, develop the thoughtful and subtle analysis. Closest immanent contingency with modern reali-
ties, appealing to the current issues of international life will not leave without attention.

Actually, this is a goal of the Journal – to puzzle, push the reader to the discussion, to facilitate dialogue 
and intellectual debate with the author.

In conclusion, we emphasize that the “Moldavian Journal of International Law and International Rela-
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be well informed about events of the international-legal life.

We hope you find helpful information and deep scientifically-analytical reflections.

Editorial Board
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POLITICA MIGRAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 
ÎN CONTEXTUL PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ

Cristina BURIAN*

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Правовые отношения в сфере миграции регулируются Конституцией и законами Республики 
Молдова, а также другими нормативными актами, разработанными в соответствии с междуна-
родными стандартами. Таким образом, национальная нормативная база в значительной степени 
сосредоточена на правовых аспектах международной защиты и обеспечения прав и интересов 
беженцев и мигрантов: на занятость, свободу передвижения, доступ к правосудию, контроль за 
миграционными процессами на государственной границе и контроль за пребыванием иностранных 
граждан и лиц без гражданства в стране, предотвращение и борьба с незаконной миграцией и 
торговлей людьми.
В этой статье мы будем ссылаться на две категории национальных инструментов, которые 

управляют миграцией: правовые и подзаконные правовые акты по вопросам миграции, а также 
законы и стратегии по управлению миграционными процессами и программами, которые осущест-
вляются компетентными учреждениями на местах.
Социально-экономические и политические события, которые произошли в последние десяти-

летия и продолжают разворачиваться во всем мире, позволили значительные изменения в области 
миграции, требующие особого внимания к этим вопросам, рассматриваемым чаще всего в ракурсе 
политического диалога и международного сотрудничества. 
При активизации миграционных потоков возросла обеспокоенность большинства государств 

в отношении проблем, связанных с этими процессами. Специализированные международные орга-
низации считают, что в настоящее время этот процесс не является достаточно изученным, и 
нет точных статистических данных, которые отражали бы пропорции миграции в мире, что 
позволит им делать справедливую оценку, с тем, чтобы разработать соответствующую поли-
тику. Социальные последствия миграции также важны, как и их влияние на экономику.
Фундаментальные характеристики торговли людьми не изменились в последние годы: жертвы 

вербуются из экономически неблагополучных стран и транспортируются в более богатые страны 
назначения или в места, где находятся богатые граждане страны назначения.
Формы эксплуатации, которые позволяют получать огромные прибыли, разнообразны, но все 

они основаны на эксплуатации труда и злоупотребления человеческими существам. Формы эксплу-
атации имеют очень широкий спектр, от сексуальной эксплуатации и подневольного и принуди-
тельного труда, вплоть до совершения преступлений путем принуждения, включая донорства 
органов, неравноправные браки и принудительную военную службу.
Республика Молдова является страной происхождения, транзита и назначения мигрантов. 

В этом смысле, в решении многих проблем, связанных с миграцией является абсолютно необхо-
димым: исследование и тщательный анализ ситуации, совершенствование правовой базы и укреп-
ление функциональных возможностей специализированных государственных органов, активное 
участие гражданского общества в решении этих вопросов, ужесточение наказаний и увеличение 
штрафа за любые преступления, связанные с торговлей людьми и незаконной миграцией, повы-
шение ответственности сторон в двусторонних договорах по вопросам миграции и выполнение 
сторонами внутренних процедур, необходимых для их вступления в силу, принятие новых законо-
дательных актов в этой области.

* Cristina BURIAN – doctor în drept, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
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THE MIGRATION POLICY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Legal relations in the field of migration are regulated by the Constitution and laws of the Republic of 
Moldova as well as other relevant legislation developed in accordance with international standards. There-
fore, a national normative base is largely concentrated on the legal aspects of international protection and 
ensuring the rights and interests of refugees and migrants on employment, freedom of movement, access 
to justice, control over migration processes at the state border, and control over the the stay of foreign 
citizens and stateless persons in the country, preventing and combating illegal migration and trafficking in 
human beings

In this article we will refer to two categories of national instruments, which govern migration: legal 
and subordinate legal acts on issue of migration laws, and policies to manage migration processes and 
programs that are implemented by the competent institutions in the field.

Socio-economic and political developments that have taken place in recent decades and continue to 
unfold globally, have allowed significant changes in migration, requiring special attention to these issues 
addressed more frequently from the perspective of political dialogue and international cooperation. With 
the activation of migration flows has increased the concern of the majority of states in respect of problems 
associated with these processes.Specialized international organizations believe that currently this process 
is not sufficiently studied and there are no accurate statistics that would reflect the proportions of migra-
tion in the world and allow them to make a fair assessment in order to develop appropriate policies. The 
social consequences of migration are as important as its influence on the economy.

The fundamental characteristics of trafficking in human beings have not changed in recent years: the 
victims are recruited from economically disadvantaged countries and transported to the richer countries of 
destination or to places where the are wealthy citizens of the country of destination. The forms of exploita-
tion, from which huge profits are made, are varied, but they all are based on the labour exploitation and 
abuse of human beings. The forms of exploitation have a very broad spectrum, from sexual exploitation and 
dependent and forced labour, until the commission of crimes by a compulsion, including the organ dona-
tion, unequal marriages and forced military service.

The Republic of Moldova is a country of origin, transit and destination of migrants. In this sense, in 
solving problems related to migration is absolutely necessary: to present a study and a thorough analysis 
of the situation, improving the legal framework and strengthening the functional capacity of governmental 
bodies specialized, active involvement of civil society in addressing these issues, toughening sentences 
and increasing the penalty for any crime related to trafficking in human beings and illegal migration, 
increasing the responsibility of the parties to the bilateral treaties on migration and the implementation of 
the internal procedures required for their entry into force of the new legislation in this area.

Serviciului Grăniceri, însă aceste date nu precizează 
câţi din cei circa 628 mii de moldoveni aflaţi peste 
hotare sunt cetăţeni cu drept de vot1.

Amploarea şi complexitatea proceselor migra-
ţionale, caracterul dinamic al fenomenului în sine 
constituie o provocare pentru agenda juridică a 
statelor. Abordarea complexă a migraţiei într-o 
manieră cuprinzătoare, inovatoare şi pe termen lung 
reprezintă un imperativ ce ia în calcul: criteriile de 
imigraţie, poziţia geografică a statelor, piaţa şi forţa 
de muncă, protecţia drepturilor omului în ceea ce 
priveşte migranţii şi refugiaţii, repatrierea, dialogul 
şi cooperarea între ţara gazdă şi cea de origine a 
migranţilor, măsurile de combatere a migraţiei 

1 Peste hotare se află oficial circa 628 mii moldoveni. În: 
INFOTAG, [on-line]. Chişinău, 9 martie 2009. http://www.irp.
md/item.php?text_id=756 (citat 10.11.2009).

1. Reglementarea juridică a migraţiei 
în Republica Moldova

Datele statistice publicate pe pagina WEB a Biro-
ului Naţional de Statistică al Republicii Moldova 
arată că în anul 2008 numărul total de emigranţi 
plecaţi din Republica Moldova a constituit 6 988 de 
persoane (anexa nr. 8, Fig. 4.1.1.). Informaţie care 
diferă cu mult de realitate, deoarece astăzi, peste 
hotarele ţării se află un număr enorm de persoane 
care au emigrat ilegal.

Datele statistice oficiale făcute publice de 
Comisia Electorală Centrală (CEC) înainte de 
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 arată că 
peste hotarele Republicii Moldova se aflau 627,959 
cetăţeni. O cifră care diferă cu mult de informaţia 
prezentată anterior. La enunţarea cifrei alegato-
rilor aflaţi peste hotare, CEC a luat ca bază datele 
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ilegale şi traficului de fiinţe umane şi nu în ultimul 
rând eforturile pe termen lung pentru îmbunătă-
ţirea condiţiilor economice şi politice din ţările de 
origine.2

Profilul migraţional al Republicii Moldova este 
discutat controversat, în special, din două perspective: 
una de ordin social-demografic, vizând aspecte ca 
forţa de muncă, reunificarea familiei, soarta copiilor 
migranţilor, protecţia socială a lucrătorilor migranţi, 
şi alta de ordin economico-financiar, cu referire la 
impactul remitenţelor asupra economiei ţării.

Controlul normativ în domeniu reprezintă unul 
din instrumentele de bază accesibil în procesul de 
monitorizare a fenomenului migraţional pe teritoriul 
ţării. Reglementarea juridică în domeniul migraţiei 
este foarte importantă pentru legislaţia naţională, 
graţie procesului complex de aliniere la standardele 
internaţionale. Reglementarea respectivă este desti-
nată să ofere autorităţilor pârghii suficiente care să 
acţioneze asupra anumitor factori generatorii de 
migraţie sau, dimpotrivă, care pot stopa migraţia pe 
anumite segmente.

Prin urmare, obiectul acestui studiu vizează 
instrumentele juridice ce reglementează fenomenul 
migraţiei din perspectiva unei analize succinte 
privind: cadrul juridic la nivel naţional, instru-
mente internaţionale la care Republica Moldova 
este parte, precum şi cadrul instituţional.

a) Cadrul juridic naţional. Raporturile juri-
dice în domeniul migraţiei sunt reglementate de 
Constituţia şi legile Republicii Moldova şi alte acte 
normative elaborate în concordanţă cu standardele 
internaţionale. Prin urmare, cadrul normativ naţi-
onal este în mare măsură centrat pe aspectul juridic 
de protecţie internaţională şi asigurarea drepturilor 
şi intereselor legitime ale refugiaţilor şi migranţilor 
privind angajarea în câmpul muncii, libertatea la 
circulaţie, accesul la justiţie, controlul asupra proce-
selor migraţionale la frontiera de stat şi a respectării 
regimului de şedere a cetăţenilor străini şi apatri-
zilor pe teritoriul ţării, prevenirea şi combaterea 
migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane.

La acest capitol vom face referire la două cate-
gorii de instrumente naţionale care gestionează 
fenomenul migraţiei: legile şi actele normative 
subordonate legilor privind domeniul migraţiei, 
precum şi strategiile şi programele privind mana-
gementul proceselor migraţionale, care sunt imple-
mentate de instituţiile competente în domeniu.

Actele normative ale RM care reglementează 
problematica migraţiei şi a statutului juridic al stră-
inului vizează un complex de măsuri legislative, 
2 Migraţia şi azilul în România. [on-line]. http://ori.mai.gov.ro/ 

(citat 10.11.2009).

sociale şi administrative îndreptate spre gestionarea 
eficientă a fenomenului migraţional. Ad initio, este 
necesar a menţiona adoptarea Concepţiei politicii 
migraţionale a RM (aprobată prin Hotărârea Parla-
mentului RM, Nr.1386-XV din 11.10.2002, M.O. 
Nr. 146-148/1140 din 31.10.2002) care a constatat 
necesitatea ajustării cadrului juridic în domeniu în 
concordanţă cu provocările realităţii privind feno-
menul migraţiei. Concepţia este destinată determi-
nării sarcinilor şi direcţiilor prioritate ale reglemen-
tării şi dezvoltării proceselor migraţionale, precum 
şi principiile şi obiectivele politicii în domeniul 
migraţiei. Această concepţie reflectă atitudinea 
comunităţii regionale şi internaţionale vizavi de 
necesitatea unui cadru legislativ care ar avea scopul 
transformării migraţiei într-un proces organizat şi 
controlat, care poate astfel contribui la dezvoltarea 
ţării de origine. Astfel, cadrul legislativ în domeniu 
include: 

• Legea cu privire la migraţie nr. 1518-XV din 
06.12.2002 (M.O. Nr. 1-2 art. Nr.2 din 15.01.2003), 
prevede noţiunile de bază în domeniul migraţiei (de 
exemplu: migraţie, apatrid, cetăţean străin, imigrant, 
emigrant, migraţie de muncă, lucrător imigrant, 
lucrător detaşat, migraţie frontalieră, migraţie 
ilegală, repatriat, permis de şedere, cotă de imigrare 
în scop de muncă), principiile migraţiunii, regu-
lile de bază ale emigrării şi imigrării, procedura de 
legalizare a imigranţilor, statutul de emigrant, drep-
turile şi libertăţile imigranţilor, răspunderea cetăţe-
nilor străini şi a apatrizilor, legalizarea imigranţilor, 
expulzarea şi extrădarea.

• Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în RM, nr. 
269-XIII din 09.11.1994 (M.O. Nr. 6 art. Nr. 54 din 
26.01.1995), care defineşte dreptul de ieşire/intrare 
în RM şi restricţiile corespunzătoare, temeiul elibe-
rării paşaportului şi a documentului de călătorie, 
cererile de ieşire şi intrare în Republica Moldova, 
refuzul eliberării paşapoartelor, a documentelor de 
călătorie, a invitaţiilor şi a permiselor de şedere, 
statutul juridic al persoanelor care ies şi care intră în 
Republica Moldova.

• Regimul juridic al cetăţenilor străini şi apatri-
zilor este reglementat de Legea cu privire la statutul 
juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor în RM, 
nr. 275-XIII din 10.11.1994 (M.O. Nr. 20/234 din 
29.12.1994), modificată prin H.P. nr.276-XIII din 
10.11.94 „Pentru punerea în aplicarea a Legii cu 
privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al 
apatrizilor în Republica Moldova”, şi se referă la 
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini şi apatri-
zilor, priveşte răspunderea administrativă şi penală 
pentru încălcarea legislaţiei în vigoare, precum şi 
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actele normative subordonate legilor care detaliază 
aceste reglementări3. 

• Regimul juridic al modului de solicitare al 
azilului în ţara noastră este reglementat de Legea 
privind azilul în RM, nr.270 din 18.12.2008 (M.O. 
Nr. 53-54 din 13.03.2009). Scopul legii este insti-
tuirea unui cadru juridic şi instituţional de funcţi-
onare a sistemului de azil în Republica Moldova. 
Legea în cauză nu se aplică persoanei recunoscute 
de autoritatea Republicii Moldova ca având drep-
turi şi obligaţii legate de deţinerea cetăţeniei Repu-
blicii Moldova. În acelaşi context, putem sublinia 
şi perspectivele de perfecţionare legislativă în 
această sferă, prin elaborarea unui proiect de Lege 
privind regimul străinilor în Republica Moldova, 
îndreptate spre asigurarea unui mecanism complet, 
uniform şi continuu de reglementare a regimului 
străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. Toto-
dată, răspunderea juridică care se referă la proce-
sele migraţionale şi categoriile de subiecţi vizaţi, 
este reglementată şi de Codul Penal al Republicii 
Moldova4 din 18.04.2002 (de exemplu: organizarea 
migraţiei ilegale, traficul de fiinţe umane, proxe-
netismul) şi Codul Muncii al RM nr.154 – XV din 
28.03.2003 (de exemplu: părţile contractului indi-
vidual de muncă, conţinutul contractului individual 
de muncă, desfăşurarea activităţii de producţie şi 
prestarea serviciilor).5

Un alt aspect important al fenomenului migra-
ţional, implică migraţia forţei de muncă, care este 
reglementat prin:

• Legea cu privire la migraţia de muncă nr. 
180-XVI din 10.07.2008, (M.O. Nr. 162-164 art. 
Nr.598 din 29.08.2008) care prevede condiţiile de 
imigrare în Republica Moldova cu scopul angajării 
în câmpul muncii, acordarea şi prelungirea dreptului 
la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop 
de muncă, angajarea provizorie în câmpul muncii 
în străinătate a cetăţenilor RM, eliberarea licenţei 
pentru activitatea de plasare în câmpul muncii în 
străinătate a cetăţenilor RM, şi supravegherea şi 
controlul respectării legislaţiei în domeniul migra-
ţiei de muncă.

La categoria mecanismelor de implementare a 

3 Ibidem. Hotărârile Guvernului pentru aprobarea Regulamentul 
privind eliberarea de invitaţii cetăţenilor străini şi apatrizilor, 
Nr. 33 din 22.01.2004, M.O. 19-21/160 din 30.01.2004, 
precum şi a Regulamentului cu privire la instruirea cetăţenilor 
străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ din Republica 
Moldova, Nr. 746 din 21.06.2003, M.O. nr.138-140/824 din 
08.07.2003.

4 Ibidem. Codul Penal al Republicii Moldova. Nr. 985 din  
18.04.2002, M.O. Nr. 72-74, art Nr: 195 din 14.04.2009. [Art. 
165, 220, 3621].

5 Codul Muncii al RM nr.154 – XV din 28.03.2003 (M.O. Nr. 
159-162 din 29.07.2003). Art. 3, 46(9), 49(5), 233(3).

acestor acte normative, au fost aprobate strategii şi 
planuri de acţiuni vizavi de problematica migraţiei 
ilegale care cauzează multiple probleme legate de 
plasarea forţei de muncă, lezarea drepturilor cetă-
ţenilor RM aflaţi peste hotare, protecţia socială a 
lucrătorilor migranţi. Aceste probleme corelate cu 
fenomenele negative precum este traficul ilicit de 
persoane este reglementat prin Legea privind preve-
nirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 
241-XVI din 21.10.2005 (M.O. Nr. 164-167 din 
09.12.2005) care stabileşte prevenirea şi comba-
terea traficului de fiinţe umane, protecţia şi asis-
tenţa victimelor traficului de fiinţe umane, preve-
nirea şi combaterea traficului de copii, protecţia 
şi asistenţa copiilor victime ale traficului de fiinţe 
umane, răspunderea pentru traficul de fiinţe umane 
şi cooperarea internaţională.

Alte legi importante în acest domeniu sunt:
• Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile 

suplimentare de realizare a Sistemului naţional de 
paşapoarte Nr. 376 din  06.06.1995 (M.O. Nr. 47, 
art Nr : 344 din 24.08.1995)6 prin intermediul căreia 
este aprobat Regulamentul cu privire la modul de 
perfectare şi eliberare a actelor de identitate ale 
Sistemului naţional de paşapoarte şi Regulile de 
şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Repu-
blica Moldova care stabileşte modul de perfectare şi 
eliberare a actelor de identitate către cetăţenii Repu-
blicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, refugiaţii 
şi beneficiarii de protecţie umanitară domiciliaţi 
permanent sau temporar în teritoriul ei, statutul 
juridic al acestora şi modul de ieşire din şi intrare în 
Republica Moldova.

• În scopul consolidării relaţiilor de colaborare 
cu statele membre ale Uniunii Europene, Statele 
Unite ale Americei, Canada, Confederaţia Elve-
ţiană, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi 
Japonia, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 
Legea privind abolirea regimului de vize pentru 
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 
Statelor Unite ale Americei, Canadei, Confederaţiei 
Elveţiene şi Japoniei Nr. 151-XVI din  08.06.2006, 
(M.O. Nr. 102-105, art. Nr: 482 din 07.07.2006)7 
prin care a fost abolit, începând cu data de 1 ianu-
arie 2007, regimul de vize pentru cetăţenii statelor 
menţionate mai sus. Legea în cauză constituie una 
din politicile migraţionale ale Republicii Moldova.

6 H.G. Nr. 376 din  06.06.1995 cu privire la măsurile suplimen-
tare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte. M.O. Nr. 
47, art Nr : 344 din 24.08.1995.

7 Legea privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii 
statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale 
Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene şi Japoniei. Nr. 
151-XVI din  08.06.2006, M.O. Nr. 102-105, art Nr: 482 
din 07.07.2006.
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Mecanismele de implementare a actelor norma-
tive în domeniul migraţiei pornesc de la angaja-
mentele Republicii Moldova pe plan intern şi extern 
pentru dezvoltarea capacităţii statului de gestionare 
eficientă a fenomenului migraţiei. Acestea se referă 
la strategiile, planurile şi programele care urmă-
resc elaborarea planurilor şi programelor necesare 
pentru controlarea proceselor migraţionale. Aceste 
mecanisme reies din procesul de implementare a 
Planului de acţiuni RM-UE, care reglementează 
procesele migraţionale şi problemele aferente aces-
tuia în Capitolul 2.5. Cooperarea în Domeniul 
Justiţiei şi Afacerilor Interne, privind problemele 
legate de migraţia legală şi ilegală, azil etc. În 
contextul acestor angajamente au fost elaborate şi 
implementate planuri naţionale privind domeniile 
vizate, cum ar fi: Programul Naţional de Acţiuni 
pentru Migraţie şi Azil, Planul naţional de acţiuni 
pentru anul 2008 privind protejarea cetăţenilor RM 
aflaţi peste hotare, Planul de acţiuni privind stimu-
larea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi moldoveni 
de peste hotare, Planul naţional de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 
2008-2009. Un instrument relevant în acest context, 
constituie şi Planul naţional de acţiuni în domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2004-2008 (PNADO), 
prin care au fost întreprinse unele măsuri vizavi 
de problematica migraţiei. Prin urmare, subliniem 
importanţa Deciziei Comisiei Naţionale pentru Inte-
grare Europeană, prin care Ministerul Justiţiei este 
împuternicit cu funcţia de coordonator al procesului 
de elaborare al noului Plan de acţiuni în domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2009-2012.

b) Instrumentele internaţionale în dome-
niul migraţiei şi a străinilor la care Republica 
Moldova este parte. Relevanţa menţionării instru-
mentelor internaţionale şi regionale în domeniul 
migraţiei pentru Republica Moldova derivă din două 
considerente prezentate în continuare. În primul 
rând, datorită teoriei moniste adoptate de Republica 
Moldova privind aplicabilitatea normelor internaţi-
onale, adică primatul dreptului internaţional asupra 
dreptului intern şi în materia drepturilor omului, fapt 
consacrat prin art. 4 al Constituţiei RM şi corespun-
zător prevăzut şi de actele normative naţionale în 
domeniul migraţiei. În al doilea rând, complexitatea 
fenomenului migraţiei a dus la situaţia ca nici un 
stat să nu poată deţine un control total asupra fluxu-
rilor migratorii care le străbat teritoriile sau asupra 
persoanelor care se stabilesc pe acestea. Acest fapt 
„a impus depăşirea nivelului naţional ca palier unic 
de abordare şi soluţionare a problemelor migraţiei 
ilegale, precum şi necesitatea de identificare a unor 
acţiuni comune pe plan regional”.

La acest capitol, am face o scurtă trecere în 
revistă a actelor internaţionale şi regionale cu 
caracter mandatoriu pentru Republica Moldova 
(convenţii, statute ratificate de RM) şi cu caracter 
de recomandare (recomandări, concluzii, rezoluţii 
ale organizaţiilor regionale şi internaţionale). Prin 
urmare, potrivit bazei de date a Ministerului Aface-
rilor Externe şi Integrării Europene al Republicii 
Moldova, pot fi menţionate instrumentele juridice 
(anexa nr. 9) care oferă o protecţie internaţională a 
drepturilor omului, pornind de la garantarea drep-
tului la libera circulaţie, ce determină procesul 
migraţional.

· Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
(1948), prin Art. 13 stipulează: „Orice persoană 
are dreptul de a circula în mod liber şi de a-şi 
alege reşedinţa în interiorul graniţelor unui stat” şi 
„Oricine are dreptul să părăsească o ţară, inclusiv 
cea de origine, şi să se întoarcă în ţara sa” 8.

O altă categorie de acte internaţionale sunt cele 
care oferă standarde de protecţie şi asistenţă persoa-
nelor refugiate, accesul persoanelor migrante la 
servicii juridice şi sociale:

• Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor, 
adoptată la Geneva la 28 iulie 1951.9 Principalul 
scop al Convenţiei a fost de a institui o definiţie 
clară a categoriilor de persoane care pot fi consi-
derate refugiaţi şi a statutului legal al acestora. 
Convenţia dată cuprinde următoarele prevederi: 
definiţia persoanelor care sunt refugiaţi şi a celor 
care nu sunt sau au încetat să mai fie refugiaţi; 
statutul juridic al refugiaţilor precum şi drepturile 
şi obligaţiile acestora în ţara de azil; şi condiţiile 
de implementare a prevederilor mai sus menţio-
nate, respectiv angajamentelor statelor părţi de a 
coopera în vederea supravegherii acestor preve-
deri. Convenţia defineşte şi delimitează calitatea de 
refugiat prin intermediul a trei categorii de clauze: 
clauze de includere; clauze de încetare şi clauze de 
excludere.

• Convenţia europeană cu privire la extrădare, 
adoptată la Paris la 13.12.195710, stabileşte obligaţia 
statelor părţi la Convenţie de a extrăda. Potrivit art. 2, 
prin această obligaţie „părţile contractante se anga-
jează să-şi predea reciproc, potrivit regulilor şi în 
condiţii determinate, persoanele care sunt urmărite 

8 Ibidem. Centrul pentru informare ONU pentru România. Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată prin Rezoluţia 
Adunării Generale 217 A(iii) la 10.12.1948. [on-line]. http://
www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/declaratia_dreptu-
rilor_omului/ (citat 10.11.2009).

9 Ibidem. Convenţiei cu privire la statutul refugiaţilor, adoptată 
la Geneva la 28 iulie 1951. art.1-2.

10 Ibidem. Convenţia europeană cu privire la extrădare, adoptată 
la Paris la 13.12.1957. art 2.
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pentru o infracţiune sau căutate în vederea execu-
tării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă de 
către autorităţile judiciare ale părţii solicitante.” În 
acest mod, vor da loc la extrădare faptele pedepsite 
de legile părţii solicitante şi ale părţii solicitate cu o 
pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de 
siguranţă privativă de libertate de cel puţin un an 
sau cu o pedeapsă mai severă. Potrivit prevederilor 
Convenţiei în cauză, când pe teritoriul părţii solici-
tante a intervenit o condamnare la o pedeapsă ori 
când s-a aplicat o măsură de siguranţă, sancţiunea 
pronunţată va trebui să fie de o durată de cel puţin 
4 luni.11

Un rol deosebit în domeniul migraţiei îl au 
instrumentele juridice, care oferă protecţia socială 
a lucrătorilor migranţi şi reglementează migraţia 
forţei de muncă, cum ar fi:

• Convenţia europeană privind statutul juridic al 
lucrătorilor migranţi, CoE, adoptată la Strasbourg la 
24.11.1977,12 prevede aspectele ce ţin de formele de 
recrutare; examenul medical şi profesional; dreptul 
de ieşire şi dreptul de admisie; permisul de muncă; 
permisul de şedere; reântregirea familiei; condiţiile 
de muncă; asistenţa socială şi medicală; inspecţia 
condiţiilor de muncă, etc. Scopul acestei Convenţii 
este de a le asigura lucrătorilor migranţi, în măsura 
în care este posibil, un tratament care să nu fie mai 
puţin favorabil decât cel de care beneficiază lucră-
torii, cetăţeni ai statului de primire, pentru toate 
aspectele legate de condiţiile de viaţă şi de muncă. 
La fel, este de a facilita promovarea şi bunăstarea 
lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor aces-
tora.

• Convenţia nr.29 privind munca forţată sau 
obligatorie, adoptată la Geneva la 28.06.1930, 13 
defineşte termenul de muncă forţată sau obligatorie 
şi răspunderea pentru luarea oricăror hotărâri de a 
se recurge la munca forţată sau obligatorie. Datorită 
prevederilor acestei Convenţii, răspunderea pentru 
aceste acţiuni ilegale va reveni autorităţilor civile 
superioare ale teritoriului respectiv, astfel asigurând 
un nivel de protecţie mai înalt cetăţenilor statelor 
membre la Convenţie.

• Convenţia OIM nr.97 privind migraţia în scop 
de angajare, adoptată la Geneva la 01.07.1949,14 
prevede modalităţile de recrutare, angajare şi condi-
ţiile de muncă ale lucrătorilor migranţi, recru-
taţi altfel decât în conformitate cu acordul pentru 
11 Ibidem.
12 Ibidem. Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrăto-

rilor migranţi, CoE, adoptată la Strasbourg la 24.11.1977.
13 Ibidem. Convenţia nr.29 privind munca forţată sau obligatorie, 

adoptată la Geneva la 28.06.1930.
14 Ibidem. Convenţia OIM nr.97 privind migraţia în scop de 

angajare, adoptată la Geneva la 01.07.1949.

transferul de grup, încheiat sub controlul guver-
nului; importarea bunurilor personale, uneltelor şi 
echipamentului lucrătorilor migranţi, etc. Scopul 
acestei Convenii este de a angaja statele părţi să 
creeze un serviciu de asistenţă competent şi gratuit 
pentru lucrătorii migranţi, şi, în mod deosebit, să le 
asigure informaţii exacte, precum şi să întreprindă 
în măsura limitelor permise de legislaţia naţio-
nală, paşi în vederea prevenirii propagandei greşite 
privind emigraţia şi imigraţia.15

• Convenţia nr.105 asupra abolirii muncii 
forţate, adoptată la New York la 25.06.1991,16 are 
drept scop obligarea fiecărui membru al Organi-
zaţiei Internaţionale a Muncii să abolească munca 
forţată sau obligatorie şi să nu recurgă la ea sub nici 
o formă, luând măsuri eficiente în vederea abolirii 
imediate şi complete a acesteia.

• Convenţia nr.122 privind politica de ocupare a 
forţei de muncă, adoptată la Geneva la 09.07.1964.17 
În vederea stimulării creşterii şi dezvoltării econo-
mice, a ridicării nivelului de trai, a satisfacerii nece-
sităţilor de forţă de muncă şi a rezolvări problemelor 
şomajului şi sub-ocupării forţei de muncă, această 
Convenţie are drept scop obligarea statelor membre 
de a formula şi aplica un obiectiv esenţial, o poli-
tică activă urmărind promovarea ocupării depline a 
forţei de muncă, în scop productiv şi în condiţii de 
liberă alegere a muncii.

Numărul tratatelor bilaterale semnate de către 
Republica Moldova în acest domeniu este destul de 
redus (anexa nr. 10), iar în ce priveşte proiectele de 
tratate bilaterale pregătite pentru semnare, potrivit 
listei preluate de la Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene al RM (anexa nr. 11), putem 
ferm constata că Republica Moldova tinde spre o 
politica migraţională bine legiferată, şi a mani-
festat un interes vădit pentru aceasta, însă, conform 
procedurii, acestea din urmă rămân a fi considerate 
proiecte şi nu au absolut nici o forţă juridică, astfel 
stopând, într-o oarecare măsură, nivelul de protecţie 
al cetăţenilor moldoveni în relaţiile bilaterale cu alte 
state.

De asemenea, pot fi menţionate şi mecanis-
mele care sunt destinate luptei împotriva traficului 
de fiinţe umane, cum ar fi Convenţia Consiliului 
Europei privind lupta contra traficului de fiinţe 
umane (2005). La nivel naţional, în acest domeniu a 
fost creat şi Comitetul Naţional pentru Combaterea 
Traficului de Fiinţe Umane şi adoptat Planul Naţi-
15 Ibidem.Convenţia OIM nr.97 privind migraţia în scop de anga-

jare, adoptată la Geneva la 01.07.1949.
16 Convenţia nr.105 asupra abolirii muncii forţate, adoptată la 

New York la 25.06.1991.
17 Ibidem. Convenţia nr.105 asupra abolirii muncii forţate, adop-

tată la New York la 25.06.1991.
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onal de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane pentru anii 2008-2009.

În acelaşi context, este important de a sublinia 
şi importanţa proceselor regionale consultative şi 
mecanismele de parteneriat lansate la nivel euro-
pean, ce au un impact benefic asupra perfecţio-
nării şi coordonării politicilor migraţionale naţio-
nale, pentru o gestionare mai eficientă a căilor de 
imigrare legală, precum şi contracararea efectelor 
negative ale migraţiei ilegale.

Un exemplu elocvent în acest sens pentru 
Moldova ar putea servi lansarea de către UE a 
Parteneriatului de Mobilitate în iunie 2008, care 
reprezintă un instrument comunitar-pilot, menit 
să gestioneze fluxurile migraţionale, în interesul 
UE, al ţărilor partenere şi al migranţilor. Deşi 
Documentul de lansare a Parteneriatului, fiind o 
declaraţie de intenţie, nu are forţă juridică, ci are 
un caracter politic, acesta reprezintă un important 
mecanism pentru dezvoltarea capacităţilor de gesti-
onare a fenomenului migraţiei în Moldova. Acest 
gen de iniţiative ar putea divulga lacunele exis-
tente în cadrul juridic vizavi de migraţie, precum 
şi problemele cu care se confruntă statul la acest 
capitol, pentru a putea ajusta cadrul normativ la 
noile exigenţe ale realităţii.

Rolul acestor instrumente este de a delimita 
statutul juridic al migranţilor şi refugiaţilor şi de 
a asigura un cadru universal pentru cooperarea 
statelor privind garantarea protecţiei acestora şi 
implementarea unor programe şi strategii eficiente 
de gestionare a migraţiei.

c) Cadrul instituţional. Coordonarea eficientă 
a politicilor şi programelor migraţionale ţine de 
cooperarea instituţiilor responsabile de domeniul 
migraţiei. În urma reformei sistemului instituţional 
de management al migraţiei şi transferului de funcţii 
şi atribuţii, organele şi instituţiile competente în 
domeniul migraţiei la ora actuală sunt subdivizi-
unile competente din cadrul Ministerului Aface-
rilor Interne şi Ministerului Economiei. Biroul de 
migraţie şi azil, este o subdiviziune subordonată 
Ministerului Afacerilor Interne, care coordonează 
probleme de intrare şi ieşire în RM, combaterea 
şederii ilegale a străinilor, problemele privind 
repatrierea refugiaţilor, precum şi existenţa celor 2 
Centre: Centrul de cazare a solicitanţilor de azil şi 
Centrul de plasament temporar al străinilor. Minis-
terul Economiei este responsabil de gestionarea şi 
coordonarea politicilor migraţionale (Direcţia poli-
tici migraţionale) precum şi de fenomenul migra-
ţiei de muncă (Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă). De asemenea există instituţii care 
coordonează pe diverse segmente problemele ce ţin 

de migraţie cum ar fi Serviciul Grăniceri, Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi alte 
organe ale autorităţilor publice centrale şi locale, 
precum şi OIM, ÎCNUR, etc.

Dat fiind caracterul dinamic al fenomenului 
reglementat, care reacţionează în timp la diverşi 
factori, cadrul juridic în acest domeniu a fost şi va 
fi în permanenţă supus analizei în vederea adaptării 
acestuia la noile realităţi şi tendinţe. Modificările 
legislative au ca scop, pe de o parte alinierea legis-
laţiei naţionale la legislaţia europeană în materie, 
iar pe de alta parte înlăturarea unor disfuncţiona-
lităţi constatate în procesul de aplicare a dispozi-
ţiilor legale existente la un moment dat.18 Profilul 
migraţional al Republicii Moldova determină nece-
sitatea adoptării unei Strategii Naţionale privind 
fenomenul migraţiei, care va fi concepută ca un 
mijloc de grupare a tuturor instrumentelor şi actelor 
juridice existente la îndemâna autorităţilor RM ce 
pot fi utilizate în creionarea unei politici naţionale 
eficiente şi în controlarea fluxurilor migraţioniste 
pe teritoriul Moldovei.

Situaţia imigranţilor în Republica Moldova

Potrivit statisticilor oficiale ale Biroului Naţi-
onal de Statistică al Republicii Moldova, în anul 
2008 numărul total de imigranţi a constituit – 1876 
de persoane (anexa nr. 12, Fig. 4.1.2.). 

În conformitate cu articolele 24-25 ale Legii cu 
privire la migraţie, nr. 1518-XV din 06.12.2002,19 
adeverinţa de imigrant şi se eliberează atât pe 
termen fix, cât şi permanent. 

Evidenţa cetăţenilor străini şi a apatrizilor 
care intră în Republica Moldova se efectuează la 
momentul trecerii frontierei de stat a Republicii 
Moldova, prin introducerea informaţiei din actele de 
identitate în Registrul de stat al populaţiei. 20 Temei 
pentru şederea legală a cetăţenilor străini şi a apatri-
zilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe un termen 
de până la 90 de zile pe parcursul a 6 luni, serveşte 
prezenţa în actele de identitate naţionale a menţiu-
nilor corespunzătoare, aplicate de Serviciul Grăni-
ceri al Republicii Moldova, cu privire la trecerea 
frontierei de stat, confirmate prin informaţia din 
Registrul de stat al populaţiei. Cetăţenii străini şi 
apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un 
termen de peste 90 de zile se pot stabili cu traiul, 
18 Migraţia şi azilul în România. [on-line]. http://www.ori.mai.

gov.ro/apo/media/userfilestfile/proiecte-Strategii/migratia%20
si%20azilul%202006.pdf. (citat.12.01.2010).

19 Legea cu privire la migraţie nr. 1518-XV din 06.12.2002 (M.O. 
Nr. 1-2 art. Nr.2 din 15.01.2003). Art 24-25.

20 Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în RM, nr. 269-XIII din 
09.11.1994 (M.O. Nr. 6 art. Nr. 54 din 26.01.1995). Art. 7.
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temporar sau permanent, numai după obţinerea 
adeverinţelor de imigrant (anexa nr. 13 conţine 
cererea – chestionar tip a imigrantului)21 sau a 
confirmărilor de repatriere (anexa nr. 14 conţine 
cererea – chestionar tip pentru repatriaţi),22 elibe-
rate de către organele competente, în baza cărora 
se perfectează permisele de şedere sau buletinele 
de identitate pentru apatrizi. Permisul de şedere se 
eliberează în modul stabilit de legislaţia în vigoare. 

Membrii personalului misiunilor diploma-
tice acreditate în Republica Moldova, precum şi 
membrii familiilor lor, care locuiesc împreună cu ei 
şi deţin legitimaţii de acreditare eliberate de Minis-
terul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au 
dreptul de a intra şi de a ieşi fără viză pe întreaga 
perioadă a misiunii. 

Forţa militară străină, componenta civilă care o 
însoţeşte şi efectivele formaţiunilor speciale anti-
terro străine, ce desfăşoară activităţi comune în 
baza acordurilor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, nu sunt supuse reglementărilor 
privind regimul de vize la intrarea şi ieşirea din 
Republica Moldova.

Evidenţa cetăţenilor străini şi a apatrizilor care 
intră în şi ies din Republica Moldova se efectuează 
în mod automatizat la trecerea frontierei de stat a 
Republicii Moldova, prin introducerea informaţiei 
din actele de identitate naţionale, iar după caz şi din 
viză, în Registrul de stat al populaţiei.23 

Temei pentru şederea legală a cetăţenilor străini 
şi a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe 
un termen de până la 90 de zile pe parcursul a 6 luni, 
serveşte prezenţa în actele de identitate naţionale a 
menţiunilor corespunzătoare, aplicate de Serviciul 
Grăniceri, cu privire la trecerea frontierei de stat, 
confirmate prin informaţia din Registrul de stat al 
populaţiei. 

Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în Repu-
blica Moldova prin segmentul de frontieră moldo-
ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti 
sunt obligaţi, în termen de 72 ore din momentul 
trecerii frontierei de stat a Ucrainei, să declare 
despre aceasta la orice secţie (birou) de evidenţă şi 
documentare a populaţiei a Ministerului Tehnolo-
giilor Informaţionale şi Comunicaţiilor convenabil 
solicitantului, prezentând actul de identitate naţi-
onal pe baza căruia i se permite intrarea în Repu-
blica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. 
21 Adeverinţa de imigrant se eliberează după îndeplinirea cererii 

– chestionar a imigrantului.
22 Confirmarea de repatriere se eliberează după îndeplinirea 

cererii – chestionar pentru repatriaţi.
23 H.G. Nr. 376 din  06.06.1995 cu privire la măsurile suplimen-

tare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte. M.O. Nr. 
47 art Nr : 344 din 24.08.1995. Art.18-19.

Numai persoanele care au permis de şedere 
permanentă în Republica Moldova sunt în drept să 
facă tranzacţii de vânzare-cumpărare a bunurilor 
imobiliare (cu excepţia celor destinate producţiei). 
De asemenea, numai persoanele care dispun de 
permise de şedere pot încheia contracte de închi-
riere a locuinţei în Republica Moldova.

Legea Republicii Moldova cu privire la statutul 
juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor, nr. 
275-XIII din  10.11.1994, garantează dreptul aces-
tora la domiciliere în Republica Moldova în baza 
actelor de identitate valabile şi în modul stabilit de 
legislaţia în vigoare. Cetăţenii străini şi apatrizii au 
aceleaşi drepturi şi libertăţi ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova: 24

• Dreptul la muncă şi protecţia ei (cu excepţia 
funcţiilor şi activităţilor pentru care se cere cetă-
ţenia Republicii Moldova);

• Dreptul la odihnă şi ocrotirea sănătăţii (conco-
mitent ei sunt obligaţi să treacă examenul medical 
în scopul depistării virusului imunodeficitar uman 
(HIV) şi a maladiei SIDA);

• Dreptul la îndemnizaţii, pensii şi alte tipuri de 
asigurări sociale;

• Dreptul la locuinţă;
• Dreptul la proprietate;
• Dreptul la educaţie;
• Dreptul la asociere (dacă statutele organizaţi-

ilor nu stabilesc altfel);
• Dreptul la libertatea opiniei şi exprimării;
• Dreptul la căsătorie, viaţă privată;
• Dreptul la circulaţie pe teritoriul Republicii 

Moldova în modul stabilit de lege;
• Dreptul la inviolabilitate a persoanei şi locu-

inţei;
• Dreptul la justiţie;
• Dreptul de a cere protecţie misiunii diploma-

tice a statului lor.
Cetăţenii străini sunt supuşi la impozite, taxe şi 

alte plăţi pe baze generale ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova, dacă acordurile internaţionale la care 
Republica Moldova este parte nu stabilesc altfel, ei 
nu beneficiază de dreptul de a alege şi de a fi ales 
în organele legislative, executive şi alte organe 
eligibile şi nici de a participa la sufragiu univer-
sal.25 Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot fi membri 
de partide şi de alte organizaţii social-politice şi nu 
pot satisface serviciul militar în forţele armate ale 
24 Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi 

apatrizilor în RM, nr. 275-XIII din 10.11.1994 (M.O. Nr. 
20/234 din 29.12.1994), modificată prin H.P. nr.276-XIII din 
10.11.94 „Pentru punerea în aplicarea a Legii cu privire la 
statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Repu-
blica Moldova”. Art. 7-17.

25 Ibidem. art.18-20.
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Republicii Moldova. Ei poartă răspundere admi-
nistrativă şi penală pentru încălcarea legislaţiei în 
vigoare.

Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor 
străini şi apatrizilor stabileşte cazurile când aceştia 
pot fi expulzaţi din ţară:26

• Intrarea şi şederea lor în republică sunt efec-
tuate cu încălcarea legislaţiei în vigoare şi

• Aflarea în republică aduce prejudiciu siguranţei 
naţionale, ordinii, sănătăţii ori moralei publice.

Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai 
în baza unei convenţii internaţionale sau în condiţii 
de reciprocitate în temeiul hotărârii instanţei de 
judecată. În Repubblica Moldova străinilor li se 
aplică regimul naţional.

Intentarea dosarului de expulzare se efectuează 
de către persoanele cu funcţii de răspundere de la 
organele afacerilor interne, din iniţiativă proprie 
sau în baza demersului organizaţiei, instituţiei şi 
întreprinderii ce asigură şederea cetăţenilor străini 
şi a apatrizilor în Republica Moldova, cu infor-
marea ulterioară a Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene. Expulzarea se efectuează de 
către organele afacerilor interne în temeiul hotărârii 
instanţei de judecată, iar cheltuielile pentru expul-
zare, conform Legii cu privire la statutul juridic al 
cetăţenilor străini şi al apatrizilor, sunt suportate de 
persoanele expulzate, de persoanele fizice şi juridice 
care i-au invitat în Republica Moldova, precum şi de 
companiile de asigurare respective. În cazul în care, 
din motive obiective, cheltuielile nu pot fi supor-
tate de persoanele menţionate, autorităţile de resort 
pot dispune efectuarea expulzării din contul buge-
tului de stat. Când expulzarea nu poate fi efectuată 
din motive de sănătate, din lipsa actelor necesare 
sau din alte motive, autorităţile competente dispun 
eliberarea unui permis de şedere provizoriu.27

Cetăţenii străini şi apatrizii sunt expulzaţi în ţara 
ai cărei cetăţeni sunt, sau ale cărei autorităţi le-au 
eliberat actele de identitate, însă ei nu pot fi expulzaţi 
în ţara referitor la care există dovezi că acolo ei vor 
fi urmăriţi din motive de apartenenţă rasială, naţio-
nală, religioasă, din cauza convingerilor politice sau 
vor fi supuşi unui tratament inuman sau degradant, 
torturii ori pedepsei capitale. Legea, de asemenea, 
prevede că în cazul în care un alt stat stabileşte 
restricţii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Repu-
blicii Moldova, Guvernul poate stabili restricţii 
de răspuns pentru cetăţenii statului respectiv. La 
fel ca şi în domeniul ieşirii şi intrării în Republica 
Moldova, dacă un tratat internaţional în materie de 
expulzare stabileşte alte norme decât cele prevăzute 
26 Ibidem.
27 Ibidem.

în legislaţia internă a Republicii Moldova, atunci 
sunt aplicate normele tratatului internaţional. 28

Potrivit legii, în termen de 10 zile Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor vor anunţa despre 
anularea, înainte de expirarea termenului de valabi-
litate, a adeverinţelor de imigrant şi a permiselor de 
muncă în scopul anulării permiselor de şedere.

Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea 
şi intrarea în Republica Moldova garantează cetă-
ţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi 
apatrizilor dreptul de ieşire şi intrare în Republica 
Moldova, stabileşte restricţiile temporare la acest 
drept, reglementează modul de eliberare a actelor de 
ieşire şi intrare şi de soluţionare a litigiilor privind 
eliberarea acestor acte.29

În conformitate cu această lege, cetăţenii Repu-
blicii Moldova şi apatrizii domiciliaţi pe teritoriul ei 
au dreptul de a ieşi şi a intra în Republica Moldova în 
baza paşaportului eliberat de organele competente, 
iar cetăţenii străini – în baza actelor de identitate 
naţionale în vigoare şi a actelor prin care se acordă 
dreptul de ieşire şi intrare în Republica Moldova. 
Modul de intrare pe teritoriul altui stat este regle-
mentat de legislaţia acestuia. Temei pentru elibe-
rarea paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova 
şi apatrizilor domiciliaţi în Republica Moldova este 
cererea scrisă, depusă personal la organele compe-
tente de la domiciliu în modul stabilit. Copiii în 
vârstă de până la 18 ani şi persoanele recunoscute 
de judecată incapabile pot beneficia de dreptul de a 
ieşi şi intra în Republica Moldova în temeiul cererii 
reprezentanţilor lor legali. Copiii în vârstă de 12 – 
18 ani care pleacă să domicilieze în străinătate cu 
unul din părinţi îşi prezintă consimţământul, lega-
lizat notarial.30

Cererea de ieşire şi intrare în Republica Moldova 
este examinată în termen de până la o lună, iar în 
cazul în care călătoria ţine de tratamentul urgent al 
solicitantului, de starea gravă a sănătăţii unei rude 
apropiate de peste hotare sau de decesul acesteia 
– în decursul a 3 zile. Cererea de ieşire din Repu-
blica Moldova pentru domiciliere în altă ţară se 
examinează în termen de până la 3 luni. Rezultatele 
examinării cererii se aduc la cunoştinţa solicitan-
tului în scris, iar în cazul respingerii cererii, cererea 
repetată se examinează după înlăturarea cauzelor 
care au generat refuzul.

Dreptul de a invita în Republica Moldova 
persoane particulare din străinătate îl au, de la vârsta 

28 Ibidem. Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în RM, nr. 
269-XIII din 09.11.1994, M.O. Nr. 6 din 26.01.1995, art.12.

29 Ibidem.
30 Ibidem.
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de 18 ani, cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii 
străini şi apatrizii domiciliaţi pe teritoriul ei. Temei 
pentru eliberarea invitaţiei îl constituie cererea 
acestora sau a reprezentanţilor lor legali, depusă 
personal în modul stabilit la organele competente. 
Invitaţia este valabilă în decursul a 6 luni de la 
data eliberării.31 Această procedură nu se aplică, 
însă, referitor la cetăţenii străini care intră în Repu-
blica Moldova cu chestiuni de serviciu, pe linie de 
stat, inclusiv în componenţa unor delegaţii oficiale 
(misiuni diplomatice).

Autorităţile au dreptul de a refuza eliberarea 
paşaportului sau prelungirea termenului de valabi-
litate a acestuia dacă solicitantul:

• prezintă pericol pentru securitatea naţională;
• a comis crime contra umanităţii;
• execută o pedeapsă în temeiul sentinţei instanţei 

de judecată sau este tras la răspundere penală;
• a încălcat regulile de import-export şi de tranzi-

tare a substanţelor şi obiectelor la care sunt stabilite 
restricţii;

• satisface serviciul în formaţiuni ale armate 
străine sau de mercenari;

• a comunicat cu premeditare informaţii false 
despre sine;

• are obligaţii patrimoniale faţă de stat, de 
persoane fizice şi juridice, conform hotărârii 
instanţei de judecată.

Cetăţeanului străin sau apatridului i se poate 
refuza eliberarea invitaţiei sau a permisului de 
şedere în cazul în care32:

• prezintă pericol pentru siguranţa naţională, 
ordinea, sănătatea şi morala publică;

• a comis infracţiuni contra păcii, infracţiuni 
grave de altă natură, inclusiv militare, sau crime 
contra umanităţii, dacă aceste acţiuni au fost defi-
nite în actele internaţionale;

• în timpul şederii anterioare în Republica 
Moldova a încălcat legislaţia în vigoare;

• a comunicat cu premeditare informaţii false 
despre sine.

În cazul în care normele referitoare la ieşire şi 
intrare în Republica Moldova contravin normelor 
tratatelor internaţionale în această materie la care 
Moldova este parte, se aplică direct normele trata-
tului internaţional.33

În baza studiului efectuat propunem unele reco-
mandări în vederea eficientizării cadrului juridic în 
domeniul migraţiei şi al statutului juridic al străi-
nului în Republica Moldova:

31 Ibidem, art.6.
32 Ibidem.Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în RM, nr. 

269-XIII din 09.11.1994, M.O. Nr. 6 din 26.01.1995 art.9.
33 Ibidem.

– Elaborarea bazei legislative pentru instituirea 
şi funcţionarea unui mecanism de maximă eficienţă 
în domeniul prevenirii migraţiei ilegale;

– Sensibilizarea părţilor la proiectele tratatelor 
bilaterale în domeniul migraţiei întru finalizarea 
procedurilor interne necesare intrării în vigoare a 
acestora în scopul aplicării lor în practică;

– Formarea unui studiu politic favorabil pentru 
crearea iniţiativei legislative în adoptarea noilor 
acte legislative în domeniu.

2. Integrarea europeană şi procesele 
migraţionale în Republica Moldova

Evoluţiile social-economice şi politice care au 
avut loc în ultimele decenii şi care continuă să se 
deruleze la nivel global au creat premisele unor 
schimbări considerabile în domeniul migraţiei, 
impunând acordarea unei atenţii deosebite acestor 
probleme, abordate tot mai frecvent în cadrul dialo-
gului politic şi colaborării internaţionale.34

Odată cu activizarea fluxurilor migraţionale a 
crescut şi îngrijorarea majorităţii statelor faţă de 
problemele aferente acestor procese. Organizaţiile 
internaţionale de specialitate constată că în prezent 
nu este cunoscută suficient amploarea acestui 
proces şi nu există date statistice precise care ar 
reflecta proporţiile migraţiei în lume şi ar permite 
evaluarea ei justă pentru elaborarea unor politici 
adecvate. Consecinţele sociale ale migraţiei sunt 
la fel de importante ca şi influenţa acesteia asupra 
economiei.

Migraţia ilegală cauzează multiple probleme 
legate de plasarea forţei de muncă, lezarea drep-
turilor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste 
hotare, pătrunderea ilegală în ţară a cetăţenilor 
străini şi a apatrizilor, tranzitarea ilegală a terito-
riului ţării, traficul ilicit de fiinţe umane, agravarea 
situaţiei criminogene. Ca urmare a emigrării la 
muncă a unei părţi considerabile a populaţiei, piaţa 
muncii se poate confrunta cu disproporţii condiţio-
nate de lipsa forţei de muncă calificate. Este nevoie 
de mijloace şi timp pentru a înlocui constructorii, 
pedagogii, medicii, inginerii şi alte categorii de 
specialişti calificaţi care au părăsit locurile de 
muncă. Procesele migraţionale influenţează atât 
situaţia socială, economică şi demografică din ţară, 
cât şi stabilitatea şi securitatea statului.35

Actualul cadru juridic nu asigură respectarea 

34 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind apro-
barea Concepţiei politicii migraţionale a Republicii Moldova, 
Nr.1386-XV din 11.10.2002, M.O. al R.M. nr.146-148/1140 
din 31.10.2002, Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării.

35 Ibidem.
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deplină a drepturilor migranţilor, iar activitatea 
structurilor de stat în domeniul migraţiei este insu-
ficientă, întrucât acestea nu dispun de un mecanism 
bine determinat de evidenţă şi de control al fluxu-
rilor migraţionale, precum şi de pârghiile necesare 
pentru dirijarea lor.

Noile realităţi social-economice şi politice soli-
cită luarea din partea statului a unei atitudini deose-
bite faţă de problemele migraţiei populaţiei, care 
presupune elaborarea cadrului legislativ necesar 
pentru promovarea politicii migraţionale a Repu-
blicii Moldova.36

La data de 11 octombrie 2002, Parlamentul 
Republicii Moldova, prin Hotărârea Nr.1386-XV 
din 11.10.2002 a adoptat Concepţia politicii migra-
ţionale a Republicii Moldova. Concepţia în cauză 
are ca scop determinarea politicii de stat în domeniul 
migraţiei, fapt ce va permite asigurarea respectării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
reglementarea şi dirijarea procesului migraţional în 
interesul persoanei şi al societăţii, protecţia socială 
a migranţilor şi a familiilor acestora, stabilirea rela-
ţiilor de cooperare cu alte state, crearea condiţiilor 
de angajare legală în câmpul muncii peste hotare a 
cetăţenilor moldoveni, combaterea migraţiei ilegale 
şi a traficului ilicit de fiinţe umane.

Concepţia politicii migraţionale stabileşte 
scopurile, sarcinile, principiile de bază şi direcţiile 
prioritare ale reglementării şi dezvoltării proce-
selor migraţionale în Republica Moldova, căile de 
promovare şi de realizare a politicii migraţionale, 
sarcinile şi funcţiile de bază ale autorităţilor admi-
nistraţiei publice în domeniul migraţiei.37

Prin reglementarea proceselor migraţionale se 
subînţelege realizarea unui complex de măsuri juri-
dice, administrative şi social-economice, orientate 
spre stimularea sau limitarea migraţiei populaţiei în 
sau de pe teritoriul ţării, asigurarea respectării drep-
turilor migranţilor, combaterea migraţiei ilegale şi a 
traficului ilicit de fiinţe umane.

Politica migraţională este o parte integrantă a 
politicii interne şi externe a statului, iar realizarea ei 
este una din sarcinile prioritare ale acestuia. Subiecţii 
politicii migraţionale sunt autorităţile administra-
ţiei publice centrale şi locale, cetăţenii Republicii 
Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii care intră sau 
care ies din Republica Moldova. Parteneri în reali-
zarea politicii migraţionale de stat sunt organismele 
internaţionale, sindicatele, patronatele, organizaţiile 
neguvernamentale cu activitate în acest domeniu.

Statul determină scopurile şi procedeele, precum 
şi responsabilitatea pentru dirijarea acţiunilor 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 

privind migraţia şi stabileşte relaţiile de coope-
rare pe plan internaţional. Un rol important revine 
statului şi în controlul asupra intrării şi ieşirii din 
ţară a tuturor categoriilor de migranţi, în comba-
terea migraţiei ilegale de muncă şi contracararea 
activităţii persoanelor fizice şi juridice care inter-
mediază ilegal acţiunile de angajare peste hotare, în 
combaterea traficului ilicit de fiinţe umane.

Obiectivele politicii migraţionale constau în 
reglementarea proceselor migraţionale şi atenuarea 
impactului negativ al acestora, asigurarea securităţii 
naţionale, combaterea migraţiei ilegale şi a trafi-
cului ilicit de fiinţe umane, crearea unor condiţii 
echitabile pentru realizarea drepturilor şi asigurarea 
protecţiei sociale a migranţilor.

Sarcinile de bază ale politicii migraţionale sunt:38

– asigurarea şi apărarea drepturilor şi intereselor 
migranţilor;

– asigurarea protecţiei sociale a migranţilor;
– reglementarea fluxurilor migraţionale;
– asigurarea securităţii naţionale, securizarea 

frontierei de stat şi respectarea intereselor statului 
în condiţiile dezvoltării proceselor migraţionale;

– facilitarea procesului de integrare socială şi de 
naturalizare a migranţilor;

– efectuarea controlului asupra migraţiei la fron-
tiera de stat şi asupra respectării regimului

 de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe 
teritoriul ţării;

– combaterea migraţiei ilegale şi a traficului 
ilicit de fiinţe umane.39

Realizarea politicii migraţionale presupune acti-
vitatea autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale în următoarele direcţii prioritare:

1. Elaborarea unor acte normative noi în dome-
niul migraţiei şi perfecţionarea actelor normative 
existente, fapt ce va crea cadrul juridic necesar 
determinării drepturilor şi obligaţiilor statului şi ale 
persoanei migrante.

2. Apărarea drepturilor migranţilor în conformi-
tate cu normele dreptului internaţional, aderarea la 
tratatele şi organizaţiile internaţionale în domeniul 
migraţiei şi protecţiei sociale a migranţilor, stabi-
lirea unor relaţii de parteneriat cu ţările membre ale 
acestor tratate şi organizaţii.

Aderarea Republicii Moldova la tratatele inter-
naţionale în domeniu, armonizarea legislaţiei naţi-
onale la prevederile acestora vor permite imple-
mentarea normelor dreptului internaţional şi vor 
crea condiţii pentru respectarea integrală a dreptu-
rilor migranţilor. Drepturile şi privilegiile pe care 
le acordă reciproc cetăţenilor lor statele care au 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
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aderat la tratatele internaţionale vor fi recunoscute 
şi respectate faţă de cetăţenii Republicii Moldova 
aflaţi legal peste hotare. O prioritate în acest sens 
este protecţia socială a migranţilor.

Stabilirea relaţiilor de parteneriat va înlesni 
accesul la experienţa acumulată de alte state în 
domeniul reglementării migraţiei. Cooperarea cu 
Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organi-
zaţia Internaţională pentru Migraţie, Organizaţia 
Internaţională a Muncii, Înaltul Comisariat ONU 
pentru Refugiaţi şi alte organisme internaţionale va 
contribui la soluţionarea problemelor în domeniul 
migraţiei, inclusiv în ce priveşte angajarea la muncă 
peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova, reali-
zarea unor programe de repatriere, de ocrotire a 
sănătăţii migranţilor şi de reintegrare în societate a 
persoanelor repatriate, acordarea serviciilor de asis-
tenţă financiară, metodologică şi informaţională, 
activitatea de instruire şi orientare profesională, de 
studiere a limbilor, în ce priveşte alte acţiuni menite 
să faciliteze migraţia ordonată. 

3. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu 
la standardele internaţionale.

Cadrul legislativ european şi cel internaţional 
urmăresc scopul transformării migraţiei într-un 
proces organizat şi controlat, respectării integrale 
a drepturilor omului. Armonizarea legislaţiei naţio-
nale la standardele internaţionale va facilita confor-
marea Republicii Moldova la cerinţele internaţio-
nale. 

4. Perfecţionarea şi extinderea în teritoriu a auto-
rităţii administraţiei publice centrale în domeniul 
migraţiei, coordonarea de către aceasta a activităţii 
autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu. 

5. Sporirea gradului de responsabilitate al auto-
rităţilor administraţiei publice centrale şi locale, al 
organelor de drept, al organizaţiilor neguvernamen-
tale, al persoanelor fizice şi juridice indiferent de 
tipul de proprietate şi forma juridică de organizare 
în combaterea migraţiei ilegale. 

Această direcţie de realizare a politicii migra-
ţionale are ca obiectiv cooperarea autorităţilor 
administraţiei publice centrale, a căror activitate 
de contracarare a diverselor activităţi de stimulare 
a migraţiei ilegale este coordonată de un organ de 
specialitate. 

6. Încheierea tratatelor internaţionale privind 
plasarea în câmpul muncii peste hotare a cetăţenilor 
Republicii Moldova şi protecţia socială a acestora.

În opinia noastră, încheierea tratatelor bilaterale 
cu privire la reglementarea migraţiei forţei de muncă 
şi protecţia socială a lucrătorilor migranţi va juca un 
rol pozitiv în reducerea nivelului migraţiei ilegale, 
garantând locuri de muncă cetăţenilor noştri, insă 

ţinând cont de situaţia actuală a Republicii Moldova 
privind finalizarea procedurilor intrene necesare 
intrării în vigoare a tratatelor bilaterale, şi anume 
numărul destul de mare al proiectelor tratatelor în 
domeniul migraţiei care încă nu au fost semnate 
(rămânând doar la nivel de proiect), considerăm că 
ar fi benefică sensibilizarea părţilor la proiectele 
date, în scopul semnării lor pentru ameliorarea poli-
ticii migraţionale a Republicii Moldova.

Politica de stat cu privire la migraţie se promo-
vează, în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova, de către Preşedintele Republicii Moldova 
şi Guvern prin intermediul Biroului Migraţie şi 
Azil. Politica de migraţiune se realizează, în limita 
competenţei, de către Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul Grăniceri, Serviciul de Informaţii şi Secu-
ritate, Ministerul Justiţiei şi autorităţile administra-
ţiei publice locale.40

Reglementările juridice obligă toate subiec-
tele procesului de migraţie, în scopul promovării 
şi realizării eficiente a politicii de stat cu privire la 
migraţie, să informeze în termen de 10 zile Biroul 
Migraţie şi Azil şi Ministerul Afacerilor Interne 
după cum urmează:

• Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene – despre toate vizele de intrare-ieşire 
eliberate;

• Serviciul Grăniceri – despre cetăţenii străini şi 
apatrizii care au trecut frontiera de stat, precum şi 
despre cetăţenii Republicii Moldova care au plecat 
peste hotarele ţării;

• Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor – despre schimbările survenite în 
starea familială a imigrantului, despre înregistrarea 
agenţilor economici cu participarea cetăţenilor 
străini, precum şi despre actele de identitate elibe-
rate imigranţilor;

• Autoritatea administraţiei publice locale – 
despre plecarea înainte de termen a imigrantului de 
pe teritoriul administrat de ea;

• Organul de drept – despre toate delictele săvâr-
şite de imigrant, precum şi despre deciziile instan-
ţelor judecătoreşti referitoare la decăderea din drep-
turile părinteşti a imigrantului;

• Întreprinderea, instituţia, instituţia de învăţă-
mânt, organizaţia cu orice formă de organizare juri-
dică – despre desfacerea contractului individual de 
40 Astrahan Gh. Politica Republicii Moldova cu privire la migra-

ţiune. Raport [on-line]. Chişinău, 2004. http://www.google.
md/search?hl=mo&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-
US%3Aofficial&hs=EtW&q=+Gh.+Astrahan%2C++Minist
erul+Afacerilor+Interne%2C+Politica+Republicii+Moldova
+cu+privire+la+migra%C5%A3iune&btnG=C%C4%83utare 
(citat 02.11.2009).
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muncă încheiat cu imigrantul sau despre încetarea 
relaţiilor de muncă cu acesta în urma decesului, 
declarării dispariţiei ori declarării morţii;

• Instituţiile de învăţământ şi de cercetări ştiin-
ţifice, publice sau private – despre terminarea sau 
suspendarea studiilor ori a cercetărilor ştiinţifice, 
despre transferarea la alte instituţii de învăţământ, 
întreprinderi, organizaţii sau despre exmatricularea 
elevilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor şi 
post-doctoranzilor străini.

Cu scopul determinării aspectelor de interes 
comun şi necesităţilor legate de migraţie, la 29 iunie 
2007, Republica Moldova a elaborat şi prezentat 
statelor membre ale UE şi Comisiei Europene un 
Non-Paper prin care ţara noastră sprijinea cele două 
Declaraţii ale Comisiei Europene, prezentate de 
către dl Franco Frattini şi anume:

– abordarea globală a migraţiei pentru regiunile 
vecinătare din regiunile de est şi sud-est ale Uniunii 
Europene;

– abordarea unei politici cuprinzătoare europene 
migraţionale.41

Ulterior, la 24 august 2007, în cadrul reuniunii 
neformale cu viceminiştrii UE, RM a prezentat 
acestora al doilea Non Paper prin care şi-a expus 
viziunea şi propunerile argumentate pentru partici-
parea ţării noastre la Parteneriatul de Mobilitate.

În rezultatul acţiunilor întreprinse, Consiliul UE 
pentru Justiţie şi Afaceri Interne la 6-7 decembrie 
2007, a adoptat Decizia de a iniţia dialogul cu 2 ţări 
pilot, Moldova şi Capul Verde, în domeniul parte-
neriatului de mobilitate.

Este important de menţionat că Republica 
Moldova s-a implicat activ şi operativ în procesul de 
negocieri cu Comisia Europeană şi Statele membre 
ale UE a conceptului pilot al Parteneriatului de 
Mobilitate. Astfel:

• La 29 ianuarie 2008 a avut loc prima şedinţă 
RM-UE în domeniul parteneriatului de mobilitate, 
cu participarea reprezentanţilor diferitor instituţii 
naţionale vizate şi experţilor Comisiei Europene, în 
vederea demarării cadrului exploratoriu de discuţii 
la capitolul conţinutului parteneriatului de mobili-
tate şi nemijlocit a conţinutului viitoarei cooperări 
cu UE în acest domeniu. În cadrul reuniunii date, 
autorităţile moldoveneşti şi-au prezentat priorităţile 
pentru cooperare în cadrul Parteneriatului.42 Priori-
tăţile Moldovei au fost axate pe: atragerea investi-
ţiilor străine directe; facilitarea reîntoarcerii şi rein-

41 Ibidem.
42 Abordarea globală a migraţiei.Parteneriatul de Mobilitate – 

Uniunea Europeană. Buletin informativ. Nr.1, martie 2009. 
[on-line]. http://www.mfa.gov.md/img/docs/BI_MP_nr1_md_
final.pdf (citat 02.11.2009).

tegrării lucrătorilor migranţi; investiţii în sistemul 
educaţional; crearea oportunităţilor economice în 
Moldova prin promovarea investirii remitenţelor 
în propria afacere şi susţinerea locală; dezvoltarea 
sistemului naţional de gestionare a migraţiei; conti-
nuarea dialogului cu privire la regimul de vize; 
consolidarea legăturilor cu diaspora; asigurarea 
protecţiei sociale;

• La 11 martie, la Bruxelles a avut loc prima 
rundă de negocieri, la care un şir de State Membre 
ale UE, Agenţia FRONTEX şi Fundaţia Europeană 
de Instruire şi-au prezentat propunerile şi proiectele 
de participare la parteneriatul în cauză;43

• La 22 aprilie 2008, la Bruxelles, ulterior coor-
donării cu instituţiile naţionale competente, au fost 
negociate prevederile Declaraţiei Comune privind 
Parteneriatul de Mobilitate RM-UE;44

• Declaraţia Comună privind Parteneriatul de 
Mobilitate a fost semnată pe parcursul Preşedinţiei 
Slovene la UE, la 5 iunie 2008, la Luxemburg în 
cadrul reuniunii Consiliului Miniştrilor de Justiţie şi 
Afacerilor Interne ai UE. Persoana oficial delegată 
din partea ţării noastre pentru semnarea documen-
tului în cauză a fost dl Valentin Mejinschi, Minis-
trul Afacerilor Interne. Astfel, Moldova, alături de 
Republica Capul Verde, se află printre primele două 
state cu care UE s-a angajat în acest proces.45

În baza principiului reciprocităţii, Parteneriatul 
de Mobilitate are ca scop organizarea cooperării 
în domeniul migraţiei şi dezvoltării, prevenirea şi 
combaterea migraţiei ilegale, traficul şi contrabanda 
cu fiinţe umane, cât şi promovarea unei politicii de 
readmitere şi reîntoarcere, prin a respecta dreptu-
rile omului şi instrumentele internaţionale relevante 
pentru protecţia refugiaţilor, şi luarea în conside-
rare situaţia individuală a migranţilor şi dezvoltarea 
socio-economică a părţilor participante.

Această iniţiativă pilot coincide cu politica de 
management a migraţiei din Moldova, în special în 
ceea ce priveşte facilitarea dialogului privind libera-
lizarea regimului de vize dintre RM şi UE şi accesul 
gradual la cele 4 libertăţi ale Uniunii Europene.

Statele membre ale UE participante la Parte-
neriat prin intermediul diferitor proiecte aferente 
politicii migraţionale sunt: Bulgaria, Cehia, Cipru, 
Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, 
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, 
Ungaria.

În linii generale, Parteneriatul de mobilitate 
cuprinde proiecte privind:

• consolidarea relaţiilor cu diaspora;
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
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• proiecte de promovare a reîntoarcerii şi reinte-
grării migranţilor moldoveni;

• consolidarea capacităţilor instituţionale în 
domeniul gestionării migraţiei;

• investirea remitenţelor;
• gestionarea frontierei şi securitatea documen-

telor;
• asigurarea protecţiei sociale;
• cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei 

ilegale şi a traficului de fiinţe umane.46 
În acest context, pentru Republica Moldova se 

presupune şi elaborarea unui Profil migraţional 
care va oferi o informaţie mai detailată asupra fluxu-
rilor şi stocurilor migratorii, de asemenea impactul 
migraţiilor asupra pieţei de muncă a Moldovei, în 
special pentru resursele de calificare. Acesta va fi un 
instrument important pentru proiectarea politicilor.

Proiectele din cadrul Declaraţiei Comune 
privind Parteneriatul de Mobilitate vor fi finanţate 
prin intermediul:

• „Thematic Programme” – 3 mln euro. 
• ENPI pentru 2008 – 2 mln euro.
• Asistenţă/finanţare bilaterală de la statele 

membre ale UE – procedurile diferă de la un stat la 
altul şi trebuie convenite între instituţiile ambelor 
state bilateral. 

Totodată, la 26 iunie 2008, la Chişinău, a avut 
loc prima reuniune privind implementarea Partene-
riatului, care s-a desfăşurat la nivelul reprezentan-
ţilor Comisiei Europene (DG JLS, DG RELEX, DG 
AIDCO) şi a autorităţilor competente din Moldova. 
Scopul reuniunii fiind ca CE să informeze autori-
tăţile RM despre viziunea sa privind crearea Plat-
formei de Cooperare pentru implementarea Parte-
neriatului de Mobilitate şi să convină de principiu 
cu autorităţile RM asupra modalităţii de cooperare 
în procesul de implementare a proiectelor incluse în 
cadrul Direcţiei Comune a Parteneriatului de Mobi-
litate.

Parteneriatele de mobilitate reprezintă noi instru-
mente comunitare-pilot, menite să gestioneze fluxu-
rile migraţionale, în interesul Uniunii Europene, al 
ţărilor partenere şi al migranţilor. Prezent la Consi-
liul „Justiţie şi Afaceri Interne”, vicepreşedintele 
Comisiei Europene, Jacques Barrot, a menţionat 
că „odată cu lansarea parteneriatelor de mobilitate, 
UE se implică în procesul de gestionare comună a 
fluxurilor migratorii, care trebuie sa permită atât 
UE, cât şi partenerilor săi să facă mult mai bine faţă 
provocărilor pe care le implică migraţia”.47 

46 Ibidem.
47 UE a lansat un parteneriat de mobilitate cu Republica Moldova. 

17 iunie 2008. [on-line]. http://www.migratie.md/news/1354/ 
(citat 20.10.2009).

Totodată, Comisarul Benita Ferrero-Waldner, 
responsabilă de relaţiile externe, a salutat semnarea 
parteneriatului de mobilitate dintre Moldova şi 
UE, menţionând că: „Această nouă generaţie de 
parteneriate va permite Moldovei şi UE sa abor-
deze împreună problemele migraţiei şi dezvoltării. 
Comisia va oferi suportul deplin la realizarea acestui 
parteneriat, inclusiv prin asistenţa financiară”.

Declaraţia comună cu privire la lansarea parte-
neriatului de mobilitate dintre UE şi Republica 
Moldova a fost semnată de miniştrii responsabili din 
statele-membre UE. Documentul reprezintă o decla-
raţie de intenţii, cu caracter politic, care conţine în 
anexa o serie de iniţiative concrete propuse de către 
semnatari. 

Iniţiativele vizează sporirea beneficiilor migra-
ţiei şi aportul pentru dezvoltare, atenuarea efectelor 
negative ale migraţiei de muncă, în special, pentru 
persoanele înalt calificate, facilitând migraţia circu-
lară, revenirea şi reintegrarea acestor persoane. 
Parteneriatul include, de asemenea, iniţiative bila-
terale care favorizează transferul beneficiilor de 
securitate socială, programe durabile de reintegrare, 
schimb, instruire pentru munca temporară etc.48

Situaţia social-economică din Republica 
Moldova este una precară. Totodată efectele crizei 
economice mondiale se fac tot mai resimţite de 
populaţie şi agenţi economici. În acest sens, de 
către echipa Alianţei pentru Integrare Europeană a 
fost elaborat Programul de guvernare „Integrarea 
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, care 
oferă cadrul politicilor de guvernare a Republicii 
Moldova pentru perioada 2009-2013.

Prin prezentul program, Alianţa pentru Inte-
grare Europeană îşi asumă un set coerent de politici 
publice şi măsuri de ajustare, corelate cu politica 
creditor-monetară şi fiscal-bugetară, care să asigure 
stoparea declinului economic, relansarea creşterii 
economiei, crearea unui mediu investiţional atractiv 
şi predictibil, o evoluţie favorabilă a economiei şi a 
pieţei muncii, creşterea nivelului de trai şi calităţii 
vieţii cetăţenilor.

Programul urmăreşte crearea unui nivel înalt de 
bunăstare a cetăţenilor Republicii Moldova, conso-
lidarea statului de drept şi integrarea europeană 
a ţării. În ceea ce priveşte domeniul migraţiei, 
Programul prevede următoarele:49

• Promovarea participării active a femeii la luarea 
deciziei şi în structurile de reprezentare publică;

• Excluderea stereotipurilor culturale şi sociale 
privind rolul bărbaţilor şi femeilor în societate;
48 Ibidem.
49 Programul de guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” 2009-2013, Chişinău, 2009.
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• Promovarea unor modele pozitive care ar 
reflecta rolul femeii şi bărbatului în societate în 
conformitate cu valorile democratice şi ale egalităţii 
de gen;

• Eliminarea condiţiilor discriminatorii faţă de 
femei pe piaţa muncii, în viaţa social-economică, 
culturală şi politică;

• Armonizarea legislaţiei naţionale la principiile 
egalităţii de gen;

• Fortificarea mecanismului instituţional pentru 
promovarea egalităţii de gen la nivel central şi local;

• Crearea sistemului de prevenire şi combatere 
a violenţei în familie, schimbul de date între autori-
tăţile abilitate despre cazurile de violenţă în familie 
în cadrul unui sistem informaţional comun, dezvol-
tarea serviciilor de asistenţă şi reintegrare a victi-
melor violenţelor în familie;

• Aplicarea eficientă a ordonanţelor de protecţie 
de către organele de drept pentru protecţia victi-
melor violenţei în familie;

• Asigurarea accesului la servicii de asistenţă 
şi reabilitarea victimelor violenţei în familie prin 
susţinerea dezvoltării serviciilor specializate la 
nivel comunitar şi crearea unor noi centre de plasa-
ment pentru victimele violenţei în familie şi centre 
de asistenţă destinate agresorilor familiali;

• Dezvoltarea sistemului de consiliere juridică 
gratuită a victimelor violenţei în familie;

• Asigurarea unui nivel profesional al specia-
liştilor implicaţi în cazurile de violenţă în familie: 
instruirea profesională şi continuă a specialiştilor 
(introducerea unor cursuri specializate în universi-
tăţi şi instruirea de reciclare a cadrelor);

• Promovarea educaţiei non-violente şi consoli-
darea capacităţilor sistemului şcolar pentru detec-
tarea şi prevenirea timpurie a cazurilor de violenţă 
în familie;

• Atragerea la răspundere a angajatorilor pentru 
încălcarea egalităţii şanselor în câmpul muncii.

Începând cu data de 26 februarie 2010 a intrat în 
vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova 
şi Guvernul României privind micul trafic de fron-
tieră, iar după 1 martie curent, solicitările privind 
eliberarea permiselor de mic trafic pot fi depuse la 
Secţia consulară a Ambasadei României din Chişi-
nău.50

Datorită semnării acestui Acord, rezidenţii din 
zona de frontieră,51 adică persoanele care locuiesc în 
50 Detalii despre Acordul privind micul trafic la frontieră încheiat 

între România şi Republica Moldova. 01.03.2010. [on-line]. 
http://www.unimedia.md/?mod=news&id=17100 (citat 
02.04.2010).

51 Potrivit Acordului citat, zona de frontieră  cuprinde teritoriul 
statelor care nu depăşeşte 30 km de la frontiera de stat şi se 
află de o parte şi de alta a frontierei de stat dintre România şi 

mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră a 
statului unei Părţi contractante şi soţul/soţia, copiii 
minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv 
adoptaţi) ai acestora vor putea beneficia de trecerea 
frecventă a frontierei comune a statelor Părţilor 
contractante. Motivul pentru realizarea unor astfel 
de călătorii poate fi atât de ordin social, cultural, 
familial cât şi economic, pentru o perioadă care să 
nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă calcu-
lată de la data trecerii frontierei. Semnarea acestui 
Acord demonstrează relaţiile de bună vecinătate 
între state şi va facilita libera circulaţie a cetăţenilor 
Republicii Moldova şi României contribuind la o 
migraţie legală şi controlată.

Un alt pas foarte important pentru Republica 
Moldova în domeniul migraţiei, care va permite 
cetăţenilor noştri să circule nu doar liber dar şi legal 
în spaţiul european, astfel minimalizând numărul 
victimelor traficului de fiinţe umane este lansarea 
dialogului privind liberalizarea regimului de vize. 
În perioada 1-3 martie 2010 instituţiile naţionale 
au dus discuţii exploratorii cu membrii Misiunii 
Comisiei Europene pe marginea dialogului privind 
liberalizarea regimului de vize. În cadrul acestora 
s-a vorbit despre migraţia ilegală şi modalităţile de 
contracarare a acestui fenomen, inclusiv prin secu-
rizarea frontierelor.52 Lansarea dialogului privind 
liberalizarea regimului de vize va avea loc la 
data de 15 iunie 2010, iar până atunci, Republica 
Moldova se angajează să accelereze implementarea 
condiţiilor tehnice ale Comisiei Europene, ceea 
ce  va permite Republici Moldova să ajungă la un 
regim liberalizat de vize într-o perioadă mai scrută, 
precum şi ajustarea legislaţiei naţionale la aquis-ul 
comunitar. 

La fel, un loc deosebit îl ocupă semnarea în 
următorii ani a Acordului de asociere Republica 
Moldova – Uniunea Europeană. La 12 ianuarie 
2010, la Chişinău, s-a desfăşurat prima rundă de 
negocieri privind Acordul de asociere RM – UE.53 
După şedinţa în plen, negociatorii s-au divizat în 
patru grupuri tematice de lucru, în cadrul acestora 
a fost examinată foaia de parcurs a negocierilor, 
ulterior urmând a fi formulate propuneri concrete şi 
detaliate care vor fi discutate la următoarele runde 

Republica Moldova. Orice parte a unei unităţi administrativ – 
teritoriale situată la mai mult de 30 km, dar la mai puţin de 50 
km de linia de frontieră, este considerată ca aparţinând zonei de 
frontieră.

52 Prim-ministrul Vlad FILAT a prezidat astăzi o şedinţă privind 
liberalizarea regimului de vize. Chişinău 23.02.2010. [on-line]. 
http://gov.gov.md/md/comunicate/?nid=7555216&y=2010&
m=02 (citat 20.04.2010).

53 La Chişinău, a fost dat startul negocierilor privind Acordul de 
asociere RM-UE. Chişinău, 12.01.2010. [on-line]. http://www.
mfa.gov.md/comunicate-presa-md/478780/ (citat 20.04.2010).
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de negocieri şi care vor da substanţa propriu-zisă 
conţinutului Acordului. Unul din segmentele de 
cooperare cu UE se va ax ape cooperarea în dome-
niul migraţiei, azilului, managementului frontierei, 
libertatea de circulaţie a persoanelor, Republica 
Moldova urmând să implementeze standardele 
internaţionale în domeniul de referinţă.

La capitolul politici migraţionale, pe teritoriul 
ţării noastre, în cadrul Biroului migraţie şi azil al 
MAI al Republicii Moldova activează Direcţia poli-
tici migraţionale, care este o subdiviziune structu-
rală a acesteia. Potrivit Regulamentului Direcţiei 
în cauză, Sarcinile principale ale Direcţiei sunt 
următoarele:54 

a) elaborarea şi promovarea politicii migraţio-
nale;

b) asigurarea asistenţei juridice a activităţii Biro-
ului migraţie şi azil; 

c) perfecţionarea cadrului normativ în domeniul 
migraţiunii şi azilului; 

d) contribuirea la armonizarea legislaţiei naţio-
nale în domeniul migraţiunii şi azilului la standar-
dele internaţionale;

e) efectuarea analizelor, elaborarea studiilor şi 
prognozelor în domeniul migraţiei şi azilului;

f) înaintarea propunerilor de soluţionare a 
problemelor identificate în domeniul gestionării şi 
controlului fenomenului migraţional;

g) monitorizarea şi analiza respectării legislaţiei 
în domeniul migraţiunii şi azilului şi ale altor acte 
normative ce privesc problematica migraţională;

h) conlucrarea cu subdiviziunile structurale ale 
Biroului, precum şi cu alte subdiviziuni ale MAI în 
domeniul de competenţă şi a altor probleme ce ţin 
de activitatea Biroului; 

i) asigurarea respectării drepturilor omului în 
domeniul de activitate. 55

Atribuţiile de bază ale Direcţiei se realizează de 
către Secţia analiză şi prognoză şi Secţia procese 
migraţionale. În activitatea sa, Secţia analiză şi 
prognoze elaborează sau participă la elaborarea, 
în limita competenţei, a proiectelor de acte norma-
tive de ajustare a legislaţiei interne din domeniul 
migraţiunii şi azilului la standardele internaţionale; 
participă la elaborarea, în comun cu alte subdivi-
ziuni structurale, a concepţiilor, politicilor, meca-
nismelor, programelor naţionale de reglementare a 
proceselor migraţionale, a azilului şi regimului de 
şedere a cetăţenilor străini şi apatrizilor pe terito-

54 Regulamentul Direcţiei politici migraţionale a Biroului 
migraţie şi azil al MAI. [on-line]. www.migratie.md/.../Regu-
lament%20Directia%20politici%20migrationale.doc (citat 30 
octombrie 2009).

55 Ibidem.

riul Republicii Moldova; participă, în limita compe-
tenţei, în comun cu alte subdiviziuni structurale ale 
Biroului şi subdiviziuni ale MAI la realizarea măsu-
rilor din domeniul migraţiei şi azilului, stipulate în 
strategiile, planurile şi programele guvernamentale; 
monitorizează procesul de realizare şi respectare a 
legislaţiei în domeniul migraţiei şi azilului; genera-
lizează, în comun cu alte subdiviziuni structurale, 
practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova în 
domeniul migraţiei şi azilului, elaborează propuneri 
privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre exami-
nare conducerii Biroului; efectuează studii şi sinteze 
a legislaţiei altor state în domeniul migraţional; 
participă, în comun cu alte subdiviziuni structurale 
ale Biroului la organizarea campaniilor informaţio-
nale, de publicitate şi seminare instructive în scopul 
prevenirii migraţiei ilegale, traficului de fiinţe 
umane, asigurării respectării drepturilor omului, în 
general, şi a solicitanţilor de azil şi a migranţilor în 
special.

Secţia procese migraţionale: administrează şi 
analizează datele personale şi statistice referitoare 
la toate categoriile de migranţi şi coordonează acti-
vităţile similare ale subdiviziunilor structurale ale 
Biroului;56 păstrează şi completează, în colaborare 
cu alte organe ale administraţiei publice centrale, 
baza de date privind evidenţa cetăţenilor străini şi 
apatrizilor, aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova; 
acumulează, păstrează, prelucrează, difuzează şi 
face schimb de informaţii referitoare la procesele 
migraţionale pe plan intern şi extern; transmite şi 
vizualizează în Registrul de stat al populaţiei în 
modul stabilit de comun acord cu Ministerul Tehno-
logiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor informaţia 
iniţială despre cetăţenii străini şi apatrizi, cu actu-
alizarea ulterioară a acesteia; asigură accesul utili-
zatorilor interni şi din exterior la datele privind 
fluxurile migraţionale; asigură funcţionarea meca-
nismelor regionale şi internaţionale de schimb de 
date în domeniul migraţiei, inclusiv elaborate şi 
implementate de Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie, Organizaţia Internaţională a Muncii, 
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refu-
giaţi, EUROSTAT, EURODAC57 etc.; organizează 
activităţi de colectare a datelor statistice pentru 
Sistemul Informaţional Integrat; analizează şi struc-
turează informaţiile despre fluxurile migraţionale şi 
activităţile tangenţiale acestora, parvenite din dife-
rite instituţii de stat şi neguvernamentale; pregăteşte 
materiale analitice privind situaţia migraţională şi 

56 Ibidem.
57 EURODAC – Dactiloscopia Europeană – baza de date a 

amprentelor solicitanţilor de azil care trec frontiera ilegal în 
Europa.
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prezintă conducerii Biroului viziunea dezvoltării 
acesteia în perspectiva imediată, de scurtă şi de 
lungă durată în baza datelor şi statisticilor, generate 
în Birou conform atribuţiilor funcţionale, şi a infor-
maţiilor, parvenite de la parteneri.58

Totodată, o Direcţie cu aceeaşi denumire până 
în luna noiembrie 2009 activa în cadrul Ministe-
rului Economiei al RM, după care a fost transferată 
la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 
Atribuţiile acesteia sunt: elaborarea şi coordonarea 
cu ANOFM propuneri privind perfecţionarea legis-
laţiei în domeniu; în colaborare cu ANOFM, promo-
varea politicilor privind protecţia socială şi juridică 
a lucrătorilor migranţi; colaborarea cu autorităţile 
competente ale altor state în sfera migraţiei de muncă; 
elaborarea sau participarea la elaborarea de studii, 
sinteze, sondaje sociologice, analize şi evaluări în 
domeniu; colaborarea şi conlucrarea cu structurile 
internaţionale şi naţionale în scopul eficientizării 
acţiunilor de reglementare a proceselor migraţiei de 
muncă; participarea la elaborarea şi realizarea progra-
melor care au scopul atragerii mijloacelor financiare 
câştigate peste hotare în dezvoltarea economiei naţi-
onale; urmărirea şi participarea la acţiunile Organi-
zaţiei Internaţionale pentru Migraţie, Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, Consiliul Europei, structu-
rilor specializate ale ONU, ce ţin de reglementarea 
migraţiei de muncă.59

În vederea ameliorării politicii migraţionale a 
Republicii Moldova propunem ca baza juridică a 
politicii respective sub aspect social-economic să 
fie realizată în conformitate cu strategiile recent 
adoptate şi considerăm benefic stabilirea din 
partea statului nostru a unui dialog cu ţările în care 
emigrează moldovenii, în scopul simplificării proce-
durii de legalizare al acestora. Totodată semnarea 
unui număr cât mai mare de acorduri bilaterale în 
domeniul migraţiei va avea o contribuţie benefică 
atât cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare cât 
şi cetăţenilor străini pe teritoriul ţării noastre.

3. Cooperarea Republicii Moldova în domeniul 
prevenirii trafi cului de fi inţe umane

Caracteristicile fundamentale ale traficului de 
fiinţe umane nu s-au schimbat în ultimii ani; victi-
mele sunt recrutate din ţări dezavantajate din punct 
de vedere economic şi transportate către ţări de 
destinaţie mai bogate sau către locuri unde se află 
cetăţeni bogaţi ai ţării de destinaţie.60

58 Ibidem.
59 Direcţia Politici Migraţionale. [on-line]. Chişinău 2009. http://

www.mec.gov.md/sector/123/192 (citat 03.11.2009).
60 Traficul transfrontalier cu persoane: Sugestii asupra fenome-

Formele de exploatare, de pe urma cărora sunt 
obţinute profituri imense, sunt variate, însă toate au 
la bază exploatarea forţată şi abuzul de fiinţe umane. 
Formele de exploatare au un spectru foarte larg; de 
la exploatarea sexuală sau a forţei de muncă, comi-
terea de infracţiuni prin constrângere, donarea de 
organe, serviciu militar forţat şi căsătorii aranjate. 

Traficul în scopul exploatării sexuale rămâne 
cea mai mare şi mai importantă categorie a infrac-
ţiunii din simplu motiv că va prezenta întotdeauna 
cea mai mare sursă de profit pentru traficanţi, în 
timp ce alte forme de trafic, cum ar fi exploatarea 
forţei de muncă, comiterea de infracţiuni şi donarea 
de organe continuă să se extindă, este evident că 
exploatarea femeilor tinere şi a copiilor în indus-
tria sexului din ţările mai bogate este o sursă de 
bani mult mai generoasă decât exploatarea fiinţelor 
umane ca sclavi, sau pentru o singură plată, cum ar 
fi în cazul extirpării unui rinichi.61

La etapa actuală, traficul de fiinţe umane se 
prezintă drept una din cele mai stringente probleme, 
constituind o formă odioasă de sclavie. Traficul de 
fiinţe umane, îndeosebi de tinere, este prostituţia 
forţată şi imposibilitatea de a renunţa, este munca 
impusă în condiţii mizerabile şi imposibilitatea de 
alegere; e controlul asupra vieţii tinerilor. Aşadar, 
traficul de fiinţe umane este încălcarea gravă a 
drepturilor omului declarate în Convenţiile Interna-
ţionale, iar una din problemele majore existente în 
acest domeniu este faptul că pedepsele pentru trafic 
sunt mai uşoare în unele ţări decât pedepsele pentru 
traficul de droguri.62

Ţara noastră este şi ea în ultimul deceniu grav 
lovită de acest fenomen. Din nefericire, cele mai 
afectate au devenit femeile, iar dintre acestea – o 
categorie cu totul vulnerabilă în faţa crizei econo-
mice – femeile tinere. Traficul de fiinţe umane nu 
ţine cont de vârstă, gen sau de hotare, este răspândit 
atât în statele dezvoltate, cât şi cele în curs de 
dezvoltare. Victima acestei tragedii poate deveni 
fiecare dintre noi sau dintre persoanele apropiate 
nouă. Consecinţele traficului sunt zguduitoare:63

• oricare victimă este expusă riscului de a se 
contamina cu HIV/SIDA;

• domnişoarele şi doamnele tinere riscă de a 
deveni sterile;

nului existent în republica Moldova. [on-line]. http://www.
iabp-moldova.org/resources/_ref/Tatiana%20Busuncean_
Cross%20Border%20Trafficking%20ro.pdf (citat 03.11.2009). 
p.4.

61 Ibidem. 
62 Ibidem.
63 Traficul de fiinţe umane astăzi: un fenomen global. [on-line]. 

Chişinău, 2009. http://www.migratie.md/interview/839/ (citat 
24.10.2009).
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• victima poate deveni depresivă, având diverse 
profunde tulburări psihice, coşmaruri. 

În plasa traficanţilor nimeresc uşor domnişoa-
rele ce au o mare dorinţă de a pleca peste hotare 
să lucreze, pentru un câştig mai mare. Metodele de 
exploatare sunt din cele mai diverse şi mai crude. 
Scopul traficanţilor este de a obţine sume cât mai 
mari de bani din exploatarea victimelor pe o peri-
oada cât mai îndelungată de timp.64

Spre regretul nostru, Republica Moldova, în 
pofida faptului că este o ţară foarte mică, consti-
tuie unul dintre cei mai mari exportatori de fiinţe 
umane din Europa Occidentală. Conform datelor 
deţinute de mai multe organizaţii internaţionale, 
cele mai frecvente victime ale traficului de fiinţe 
umane sunt femeile.65 Traficul de femei a căpătat 
amploare în Moldova începând cu anii 1994-1995, 
atunci când migraţia ilegală provocată de criza 
economică şi recesiunea în producţie, inflaţia, creş-
terea numărului de şomeri, reducerea cheltuielilor 
în sfera socială au avut un impact dezastruos asupra 
dezvoltării situaţiei privind migraţia în Moldova, 
iar migraţia ilegală a devenit un fenomen obişnuit şi 
tolerat, fiind interpretat deseori drept unica soluţie 
a sărăciei. Cert este faptul că noţiunea de „trafic” a 
apărut în legislaţia noastră abia în anul 2001. Deci, 
problema traficului evident că este prea mare pentru 
a fi ignorată. Interpolul îl califică drept „crima cu 
cea mai rapidă ascensiune” în lume. Naţiunile Unite 
declară că traficul a devenit un business global cu o 
cifră de afaceri de 7 miliarde de dolari.66

Guvernul SUA estimează ca numărul anual al 
persoanelor traficate la ora actuală în lume este de 
aproximativ 4 mln., iar National Geographic apre-
ciază că bilanţul internaţional al acestui fenomen 
ar putea fi de aproape 27 mln. „Majoritatea acestor 
femei provin din ţări devastate din punct de vedere 
economic, ţări ale fostei Uniuni Sovietice sau 
Europei de Est. De regulă, ele sunt atrase cu promi-
siuni despre un serviciu bine plătit care ar putea sa 
le asigure un viitor bun. Traficul de femei este, în 
particular, o afacere profitabilă pentru comercianţii 
de sclave. În total, traficul de fiinţe umane aduce 
proprietarilor de sclave moderne, conform estimă-
rilor Naţiunilor Unite, câştiguri anuale de la 7 până 
64 Ibidem. Traficul transfrontalier cu persoane: Sugestii asupra 

fenomenului existent în republica Moldova. [on-line].http://
www.iabp-moldova.org/resources/_ref/Tatiana%20Busun-
cean_Cross%20Border%20Trafficking%20ro.pdf (citat 
03.11.2009).

65 Traficul de fiinţe umane, evoluţia şi metodele de combatere 
ale acestuia. [on-line]. http://www.migratie.md/interview/837/ 
(citat 24.10.2009).

66 Fiecare a zecea moldoveancă se află în robie sexuală. În: „Fără 
Tabu”, nr. 25, [on-line]. Chişinău, noiembrie 2003. http://
www.migratie.md/interview/760/ (citat 24.10.2009).

la 10 mlrd. dolari. Majoritatea traficanţilor sunt 
asociaţi cu sindicatele criminale şi folosesc aceşti 
bani pentru a cumpăra arme şi droguri. 67

În multe dintre ţările în care comerţul cu sclave 
are dimensiunile cele mai grave, precum Repu-
blica Moldova, un stat pustiit, din punct de vedere 
economic, unde se estimează că 10% din popu-
laţia feminină se află în robie sexuală, responsabilii 
oficiali cooperează cu comercianţii de sclave. Legis-
laţia nu este dură şi, în multe cazuri, femeile sunt 
cele care ajung să fie pedepsite şi întemniţate, afirmă 
responsabilii de la Departamentul de Stat al SUA.68

Examinând traficul de femei vom observa că 
acesta cuprinde fete cu vârsta între 18-45 ani. 
Grupuri de femei avocate au exercitat presiuni asupra 
Congresului SUA, care a fost determinat să adopte 
în anul 2000, Legea cu privire la protecţia Victi-
melor Traficului, care solicită evaluări anuale ale 
eforturilor pe care le depun guvernele străine pentru 
combaterea traficului şi instituirea sancţiunilor 
economice împotriva celor care nu fac acest lucru.69 
Una dintre cele mai practicabile metode de comba-
tere a traficului de fiinţe umane este informarea. În 
scopul acesta au apărut ONG-uri şi multe centre, 
care au menirea de a merge în fiecare sat şi în fiece 
şcoală pentru a face cunoştinţă tinerei generaţii cu 
marea problemă cu care se confruntă întreaga socie-
tate. Foarte frecvent sunt utilizate liniile telefonice, 
care tot sunt destinate pentru a informa persoanele 
cointeresate de această problemă. Potrivit raportu-
rilor de activitate efectuate de către Centrul pentru 
prevenirea traficului de femei, din anul 2003 până 
în prezent peste 8 mii de persoane au beneficiat de 
consultaţii juridice şi informaţii de suport oferite de 
jurişti specializaţi pe problema traficului. 70

Infracţiunea de trafic de fiinţe umane se comite 
în concurs cu alte infracţiuni cum ar fi: răpirea 
unei persoane, sclavia şi condiţiile similare scla-
viei, munca forţată, proxenetismul şi altele. Aceste 
infracţiuni sunt destul de periculoase pentru capa-
citatea economică şi politică a statului, ştirbează în 
mod substanţial autoritatea statului şi a populaţiei 
Republicii Moldova.

Motivele comiterii traficului de fiinţe umane sunt 
în cea mai mare măsură următoarele: lipsa locurilor 
de muncă şi salariile mici. În scopul căutării unui loc 
de muncă, indiferent de domeniul de activitate sau 

67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem. Traficul de fiinţe umane, evoluţia şi metodele de 

combatere ale acestuia. [on-line]. http://www.migratie.md/
interview/837/ (citat 24.10.2009).

70 Consultaţii juridice prin intermediul liniei telefonice şi la 
oficiu. [on-line]. http://www.antitraffic.md/index.php?cmp=3 
(citat 26.01.2010).
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profesia posedată, persoanele adulte, iar uneori şi 
familii întregi pleacă peste hotare. Unii din ei reuşesc 
să se angajeze pentru un salariu formal şi neînsemnat, 
dar majoritatea devin victime ale traficanţilor, înde-
plinind indicaţiile criminale ale acestora.71 

Conform Centrului de Prevenire a Traficului de 
femei din municipiul Chişinău, fenomenul traficului 
în Moldova nu scade deoarece mai sunt tineri care 
doresc să migreze şi sunt gata să accepte riscurile. 
Reacţionând la aceste schimbări, agenţiile care oferă 
angajarea în câmpul muncii peste hotare au început 
să prezinte certificatele de înregistrare şi funcţio-
nare organelor abilitate şi să încheie contracte cu 
clienţii lor.72

În raportul anual privind traficul de fiinţe umane 
prezentat de Departamentul de Stat al SUA şi 
publicat pe site-ul Ambasadei SUA la Chişinău în 
anul 2003, Republica Moldova este una din princi-
palele surse ale traficului de fiinţe umane în Balcani 
(Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Albania, Serbia-
Muntenegru şi Kosovo). Copii şi femei din Repu-
blica Moldova sunt traficaţi şi în alte state europene 
(Italia, Franţa, Portugalia, Germania, România, 
Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Cehia, Polonia, Grecia, 
Cipru şi Turcia), dar şi în ţările Orientului Apropiat 
şi Mijlociu (Libia, Israel, Emiratele Arabe Unite, 
Pakistan şi Afganistan). Potrivit raportului, în anul 
2003 au fost descoperite doua filiere noi de trafic de 
fiinţe umane: una aflându-se în Israel, prin Moscova 
şi Egipt; iar a doua în Japonia.

În raport se menţionează că bărbaţi şi copii origi-
nari din Moldova sunt traficaţi în Rusia şi statele 
vecine ca forţă de muncă ieftină şi pentru cerşit 
forţat. În acelaşi timp, Moldova este o ţară de tranzit 
pentru victimele traficului care provin din Ucraina 
şi România. La fel se atrage atenţia asupra faptului 
că în pofida faptului că a fost creat un grup de lucru 
naţional şi elaborată o strategie de combatere a trafi-
cului de fiinţe umane, implementarea acesteia este 
aproape imposibilă, din cauza nivelului ridicat al 
corupţiei şi al resurselor financiare limitate. Acti-
vităţile de combatere a fenomenului şi de susţinere 
a victimelor sunt întreprinse în special de către 
organizaţii internaţionale, finanţate din străinătate 
şi ONG-uri, fără nici un suport din partea Guver-
nului.73

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie 
susţine că traficul de fiinţe umane nu trebuie tratat 
71 Ibidem. 
72 Motivele comiterii traficului de fiinţe umane. [on-line]. http://

www.antitraffic.md/pubs.php (citat 24.10.2009).
73 Republica Moldova este una din principalele surse de trafic cu 

fiinţe umane în Balcani, nr. 3, [on-line]. Chişinău, 8 septem-
brie 2003. http://www.migratie.md/interview/788/ (citat 
24.10.2009).

ca un fenomen separat. Experţii Organizaţiei susţin 
că oamenii vor fi supuşi riscurilor de trafic uman 
atâta timp cât vor exista sărăcia şi corupţia.

Potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migraţie, Moldova a făcut deja paşi semnificativi în 
direcţia combaterii fenomenului traficului de fiinţe 
umane, dar trebuie să-şi mai consolideze eforturile 
pentru a preveni apariţia cazurilor de acest gen. 
După părerea experţilor, factori aliatorii care desta-
bilizează  eforturile sunt violenţa în familie, sărăcia 
şi corupţia.

Un mecanism de prevenire şi combatere a feno-
menului traficului de fiinţe umane a început să func-
ţioneze în Moldova din anul 2006, după adoptarea 
la nivel naţional a Strategiei Naţionale de Refe-
rire. Strategia sau mecanismul naţional de referire 
reprezintă un cadru de cooperare între structurile de 
stat şi societatea civilă care are ca scop protecţia şi 
asistenţa persoanelor victime ale traficului de fiinţe 
umane. După doi ani de funcţionare a Strategiei, 
217 persoane au fost asistate, dintre care 108 au fost 
victimele repatriate, iar 109 – persoanele potenţial 
supuse riscurilor de trafic.74 

La data de 18 martie 2009, Valeriu Hâncu, direc-
torul Centrului pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane (CCTP), susţinut de către reprezentantul 
Procuraturii Generale, Eduard Bulat, a declarat: 
„În prezent se atestă o transformare a contentului 
infracţional, în urma căruia, fostele victime devin 
organizatori ai traficului de fiinţe umane, iar CCTP 
va cuprinde o nouă direcţie de activitate în contra-
cararea acestui flagel”.75 Reprezentantul Procura-
turii Generale a accentuat în cadrul şedinţei Comi-
tetului Naţional pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane că se înregistrează o tendinţă infracţi-
onală nouă – preluarea de către victime a rolului de 
proxenet. În cadrul aceleiaşi şedinţe s-a menţionat 
că pe parcursul anului 2008 Moldova a înregistrat o 
diminuare cu 14,3 la sută a numărului infracţiunilor 
legate de traficul de fiinţe umane.

În nouă luni ale anului curent, în Republica 
Moldova au fost înregistrate 404 infracţiuni legate 
de traficul de fiinţe umane. Potrivit Serviciului de 
presă al Procuraturii Generale, din numărul total al 
acestor infracţiuni, 160 se referă la traficul de fiinţe 
umane, şi anume:76

74 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie susţine că traficul 
de fiinţe umane nu trebuie tratat ca un fenomen separat. 
[on-line]. Chişinău, 21 octombrie 2008. http://www.omg.md/
Content.aspx?id=419&lang=1 (citat 22.10.2009).

75 Fenomenul traficului de persoane se reprofilează, susţin repre-
zentanţii organelor de drept. [on-line]. Chişinău, 18 martie 
2009 http://www.omg.md/Content.aspx?id=2149&lang=1 
(citat 22.10.2009).

76 MOLDPRES. În Republica Moldova au fost înregistrate 404 
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– 116 – la proxenetism ;
– 82 – organizarea migraţiei ilegale ;
– 31 – trafic de copii şi;
– 15 – scoaterea ilegală a copiilor din ţară.
În perioada respectivă 235 de cauze penale au 

fost examinate în fond şi expediate în instanţa de 
judecată, cele mai multe, 78 la număr, referindu-se 
la infracţiunile ce ţin de traficul de fiinţe umane. 
Conform datelor Procuraturii Generale, din luna 
ianuarie până în septembrie 2009, instanţele de 
judecată au finalizat examinarea a 153 cauze penale 
din categoria traficului de fiinţe umane, în privinţa 
a 188 inculpaţi, dintre care 170 au fost condamnaţi, 
notează MOLDPRES.77 

Termenul de desfăşurare a urmăririi penale pe 
cauzele de trafic de fiinţe umane în care victimele 
sunt reprezentate de juriştii Centrului de Prevenire 
a Traficului de Femei, durează, în mediu, 6 luni. În 
cel mai dese cazuri, desfăşurarea urmăririi penale 
de lungă durată se datorează eschivării traficanţilor 
de la organele de ocrotire a normelor de drept, anun-
ţarea acestora în căutare sau imposibilităţii depis-
tării identităţii infractorilor implicaţi în procesul 
de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării. În 
instanţa de judecată, termenul mediu de examinare 
în fond, apel şi recurs, este de un an de zile. Cele 
mai îndelungate procese se desfăşoară în privinţa 
traficanţilor cetăţeni ai altor state, din motivul 
imposibilităţii asigurării inculpatului cu translator.78 

Una din acţiunile procesuale, la care juriştii 
CPTF se opun în faza de urmărire penală, este 
confruntarea dintre victime şi traficanţi.79 În marea 
majoritate a cazurilor, traficanii nu-şi recunosc 
vinovăţia în comiterea infracţiunilor de trafic. În 
asemenea împrejurări, nu persistă nici un temei 
pentru efectuare confruntării, mai mult ca atât, 
victima este supusă în mod direct unui pericol real 
şi, în cele mai dese cazuri, în urma confruntărilor ea 
renunţă deja colaborarea ulterioară cu organele de 
drept, din frica pentru ele şi rudele lor. 

Un alt aspect important legat de securitatea 
victimei şi disponibilitatea acesteia de a coopera cu 
organele de drept este legat de expunerea victimei 
în faţa traficantului în cursul urmăririi penale, la 
acţiunea procesuală de prezentare spre recunoaştere 

infracţiuni legate de traficul de fiinţe umane, Chişinău, 26 
octombrie 2009. [on-line]. http://www.moldpres.md/ (citat 
26.10.2009).

77 Ibidem.
78 Termenul de desfăşurare a urmăririi penale şi examinării 

în instanţa de judecată a cauzelor penale de TFU. Statistici. 
[on-line]. http://www.antitraffic.md/index.php?cmp=3 (citat 
26.01.2010).

79 Siguranţa şi securitatea victimei în cadrul desfăşurării proce-
selor penale, Statistici. [on-line]. http://www.antitraffic.md/
index.php?cmp=3 (citat 26.01.2010).

în mod deschis. Astfel, în cauzele penale la care 
au participat juriştii CPTF, s-a calculat numărul 
de întâlniri pe care organul de urmărire penală le-a 
organizat între victime şi traficanţi. La efectuarea 
acestei analize s-a ţinut cont de prezentările trafi-
canţilor spre recunoaştere către victime desfăşurate 
pe viu, de interceptarea comunicărilor directe dintre 
victime şi traficanţi şi confruntările dintre ei. Astfel, 
s-a constatat că fiecare a doua victimă  este pusă faţă 
în faţă cu traficantul la iniţiativa organelor de drept. 
Mai mult ca atât, din victimele pe care organul de 
urmărire penală le supune întrevederilor directe cu 
traficanţii, 30% se întâlnesc cu ei de 2 ori, 15% – de 
3 ori .80

În acelaşi context, către luna noiembrie 2009, 
angajaţii Centrului pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane (CCTP) din cadrul MAI au documentat 
63 de cazuri privind migraţia ilegală şi 32 cazuri 
de trafic de fiinţe umane.81 Potrivit Centrului de 
presă al MAI, în perioada de referinţă a fost anihi-
lată activitatea a 12 filiere privind migraţia ilegală, 
iar numărul victimelor, care au avut de suferit de 
pe urma acţiunilor ilegale ale suspecţilor, depă-
şeşte 150 de persoane. În dependenţă de caz, pentru 
infracţiuni de acest tip („organizarea migraţiunii 
ilegale”), pentru persoana culpabilă de comiterea 
unei asemenea infracţiuni se prevede privaţiune de 
libertate pe un termen de la 5 la 7 ani.

Succesele înregistrate de Republica Moldova la 
acest capitol au fost menţionate şi de Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie, care susţine că auto-
rităţile moldoveneşti depun eforturi considerabile în 
combaterea acestui flagel.

Totodată, la finele anului 2008 Congresul SUA a 
avansat Republica Moldova în categoria ţărilor care 
întreprind toate măsurile pentru combaterea trafi-
cului de fiinţe umane. Autorităţile de la Washington 
au declarat, atunci, că Republica Moldova a între-
prins paşi pozitivi în combaterea traficului de fiinţe 
umane pe parcursul anului 2008.82 A sporit numărul 
investigaţiilor cazurilor de trafic, au fost angajaţi 
asistenţi sociali ca să lucreze cu păturile vulnerabile 
ale populaţiei. De asemenea, a fost salutată imple-
mentarea programului-pilot de acordare a unor 
servicii de protecţie victimelor traficului. Anterior, 
Congresul SUA poziţiona Republica Moldova în 
categoria a treia, care arată că Guvernul nu a întrunit 

80 Ibidem.
81 MOLDPRES. Organizarea migraţiunii ilegale. Chişinău, 

31octombrie 2009. [on-line]. http://www.moldpres.md/ (citat 
31.10.2009).

82 Congresul SUA va avansa Republica Moldova în cate-
goria ţărilor care luptă cu traficul de persoane. [on-line]. 
Chişinău, 22 octombrie 2008. http://www.omg.md/Content.
aspx?id=426&lang=1 (citat 22.10.2009).
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standardele minime pentru eliminarea traficului de 
fiinţe umane.83

În vederea executării combaterii traficului de 
fiinţe umane de către Ministerul Afacerilor Interne 
au fost întreprinse un şir de activităţi direcţionate 
spre ridicarea eficienţei luptei contra fenomenului 
traficului ilicit de fiinţe umane.

Pe parcursul ultimilor ani poliţia a fost nevoită 
să-şi adapteze metodele şi procedeele specifice de 
muncă în raport de evoluţia total diferită şi multi-
dimensională a infracţionalităţii, potrivit mutaţiilor 
apărute în viaţa economico – socială a ţării.84 

Astfel pe fondul unor neajunsuri existente au 
apărut noi forme de manifestări criminale, una 
dintre care fiind şi traficul ilicit de fiinţe umane, 
care a afectat întreaga societate. Studiile efectuate 
de către Ministerul Afacerilor Interne demon-
strează, că acest fenomen este favorizat de următoa-
rele procese negative:

• instabilitatea economică;
• imposibilitatea angajării populaţiei şi în special 

a tineretului în câmpul muncii cu scopul obţinerii 
unui câştig legal;

• distrugerea mecanismului educaţional;
• creşterea şomajului, adâncirea sărăciei, defor-

mările în relaţiile umane, spirituale şi morale.
În vederea acumulării experienţei în lupta contra 

traficului ilicit de persoane a fost studiată legis-
laţia altor ţări în domeniul combaterii traficului de 
fiinţe umane şi exploatării prostituării semenilor în 
care s-a stabilit, că această problemă în majoritatea 
ţărilor şi-a găsit oglindire în prevederile legislaţiei 
penale. Analizând opinia Procuraturii Generale şi a 
organelor cointeresate s-a stabilit, că este necesar de 
a perfecta prevederile existente ale Codului penal 
privind infracţiunile vizate doar cu unele noţiuni, 
care ar permite acoperirea totală a acestui comparti-
ment în baza experienţei altor ţări, şi nu elaborarea 
unei legi organice.85

În scopul combaterii şederii ilegale a străinilor 
în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Repu-
blicii Moldova activează Direcţia de combatere a 
şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil. 
Această Direcţie are competenţă de organ de urmă-
rire penală, abilitată de a desfăşura măsuri operative 
de investigaţii, specializată în exercitarea atribuţiilor 
cu privire la combaterea şederii şi migraţiei ilegale, 
depistarea, documentarea şi atragerea la răspundere 
a persoanelor care încalcă Regulile de şedere a cetă-
83 OIM: Republica Moldova a înregistrat succese la capi-

tolul combaterii traficului de fiinţe umane. [on-line]. 
Chişinău, 17 martie 2009. http://www.omg.md/Content.
aspx?id=2131&lang=1 (citat 22.10.2009).

84 Ibidem.
85 Ibidem.

ţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, 
emiterea deciziilor privind reducerea termenului 
de şedere şi întocmirea materialelor de expulzare 
a cetăţenilor străini sau apatrizilor din Republica 
Moldova, reţinerea şi deţinerea în localuri special 
stabilite a persoanelor care au intrat clandestin, se 
află ilegal şi sunt supuse procedurii de expulzare, 
escortarea şi asigurarea scoaterii lor forţate de pe 
teritoriul Republicii Moldova, organizarea preve-
nirii şi descoperirii infracţiunilor în domeniul 
migraţiei ilegale, cu caracter transnaţional, infracţi-
unilor comise de către cetăţenii străini şi împotriva 
acestora, altor delicte ce violează ordinea de drept şi 
ordinea publică. La fel efectuează urmărirea necon-
tenită asupra situaţiei operative în domeniul migra-
ţiunii şi criminalităţii legate de cetăţenii străini şi 
apatrizi, în scopul reacţionării adecvate şi oportune 
asupra fenomenului infracţional; totodată, studiază 
şi generalizează cauzele şi condiţiile, care au deter-
minat sau au favorizat săvârşirea infracţiunilor ce 
ţin de migraţia ilegală, comise de către cetăţenii 
străini şi apatrizi şi împotriva acestora.

Direcţia, în activitatea sa se conduce de preve-
derile Constituţiei Republicii Moldova, Legea cu 
privire la Poliţie, actele normative ale MAI, acor-
durile, convenţiile şi tratatele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte, bazându-se pe 
principiile egalităţii în faţa legii şi echităţii sociale, 
indiferent de origine, naţionalitate, limbă, rasă, 
gen, vârstă, studii, funcţie, confesiune religioasă, 
concepţii politice, cetăţenie, precum şi pe respec-
tarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului.86

Activitatea Direcţiei este organizată şi se efectu-
ează în conformitate cu planurile măsurilor organi-
zatorice de bază ale MAI şi BMA, în baza evoluţiei 
stării criminogene şi analizei situaţiei operative în 
domeniul respectării regimului de şedere a cetă-
ţenilor străini, combaterii migraţiei ilegale, altor 
crime comise de cetăţenii străini.87

Direcţia este compusă structural din două secţii:
• Secţia de combatere a migraţiei ilegale;
• Secţia investigaţii şi expulzare.
Fenomenul examinat duce la scăderea bruscă 

a populaţiei autohtone, care contribuie în măsură 
directă la dispariţia fondului genetic naţional şi 
drept consecinţă la dispariţia populaţiei naţionale de 
pe teritoriul statului, fapt care va condiţiona dispa-
riţia statului ca subiect unic şi integru al dreptului 
internaţional. 

86 Direcţia de combatere a şederii ilegale a străinilor [on-line]. 
http://www.migratie.md/about/moldova/dept/about/structure_
BMA/ (citat 24.10.2009).

87 Ibidem.
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Un pas deosebit de important pentru Republicii 
Moldova în privinţa luptei cu traficul de fiinţe 
umane îl constituie semnarea la data de 10 octom-
brie 2007, la Bruxelles a Acordului între Comu-
nitatea Europeană şi Republica Moldova privind 
facilitarea eliberării vizelor şi a Acordului între 
Comunitatea Europeană şi Republica Moldova 
privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de 
şedere ilegală.88 Acordurile au fost semnate la o zi 
după ce decizia a fost adoptată de către Consiliu, 
pentru a asigura intrarea în vigoare a ambelor acor-
duri până la 1 ianuarie 2008, precum s-a convenit 
reciproc între UE şi Republica Moldova. Semnarea 
acestor documente reprezintă un pas semnificativ în 
realizarea politicii comunitare în apropierea Repu-
blicii Moldova de UE. Acest lucru a fost demon-
strat prin poziţia constructivă şi capacitatea RM de 
a negocia într-o perioadă relativ scurtă aceste două 
acorduri, care prevăd atât simplificarea călătoriilor 
pentru cetăţenii moldoveni de bună credinţă, evitând 
procedurile birocratice, cât şi măsuri pentru conso-
lidarea cooperării în combaterea migraţiei ilegale şi 
asigurarea securităţii comune.

Acordurile au scopul simplificării călătorilor 
cetăţenilor Moldovei, în particular ale celor care 
călătoresc frecvent, obţinerii vizelor de şedere de 
scurtă durată în UE, concomitent specificând reguli 
clare pentru combaterea migraţiei ilegale.89 Acordul 
de Facilitare a Vizelor prevede eliberarea vizei în 
maximum 10 zile pentru toţi cetăţenii Moldovei, 
perioadă care poate fi extinsă până la 30 de zile şi 
doar în două zile în regim de urgenţă. Acordul oferă 
posibilitatea menţinerii preţului pentru viză de 35 
Euro în loc de 60 Euro. Totodată, pentru anumite 
categorii de persoane precum oameni de afaceri, 
studenţi, jurnalişti, copii mai mici de 18 ani, pensi-
onari, şoferi internaţionali documentele necesare 
solicitate pentru cererea de viză sunt simplificate şi 
viza se acordă gratis.

Acordul privind readmiterea persoanelor cu 
şedere ilegală stabileşte obligaţiile şi procedurile ce 
urmează a fi asumate de către Republica Moldova şi 
statele membre ale UE în cazul readmiterii persoa-
nelor cu şedere ilegală pe teritoriul statelor Părţilor 
Contractante. În acest context, acordul se referă nu 
doar la naţionalii ambelor părţi contractante, ci şi la 
toţi cetăţenii statelor terţe sau persoanele apatride 
care nu respectă sau încetează să respecte condiţiile 
în vigoare privind intrarea, prezenţa sau reşedinţa 

88 La Bruxelles au fost semnate Acordurile de facilitare a regi-
mului de vize şi readmisie pentru moldoveni. [on-line]. 
http://www.moldova.md/md/newslst/1211/1/2649/ (citat 
20.04.2010).

89 Ibidem.

pe teritoriul statului solicitant, cu condiţia că pot fi 
prezentate probe documentare de legătură clară cu 
statul solicitat (de exemplu viză sau permis de reşe-
dinţă). Acordul privind readmiterea persoanelor cu 
şedere ilegală asigură respectarea deplină a dreptu-
rilor, precum este prevăzut în Convenţia Europeană 
pentru Drepturile Omului. Astfel, începând cu data 
de 1 ianuarie 2007, cetăţenii UE pot călători către 
Republica Moldova fără vize.90

Implementarea efectivă a Acordurilor de facili-
tare a eliberării vizei şi de readmisie va asigura o 
gestionare mai bună a fluxurilor de migraţiune între 
Republica Moldova şi Statele Membre ale UE şi va 
oferi posibilitatea de a preconiza un dialog struc-
turat către regimul de călătorie liber de vize pentru 
cetăţenii moldoveni, astfel de perspectivă a fost 
recunoscută în Acord pentru Republica Moldova de 
către UE. În acest context, Moldova este încurajată 
să continue reformele în domeniul libertăţii justiţiei 
şi securităţii, precum consolidarea supremaţiei legii, 
combaterea corupţiei şi creşterea capacităţii sale 
administrative în controlul frontierelor şi securitatea 
documentelor prin introducerea datelor biometrice.

În scopul ameliorării situaţiei create pe terito-
riul naţional al Republicii Moldova în legătură cu 
parvenirea situaţiei şi apariţia fenomenului de trafic 
de fiinţe umane cât şi a altor infracţiuni adiacente 
comise în tangenţă cu acest flagel considerăm 
necesar a înainta următoarele propuneri:91

1. Reexaminarea cadrului legislativ şi celui 
normativ dispozitiv existent în domeniul prevenirii, 
combaterii fenomenului de trafic de fiinţe umane 
şi altor infracţiuni adiacente comise în legătură cu 
existenţa acestui flagel.92

2. Adoptarea unui proiect de lege organică naţi-
onală separată orientată spre aplicarea măsurilor 
legale din partea organelor statale centralizate de 
control orientate asupra prevenirii, combaterii feno-
menului traficului de fiinţe umane, cât şi a readop-
tării la nivel normal de trai al victimelor acestuia.

3. Instalarea în punctele de control şi trecere a 
frontierei de stat a mijloacelor tehnice sofisticate.93

4. Concluzii

Republica Moldova este o ţară de origine, de 
destinaţie şi tranzit a migranţilor. În acest sens, 
la soluţionarea multiplelor probleme legate de 
migraţie este absolut necesară:

– un studiu şi o analiză minuţioasă a situaţiei;

90 Ibidem.
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
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– perfecţionarea cadrului legal şi întărirea capa-
cităţilor funcţionale a organelor guvernamentale 
specializate;

– antrenarea activă a societăţii civile în rezol-
varea acestor probleme;

– înăsprirea pedepselor şi mărirea amenzilor 
pentru orice tip de infracţiune legat de traficul de 
fiinţe umane şi migraţia ilegală;

– sensibilizarea părţilor la proiectele tratatelor 
bilaterale în domeniul migraţiei întru finalizarea 
procedurilor interne necesare intrării în vigoare a 
acestora în scopul aplicării lor în practică;

– formarea unui studiu politic favorabil pentru 
crearea iniţiativei legislative în adoptarea noilor 
acte legislative în domeniu
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CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DREPTURILOR 
TUTUROR MUNCITORILOR MIGRANŢI ŞI ALE MEMBRILOR FAMILIILOR 

ACESTORA: UN NOU INSTRUMENT AL DREPTURILOR OMULUI

Convenţia internaţională cu privire la protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi ale 
membrilor familiilor acestora (Convenţie) reprezintă un nou instrument al drepturilor omului. Acest articol 
prezintă istoricul apariţiei Convenţiei, analizează scopul şi structura acestea, prezintă locul Convenţiei 
în contextul principalelor instrumente ale drepturilor omului, precum şi analizează obstacolele juridice, 
economice şi politice de ratificare ale Convenţiei. 

Convenţia reprezintă prima codificare universală a drepturilor muncitorilor migranţi şi ale membrilor 
familiilor acestora, astfel accentuându-se legătura dintre migraţie şi drepturile omului. Textul Convenţiei 
evidenţiază că muncitori migranţi sunt fiinţe umane care au familii, şi indiferent de statutul acestora, ei 
trebuie să se bucure de drepturile fundamentale ale omului, iar statutul legal al muncitorilor oferindu-le 
drepturi adiţionale. 

Ratificarea Convenţiei reprezintă un pas important spre eliminarea abuzului şi exploatării migranţilor. 
Convenţia încurajează statele să-şi racordeze legislaţiile naţionale cu standardele Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, iar în situaţii de viduri legislative, ea reprezintă un garant al unui nivel minim de protecţie a munci-
torilor migranţi.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ РАБОЧИХ МИГРАНТОВ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей явля-
ется новым инструментом в области защиты прав человека. В статье проводится анализ содер-
жания основных положений Конвенции, акцентируется внимание на целях, структуре, роли и месте 
Конвенции в контексте основных инструментoв в области прав человека, a также рассматри-
ваются трудности юридического, экономического и политического характера, препятствующие 
процессу ратификации конвенции.
Конвенция представляет первую универсальную кодификацию прав трудящихся мигрантов и 

членов их семей, акцентируя, таким образом, внимание на связи миграции с правами человека.
Положения Конвенции сводятся к тому, что мигранты являются людьми, у которых есть 

семьи, и независимо от их статуса, они должны пользоваться основными правами человека, при 
этом законный статус мигрантов предоставляет им дополнительные права.
Ратификация Конвенции представляет собой серьёзный шаг к устранению насилия и эксплу-

атации мигрантов. Конвенция содействует приведению национальных правовых систем к стан-
дартам Организации Объединённых Наций, а в ситуации отсутствия законодательств, она 
предоставляет гарантию на минимальный уровень защиты трудящихся и мигрантов.
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«There are world organizations for 
trade, health, the environment, telecoms, 
food. There are two black holes in world 
governance: finance...and migration»

Pascal Lamy, Director-General 
of the World Trade Organization

“The problem is . . . not the lack of 
international standards, but the lack of 
political will to implement them”1

Antoine Pécoud and Paul de Guchteneire,
United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization

INTRODUCTION

The International Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant Workers and Members 
of Their Families (ICRMW) represents a significant 
new human rights instrument focusing on the protec-
tion of migrant workers’ rights. The United Nations 
estimates that 214 million people are currently living 
outside their countries of birth or citizenship. The 
International Labour Organization (ILO) identified 
that nearly half this number are economically active 
as migrant workers and together with their fami-
lies they make up the majority of all international 
migrants2. Today, almost all countries are affected 
by the migration process, as origin, destination or 
transit countries, or even are all three. International 
migration has become a characteristic feature of the 
globalization process.

Migrant workers and members of their fami-
lies are one of the most vulnerable groups in any 
society, especially migrants with irregular status3. 
To address the specific dangers that migrant workers 
and their families face and to grant efficient protec-
tion to this vulnerable group, it is important for state 
governments to ratify the ICRMW. 

THE HISTORY OF THE ICRMW

The protection of rights and interests of migrant 
workers in various contexts was in the attention 
of the United Nations and other institutions. In 
particular, efforts made by the ILO have a very long 
history. Thus, the ICRMW is the result of many 
years of discussions and recommendations on the 
topic of migrants’ rights. After the alarm given by the 
Economic and Social Council regarding the illegal 
transportation of labour to some European coun-
tries and the continuation of exploitation of workers 

from some African countries, in 1972, the United 
Nations (UN) first raised concern about the rights 
of migrant workers. In 1976, the Sub-Commission 
on Prevention of Discrimination and Protection of 
Minorities adopted a report on the exploitation of 
labour through illicit and clandestine trafficking, 
which underlined two aspects to the problem: (1) 
the illicit and clandestine operations, and (2) the 
discriminatory treatment of migrant workers in host 
states. Additionally, the Sub-Commission recom-
mended the drawing-up of a UN convention on the 
rights of migrant workers. 

In 1978, the General Assembly of the UN 
adopted a Resolution calling for improvement in 
the situation of migrant workers4. The Resolution 
asked states to protect the fundamental human 
rights of the migrant workers and to increase the 
dissemination of information relating to them. Also 
in 1978 the Secretary General of the UN presented a 
report on the situation of migrant workers and their 
families5. The report stated that migrants benefit 
economically from migration, but “regardless of 
these advantages, the migrant worker is confronted 
with a series of problems affecting his adaptation 
to a new environment, new housing and working 
conditions, and new cultural value patterns and 
behaviour”6. Later UN prepared a report on the 
exploitation of undocumented migrant workers7. 
The above-mentioned documents let to a second 
General Assembly Resolution in 1979 that created 
a working group to “elaborated an international 
convention on the protection of the rights of all 
migrant workers and their families”8. On December 
17, 1979, the Working Group took the decision to 
create a new and comprehensive instrument that 
would protect the special needs of migrant workers. 
The Resolution adopting the Convention reaffirms: 
“the permanent validity of the principles and stand-
ards set forth in the basic instruments regarding the 
international protection of human rights, in partic-
ular in the Universal Declaration of Human Rights, 
the International Covenants on Human Rights, the 
International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination and the Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women...”9.

Mexico and Morocco were the main driving 
forces behind the formulation of a convention on 
the protection of the migrant`s rights, both being 
major sending countries keen to protect the rights 
of their nationals abroad and to develop their ability 
to send their nationals for employment abroad. A 
Preliminary Draft Convention was completed in 
1981. The General Assembly of the UN adopted 



REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE / NR. 3, 2010 37

a final version of the ICRMW on December 18, 
199010. It entered into force in July 2003, following 
ratifications by El Salvador, Guatemala and Mali. 

THE SCOPE AND STRUCTURE 
OF THE ICRMW

The title of the ICRMW confirms that it was 
elaborated primarily to protect the rights of migrant 
workers and their families. The Convention provides 
the first universal definition of “migrant worker” 
and identifies its different types, such as “frontier 
worker”, “seasonal worker”, “itinerant worker”, etc. 

The four purposes of the ICRMW are:
1. To create a single legal instrument appli-

cable to migrant workers
From the Preamble of the ICRMW can be 

concluded that it seeks to establish uniform norms 
for treatment of migrant workers by states. The 
Secretary General stated that “increased attention 
should ... be given ... to the need for intensified 
cooperation between sending and receiving coun-
tries with a view to harmonizing existing conven-
tions and agreements on migrant workers...”11.

2. To complement other instruments
The ICRMW is designed to complement other 

instruments because “the rights of migrant workers 
and members of their families have not been suffi-
ciently recognized everywhere and therefore require 
appropriate international protection”12. It does not 
create new rights for migrants but aims at expanding 
the existing their rights13, and guarantying equality 
of treatment and the same working conditions for 
migrants and nationals. 

3. To foster respect for migrant`s human rights 
The ICRMW recognizes that migrants represent 

not only workers or economic entities, first they 
are human beings with families entitled to certain 
rights, including the right of living with their fami-
lies in the country they work. The ICRMW relies on 
the fundamental idea that all migrants should have 
access to a minimum degree of protection. Addi-
tionally, the ICRMW recognizes that legal migrants 
have the legitimacy to claim more rights than undoc-
umented migrants, but it underlines that undocu-
mented migrants (like all human beings) must have 
their fundamental human rights respected. 

4. To eradicate clandestine trafficking 
The Preamble of the ICRMW recognizes that the 

problems for undocumented migrants (migrants in 
an irregular situation) are even more serious than 
for those in a regular situation, because employers 
often subject them to less favorable and often unac-
ceptable conditions14. The Convention also seeks to 

decrease the number of migrants in an irregular situ-
ation by encouraging regularization of their status; 
to fight against misleading information inciting 
people to migrate irregularly; to sanction traffickers 
and employers of undocumented migrants, and to 
eliminate clandestine trafficking15.

The ICRMW has a complex structure, as it has 
the objective not only to balance the interests of 
sending and receiving countries, but also to protect 
the rights of individual migrant workers with those 
of individual countries to control the entry of non-
nationals to their territories. 

The ICRMW consists of a lengthy Preamble and 
93 Articles subdivided into nine different Parts16: 

1. Scope and definitions provides a general defi-
nition of the terms and concepts used17. Article 2 
(1) provides the most comprehensive definition of 
migrant workers found in international instruments 
related to migrants. It defines a migrant worker as 
“person who is to be engaged, is engaged or has 
been engaged in a remunerated activity in a State 
of which he or she is not a national”. Article 3 lists 
the persons excluded from this definition, namely 
employees of international organizations, Govern-
ment officials, persons sent or employed by a State 
or on its behalf outside its territory who participate 
in development programmes and other coopera-
tion programmes, investors, refugees and stateless 
persons, students and trainees, non-national non-
resident seafarers and workers on an offshore instal-
lation. Article 4 establishes which persons consti-
tute the members of the migrant worker’s family as 
“persons married to migrant workers or having with 
them a relationship that, according to applicable 
law, produces effects equivalent to marriage, as well 
as their dependent children and other dependent 
persons who are recognized as members of the 
family by applicable legislation or applicable bilat-
eral or multilateral agreements between the States 
concerned”. Article 5 presents that migrant workers 
are considered to be documented or in a regular 
situation “if they are authorized to enter, to stay 
and to engage in remunerated activity in the State 
of employment pursuant to the law of that State and 
to international agreements to which that State is a 
party”. Otherwise, migrant workers are considered 
to be non-documented or in an irregular situation.

2. Non-discrimination with respect to rights 
consists only of one article, which provides that the 
rights in the ICRMW are to be made available to all 
migrants without discrimination.

3. Human rights of all migrants, contains the 
rights that all migrant workers must enjoy, regard-
less of the legality of their status on the territory of 
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the country (it enumerates civil, political, economic, 
social and cultural rights)18. 

4. Other rights of migrants who are documented 
or in a regular situation provides additional rights 
for lawfully resident migrants and members of their 
families (documented aliesns)19. 

5. Provisions applicable to particular catego-
ries of migrants represents a new element of the 
ICRMW. It defines the rights which apply to certain 
categories of migrant workers and their families, 
including frontier workers, seasonal workers, itin-
erant workers, migrants employed for a specific 
project and self-employed workers20.

6. The promotion of sound, equitable, humane 
and lawful conditions in connection with inter-
national migration, sets out provisions relating to 
international cooperation and coordination in the 
management of legal migration and the prevention 
or reduction of irregular movements21. 

7. Application of the Convention deals with the 
application of the ICRMW, including the establish-
ment of a Committee on the Protection of the Rights 
of All Migrant Workers and Members of Their 
Families, responsible with overseeing the imple-
mentation of the Convention22. 

8. General provisions. It defines the Convention`s 
relationship with the United Nations Charter and 
constitutions of the specialized agencies23.

9. Final provisions, set forth final provisions for 
bringing the ICRMW into force24. 

THE ICRMW IN THE CONTEXT 
OF PRINCIPAL GENERAL HUMAN 

RIGHTS INSTRUMENTS

The ICRMW is one of the United Nations` nine 
core human rights treaties. In their activities the 
United Nations and its specialized agencies, partic-
ularly the ILO, as well as other intergovernmental 
organizations and regional bodies, support the rights 
of migrant workers and members of their families. 

The ICRMW is the most comprehensive interna-
tional instrument dealing with the rights of migrant 
workers and members of their families. However, 
there are other international instruments that have 
also an impact on the rights of migrant workers. 
The ICRMW is the latest of the core international 
human rights treaties, which together form the 
United Nations human rights treaty system. The 
components of this system are: the International 
Covenant on Civil and Political Rights, the Interna-
tional Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, the International Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Racial Discrimination, 

the Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, and the Conven-
tion on the Rights of the Child. Since most of the 
provisions stipulated in these treaties also apply to 
noncitizens, they also provide a basic protection of 
migrant workers and their families against discrimi-
nation and other violations of their fundamental 
human rights. 

Members of treaty-monitoring bodies often raise 
concerns about issues related to migrant workers 
that fall within the framework of their specific 
treaty. Also, t he treaty bodies have raised the issue 
of migrant workers in their general comments on 
thematic issues. It should be mentioned the General 
Comment No. 15 of the Human Rights Committee: 
The position of aliens under the Covenant, adopted 
on April 11, 1986, in which the Committee makes 
clear that “each one of the rights of the Covenant 
must be guaranteed without discrimination between 
citizens and aliens. Aliens receive the benefit of 
the general requirement of non-discrimination in 
respect of the rights guaranteed in the Covenant... 
This guarantee applies to aliens and citizens alike”25. 

On October 1, 2004, the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination adopted its 
General Recommendation No. 30: Discrimination 
against non-citizens, in which it makes specific 
recommendations to States parties in order to elimi-
nate discrimination against non-citizens26. It recom-
mends inter alia that States should adopt measures 
to ensure “that public educational institutions are 
open to non-citizens and children of undocumented 
immigrants residing in the territory of a State party”, 
to “eliminate discrimination against non-citizens in 
relation to working conditions and work require-
ments” and to “prevent and redress the serious 
problems commonly faced by non-citizen workers, 
in particular by non-citizen domestic workers, 
including debt bondage, passport retention, illegal 
confinement, rape and physical assault”. Also, the 
Committee clarifies that “all individuals are entitled 
to the enjoyment of labour and employment rights, 
including the freedom of assembly and association, 
once an employment relationship has been initiated 
until it is terminated”. 

The ILO`s conventions are particularly impor-
tant for migrant workers, as they set internation-
ally recognized labour standards. In addition, 
the Palermo Protocols are of direct importance to 
migrants. These international instruments require 
States parties to criminalize acts of trafficking and 
smuggling, and establish a framework for interna-
tional cooperation. 
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Regional conventions are also relevant to 
migrant workers, as they apply to States in certain 
regions. For example, the European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights and the American Convention on 
Human Rights, all contain rights which are bene-
ficial to migrant workers in countries which have 
accepted to respect these rights.

OBSTACLES TO RATIFICATION 

Despite of being viewed as one of the “core” 
international human rights treaties, the ICRMW 
registered the lowest ratification level of any instru-
ment in this category. The issue is even more serious 
upon consideration of the fact that not one single 
major labour receiving country has yet ratified it. 

On the occasion of the 20th anniversary year 
of the ICRMW, December 18, the International 
Resource Centre on the Human Rights of Migrants, 
together with the European Platform for Migrant 
Workers Rights, launched the campaign: “Europe 
it’s Time to Ratify the Migrant Workers Conven-
tion”, demanding the European Union to live up to 
its core values. All 27 Member States of the Euro-
pean Union are asked to ratify the ICRMW, being 
one of the most important labour-receiving regions 
in the world and one of the most powerful nego-
tiating blocs in international relations, that can 
“ensure” a successful campaign for ratification. 
Yet, to date, no European Union Member State has 
signed or ratified the ICRMW. Non-ratification 
brings the core values of the European Union into 
question27. The United States has neither signed nor 
ratified the treaty. 

So far, countries that have ratified the ICRMW 
are primarily countries of origin28 and/or transit. For 
these countries, the ICRMW is an important instru-
ment to protect their citizens abroad. Receiving coun-
tries fear that the Convention may grant too many 
rights to irregular migrant workers. Also, they argue 
that principal human rights instruments already offer 
a broad range of protection to migrant workers, and 
finally that migration is an internal matter. 

There are various factors impeding the ratifica-
tion of the ICRMW. 

1. Legal obstacles 
1.1 General legal obstacles, which were cited by 

most of the states 
a) The common claim by states that the ICRMW 

would limit their sovereign rights to decide upon 
who can enter their territory and for how long 
they can remain (the relevant provisions of the 

ICRMW relating to this obstacle is contained in the 
article 79).

b) The fear that the ICRMW would provide for 
a robust right of family reunification to all migrant 
workers present in a regular situation in the territory 
of a state (the relevant provisions of the ICRMW 
relating to this obstacle is contained in the article 44). 

1.2 Particular legal obstacles, representing a 
number of more concrete obstacles to ratification of 
the ICRMW characteristic to each state. These partic-
ular obstacles come on the basis of some incompat-
ibility between some provisions of the Convention 
and those of national law. They do not represent 
serious barriers to ratification. Some simple amend-
ment of the national legislation could be a simple 
solution to the obstacle. For example, France raise 
the problem concerning the “group right” stipulated 
in article 31, obliging states to “ensure respect for 
cultural identity” of migrant workers. The legal 
obstacles cited by Germany, Norway and Poland are 
shared between the governments and civil society. 
These countries consider that the rights of migrant 
workers are already adequately protected by their 
national legislation. The UK invoked that “incorpo-
rating the full terms of the United Nations Conven-
tion into UK law would mean fundamental changes 
to legislation”, though many of the major obstacles 
are generated by misconceptions of the content of 
particular ICRMW provisions. 

2. Financial/administrative obstacles
a) The lack of necessary infrastructure at the 

national level.
b) The high cost of implementing the instruments.
c) The complexity both of the Convention itself 

and of the domestic immigration legislation and 
practice that would have to be brought into line.

3. Political obstacles 
1.1 General political obstacles
a) The ICRMW is entirely superfluous in the 

context of international human rights law.
b) The rights the ICRMW prescribes are already 

largely guaranteed, on paper at least, by national 
laws and the international norms to which the states 
concerned are party.

c) The ICRMW endows irregular migrants with 
too many rights, and as a result would hinder both 
processes of social integration and the struggle 
against irregular movements of people. 

These three “objections” are common to govern-
ments of European Union states.

1.2 Particular political obstacles 
In France the concern that ratification of the 

ICRMW will lead to increased numbers of docu-
mented and undocumented migrants is compounded 
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by the fear that this would undermine the unity and 
indivisibility of the French “People”.

In Germany, ratification of the ICRMW at the 
time of its adoption and for a number of years 
afterwards was never on the agenda, as the country 
focused its efforts and resources on reunification.

CONCLUSIONS 

• The ICRMW is the first universal codification 
of the rights of migrant workers and members of 
their families, a particularly vulnerable population, 
from exploitation and the violation of their human 
rights. 

• It emphasizes the link between migration and 
human rights. 

• It reaffirms, reinforces and complements a 
series of other existing human rights instruments 
under the main United Nations human rights trea-
ties, placing human rights in the specific context of 
migrants` rights.

• It aims at ensuring that all migrant workers 
have access to a minimum level of protection, as 
equality of treatment and working conditions for 
migrants and nationals.

• It recognizes migrants not only as workers, but 
as human beings with families. 

• It stresses that every migrant worker, regardless 
of his/her legal status, should enjoy all fundamental 
human rights. Nevertheless, the rights granted to 
documented and undocumented workers are not 
identical.

• It protects the rights of migrant workers, but 
does not create an entitlement to become a migrant 
worker. 

• It serves as a safeguard when there are gaps in 
national law to protect migrant workers. 

• It encourages States to bring their legislation in 
line with recognized United Nations standard. 

• It seeks to stop undocumented or clandestine 
migration and recruitment. 

• Its ratification is an important step to end abuse 
and exploitation of migrants.
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KORETSKY V.M. DESPRE MOTIVELE CARE INFLUENŢEAZĂ PROCESUL DE LUARE 
A DECIZIILOR LA CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE A ONU

Problematica privind motivele Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU este o chestiune încă slab 
studiată, deşi, atât în perioada divizării lumii în două tabere opuse, cât şi la etapa actuală, influenţa diver-
şilor factori geopolitici asupra procesului de luare a deciziilor, inclusiv şi de instanţele judiciare interna-
ţionale, este păstrată.

Acest articol analizează procesul de luare a deciziilor în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, care, 
conform art. 92 din Carta ONU, este organul judiciar principal.

Stabilirea de instanţa de judecată a însemnat realizarea normei n. 1, art. 33 din Carta ONU, care a 
declarat: „Părţile la orice diferend, continuitatea, care ar pune în pericol menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale, trebuie, în primul rând, pentru a încerca să soluţioneze litigiul prin negociere, anchetă, 
mediere, conciliere, arbitraj, soluţionare judiciară, recurgere la organizaţii sau acorduri regionale sau 
prin alte mijloace paşnice, la alegerea lor. „

Situaţia politică şi economică din lume, balanţa de putere în arena internaţională, interesele geopolitice 
ale actorilor individuali în relaţiile internaţionale şi asociaţiile acestora, locul ocupat de către justiţia-
bili pe această „tablă de şah”– toate acestea afectează şi influenţează formarea şi determinarea poziţiei 
instanţelor internaţionale şi, ca o consecinţă, adoptarea deciziei.

Baza acestui articol sunt punctele de vedere ale cunoscutului avocat şi jurist, specialist în domeniul 
dreptului internaţional privat şi istoria generală a statului şi dreptului, judecătorul V.M. Koretsky, precum 
şi tendinţele moderne caracteristice pentru practică a C.I.J. Autorii sunt unanimi în opinia lor, că procesul 
de luare a deciziilor la Curtea Internaţională este influenţată nu numai de factorii juridici, dar şi de factorii 
politici, economici şi geopolitici.

V.M. KORETSKY ABOUT REASONS FOR DECISIONS 
OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

The political and economic situation in the world, alignment of forces in the international arena, geopo-
litical interests both separate actors of international relations, and their associations, place occupied by 
litigants in this “chess board” – all this has an impact on the formation of the legal position of international 
courts and as consequence – on decision-making. 

The present article is devoted to the analysis of the decision-making process in the International Court 
of Justice (ICJ), which according to art. 92 of the UN Charter is its principal judicial organ. The estab-
lishment of the court meant the realization of paragraph 1, Article 33 of UN Charter which specifies “The 
parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international 
peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbi-
tration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their 
own choice”.

The question on motives of the International Court of Justice is still insufficiently studied, although, as 
in the days of dividing the world into two opposing camps, and in our time, the impact of various geopo-
litical factors on decision-making, including the international court is preserved.

* Леонид Дмитриевич ТИМЧЕНКО – доктор юридических наук, профессор, Киев.
** Валерий Петрович КОНОНЕНКО – кандидат юридических наук, адвокат.
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The current trends in practice of the International Court of Justice and views of the known international 
lawyer, specialist in the field of private international law, judge V.M.Koretsky makes the basis of present 
article. The authors arrived at the conclusion that not only legal factors but political, economic and geopo-
litical play a role in the decision making process within the ICJ.

воборствующих лагеря, так и в наше время, 
влияние различных геополитических факторов 
на принятие решений, в том числе и междуна-
родных судебных, сохраняется. Следует отме-
тить, что интерес к данной проблеме имеет 
место на различных уровнях: при ее изучении 
ученые-юристы имеют возможность анализиро-
вать движущие силы развития международного 
права; практики, в частности представители 
государства в международных судах, получают 
дополнительную возможность спрогнозировать 
юридическую перспективу дела, дать предвари-
тельную оценку факторам, могущим повлиять на 
решение по нему. Простые же граждане, узнав 
о некоем решении международной судебной 
инстанции, которое они находят несправед-
ливым, восклицая часто: «Почему?», на самом 
деле, интересуются мотивами, побудившими суд 
постановить именно такое решение. В действи-
тельности, мотивы присутствуют и в решениях, 
воспринимаемых позитивно и относительно 
которых критика как таковая отсутствует, просто 
первый вариант вследствие эмоциональной 
составляющей позволяет более ярко подчерк-
нуть актуальность предложенной темы. К тому 
же, именно такой вопрос возник у многих после 
оглашения решения Международного Суда 
ООН по делу о делимитации морской границы 
между Румынией и Украиной (спор об острове 
Змеиный). В этом решении Международный 
Суд ООН постановил, что указанный остров 
не может считаться частью прибрежной линии 
Украины при определении срединной линии 
при делимитации континентального шельфа 
и исключительной экономической зоны, что 
вызвало неоднозначную оценку специалистов.

Такая категория, как мотивы решений 
международных судов, под которыми следует 
понимать совокупность субъективных и объек-
тивных факторов, не связанных непосредс-
твенно с нормами международного права, 
однако, влияющих на принятие ими решения, 
косвенно связана со статутными полномочиями 
международных судов (как правило, они не 
имеют правотворческие полномочия) и факти-
ческим наличием прецедентной практики. Как 
указал Г. Лаутерпахт, а со временем подтвердил 
судья М. Шахабуддин в своем особом мнении 

В соответствии с Уставом ООН в 1945 г. был 
учрежден новый международный судебный 
орган – Международный Суд ООН. Согласно 
ст. 92 Устава ООН Международный Суд явля-
ется главным судебным органом Организации 
Объединенных Наций. Его учреждение озна-
чало реализацию нормы п. 1 ст. 33 Устава ООН, 
в которой указано: «Стороны, участвующие в 
любом споре, продолжение которого могло бы 
угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности, должны, прежде всего, стараться 
разрешить спор путем переговоров, обследо-
вания, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к регио-
нальным органам или соглашениям или иными 
мирными средствами по своему выбору»1. 

Необходимость в создании международных 
судов заключается в том, что права и обязан-
ности субъектов международного права, зафик-
сированные в его нормах, иногда нарушаются 
или просто не исполняются. С целью restitutio 
in integrum (восстановления состояния, сущест-
вовавшего до нарушения) и пресечения такого 
нарушения применяется судебная защита. В 
международной судебной процедуре реализу-
ется заложенный в международном праве потен-
циал. А значит, нужно знать международную 
судебную процедуру, уметь читать решения 
международных судов, выделять правовые 
позиции суда, понимать мотивы их формиро-
вания.

Проблему мирного разрешения междуна-
родных споров и вопросы международного 
судебного разбирательства изучали такие совет-
ские, украинские и российские ученые, как 
Л.Н. Анисимов, Г.М. Вельяминов, B.C. Вере-
щетин, Г.В. Игнатенко, В.А. Карташкин, Ф.И. 
Кожевников, Н.И. Костенко, Э.С. Кривчикова, 
С.Б. Крылов, A.M. Ладыженский, Д.Б. Левин, 
И.И. Лукашук, К.А. Савчук, Г.И. Тункин, Н.А. 
Ушаков, Ю.С. Шемшушенко, Г.Г. Шинка-
рецкая, М.Л. Энтин и многие другие, а также Г. 
Лаутерпахт, Д.Г. Самхарадзе, А. Фердросс и др.

Вопрос о мотивах Международного Суда 
ООН еще недостаточно изучен, хотя, как и 
во времена разделения мира на два проти-
1 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буро-

менського. – Х.: Вид. Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – C. 
177.
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по делу «Aerial Incident of 3 July 1988 (Iran v. 
USA)»2, «Суд не связан любой доктриной обяза-
тельного прецедента, но он уважает свое пони-
мание права»3. По мнению первого, решения 
Международного Суда ООН констатируют чтó 
есть право, являясь свидетельством существо-
вания норм международного права. Однако это 
не означает, что они не являются фактически 
источниками. Далее Г. Лаутерпахт отмечает, 
что современное международное право – это и 
есть решения Суда ООН и подчеркивает, что 
они не обязательны как для государств, так и 
для Суда. Но никакое письменное постанов-
ление не может воспрепятствовать этим реше-
ниям авторитетно заявлять, чтó есть междуна-
родное право, и никакое письменное правило не 
может воспрепятствовать Суду рассматривать 
их как таковые4. 

По мнению Д.Г. Самхарадзе, полномочия 
и функции Суда ООН определяются исклю-
чительно его Статутом, исходя из чего, этот 
Суд не может претендовать на то, чтобы его 
решениям придавалось значение большее, чем 
установлено этим документом. Несмотря на 
то, что решения Международного Суда ООН 
пользуются огромным авторитетом, они не 
имеют характера прецедента, а выступают лишь 
актами применения норм в конкретном деле. 
Решение Суда обязательно для государств, 
которые принимают участие в споре, но данное 
обстоятельство не может быть основанием для 
вынесения аналогичного решения по следую-
щему делу подобного содержания, хотя надо 
заметить, что они принимаются во внимание и 
сторонами – участниками спора и самим Судом. 
В доказательство того, что Суд ООН не зани-
мается созданием норм международного права, 
ученый приводит ст. 59 его Статута, где четко 
устанавливается, что решение Суда ООН обяза-
тельно лишь для сторон, которые принимают 
участие в деле, и лишь по данному делу5.

По утверждению профессора В.М. Корец-
кого, практика Постоянной палаты междуна-

2 Всю информацию по практике Международного Суда 
ООН можно найти на официальном сайте Суда ООН 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/
russian/icj/index.htm.

3 Водянніков О. Наднаціональність в праві Європейського 
Союзу: Goetterdammerung Європи, чи переосмислення 
права? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.eclc.gov.ua/new/html/ukr/6/article_ecj_vodyannikov.
html.

4 См.: Самхарадзе Д.Г. Источники современного междуна-
родного права // Междунар. публ. и частн. право. – 2006. 
– № 5 (32). – С. 13.

5 Там же. – С. 13-14.

родного правосудия и Международного Суда 
ООН свидетельствует о том большом внимании, 
которое они уделяют прежним решениям, их 
мотивам и высказанным мнениям6.

Как известно, основой судебного преце-
дента служит принцип ratio decidendi, который 
помещается в мотивировочной части решения 
(imperative conclusion) и представляет собой 
судебный стандарт – объяснение, почему 
именно так было решено конкретное дело. 
Ratio decidendi базируется на «трех китах»: это, 
во-первых, фактические обстоятельства дела, 
во-вторых, нормы международных договоров, 
внутреннего законодательства, предшеству-
ющие прецеденты, размышления судей, цитаты 
из авторитетных доктринальных источников, 
ссылка на иностранные прецеденты и законо-
дательство и т.п.; и, в-третьих, мотив, подобие 
внутреннего убеждения судей.

Так, в деле генерала Пиночета, рассмот-
ренном Палатой лордов Великобритании, такой 
мотивацией суда было понимание, что совер-
шение преступлений против человечества и 
истязание людей не являются официальными 
действиями главы государства, поэтому он не 
имеет иммунитета от криминального преследо-
вания. Для обоснования этого принципа судьи 
использовали международно-правовые акты, 
работы известных ученых-международников, 
прецедентное и конституционное право США, 
европейское право, внутреннее законодатель-
ство и прецедентное право. 

Оспаривая мнение, что мотивы решения 
имеют обязательную силу, порой ссылаются 
на консультативное заключение Постоянной 
палаты по делу относительно «Польской 
почтовой службы в Данциге» (1925 г.). Посто-
янная палата сказала тогда: «Никоим образом 
не следует ... что любые мотивы, приведенные в 
решении, составляют решение». Однако следует 
заметить, что Палата не утверждала тогда, что 
мотивы решения, составляющие его часть, не 
имеют вообще обязательной силы. Она считала 
только, что не все мотивы решения следует 
считать обязательными. Она противопоставила 
мотивы, имеющие обязательную силу, мотивам, 
не имеющим таковой, заявив: «Несомненно, 
что мотивы, приведенные в решении, во всяком 
случае, выходящие за пределы содержания 
диспозитивной части, не имеют обязательной 
силы для сторон»7.
6 Корецкий В.М. Избранные труды: в 2-х кн. Кн. 2. – К.: 

Наукова думка, 1989. – С. 374.
7 Корецкий В.М. Указ. раб. – С. 374.
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Интересно решение Международного Суда 
ООН по делам о Юго-Западной Африке (Эфиопия 
против Южной Африки; Либерия против Южной 
Африки), связанных с сохранением действия 
мандата на Юго-Западную Африку и, соот-
ветственно, с выполнением Южной Африкой 
своих обязательств как государства-мандатария. 
Данные дела были инициированы по заявлениям 
правительств Эфиопии и Либерии, зарегист-
рированным в реестре 4 ноября 1960 г. Прави-
тельство Южной Африки выдвинуло предвари-
тельные возражения относительно юрисдикции 
суда рассматривать данные дела. Восемью голо-
сами против семи Международный Суд ООН 22 
декабря 1962 г. решил, что обладает юрисдик-
цией для рассмотрения этого спора по существу. 

Однако в своем решении на второй фазе 
рассмотрения дел Суд ООН 18 июля 1966 г. 
решающим голосом председателя, поскольку 
голоса разделились поровну (семь против семи), 
постановил, что государства-заявители не могут 
рассматриваться в качестве сторон, имеющих 
законное право или интерес по существу своих 
требований и отклонил их иски. Судья Морелли 
и судья ad hoc ван Вик представили свои особые 
мнения. Вице-председатель Веллингтон Ку, 
судьи Корецкий, Танака, Джессап, Падилья 
Нерво и Фостер, а так же судья ad hoc Луис 
Мбанефо представили свои мнения о несогласии.

Предметом спора сторон явились, в част-
ности, следующие вопросы: сохраняет ли 
юридическую силу мандат на Юго-Западную 
Африку и если сохраняет, то трансформирова-
лась ли обязанность мандатария представлять 
ежегодные доклады об управлении подман-
датной территорией Совету Лиги Наций в 
обязательство представлять такие доклады 
Генеральной Ассамблее Организации Объеди-
ненных Наций; сделал ли ответчик в соответс-
твии с мандатом все возможное для обеспечения 
материального и морального благополучия и 
социального прогресса населения территории; 
нарушил ли мандатарий определенные в мандате 
запрещения «военной подготовки местных 
жителей» и создания военных или морских баз 
или сооружения военных укреплений на терри-
тории; нарушила ли Южная Африка положение 
мандата о том, что его условия могут быть изме-
нены только с согласия Совета Лиги Наций, тем, 
что пыталась изменить эти условия без согласия 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, которая, по мнению заявителей, 
в этом и в иных отношениях заменила собой 
Совет Лиги Наций.

Суд ООН подчеркнул, что решение 1962 г. 
о своей компетенции в этом деле он выносил 
без предварительного решения вопроса о дейс-
твительности мандата – вопроса, связанного с 
рассмотрением дела по существу и не связан-
ного с предметом рассмотрения в 1962 г., за 
исключением лишь того аспекта, который 
связан исключительно с вопросом юрисдикции, 
– единственным вопросом, который тогда 
рассматривался Судом.

Мандатная система была создана в соот-
ветствии со ст. 22 Устава Лиги Наций8. Сущес-
твовало три категории мандатов – «А», «В» 
и «С», различные черты структурного харак-
тера у которых, однако, совпадают. Главным 
элементом каждого соглашения о мандате были 
статьи, определявшие полномочия мандатария 
и его обязательства в отношении населения 
территории, а также в отношении Лиги Наций и 
ее органов (Суд ООН обозначил это как «руко-
водящие» положения). Помимо этого, каждое 
соглашение о мандате содержало статьи, предо-
ставлявшие определенные права, связанные с 
подмандатной территорией, непосредственно 
членам Лиги как отдельным государствам либо 
их гражданам. Суд назвал такие права «особыми 
интересами», и в мандатах они отражены в поло-
жениях об «особых интересах».

Кроме того, во всех мандатах содержались 
статьи о юрисдикции, которые предусматри-
вали обращение в спорных случаях в Посто-
янную палату международного правосудия, что, 
как определил Суд ООН в ходе первой фазы 
рассмотрения данного дела, по смыслу ст. 37 
Статута Суда следует ныне толковать как необ-
ходимость обращаться в настоящий Суд.

Проводя различие между содержащимися 
в соглашениях о мандатах «руководящими» 
положениями и положениями об «особых инте-
ресах», Суд ООН решил рассматривать данный 
спор как относящийся исключительно к первой 
из этих двух категорий. Таким образом, ему 
необходимо было определить, относятся ли то 
или иное законное право или интерес к членам 
Лиги в индивидуальном качестве, в том, что 
касается «руководящих» положений мандатов, 
т.е. имеют ли различные мандатарии индивиду-
ально какие-либо прямые обязательства в отно-
шении других членов Лиги Наций, в том, что 
касается осуществления «руководящих» поло-
жений мандатов. Если ответ на этот вопрос будет 
8 Официальный сайт Международного Суда ООН [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/
russian/icj/index.htm.
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состоять в том, что заявители не могут рассмат-
риваться как имеющие заявленное законное 
право или интерес, то, даже в том случае, если 
справедливость утверждений о различных нару-
шениях условий мандата на Юго-Западную 
Африку будет установлена, заявители все же 
не будут иметь права на получение судебного 
решения и его мотивировки, с просьбой о выне-
сении которых они обратились к Суду.

Именно в своем качестве бывших членов 
Лиги наций заявители обратились в Суд ООН; 
и права, о которых они заявляют, это права, 
которыми были наделены члены Лиги Наций 
во времена ее существования. Соответственно, 
чтобы определить права и обязанности сторон 
в связи с мандатом, Суд должен был предста-
вить себя существующим в то время, когда была 
учреждена мандатная система. Любое рассле-
дование по вопросу прав и обязательств сторон 
должно было проводиться главным образом на 
основе рассмотрения текстов соглашений и их 
положений при установлении срока их дейс-
твия.

Подобным же образом необходимо было 
обратить внимание на юридическую природу 
и структуру самого института Лиги Наций, в 
рамках которой была сформирована мандатная 
система. Базовым элементом для нее была ст. 2 
Устава, предусматривавшая, что «деятельность 
Лиги в соответствии с настоящим Уставом 
осуществляется посредством функциониро-
вания Ассамблеи, Совета, постоянного Секрета-
риата». Отдельные государства-члены не могли 
действовать иначе в вопросах, касающихся 
Лиги, если это не было предусмотрено специ-
ально в определенной статье Устава.

В ст. 22 Устава было установлено, что 
«лучший способ практической реализации 
[данного] принципа», заключающегося в том, 
что достижение благосостояния и развития» тех 
народов бывших колоний вражеских государств, 
которые «пока не способны развиваться само-
стоятельно», представляет собой «священную 
миссию цивилизации», состоит в том, что 
«осуществление опеки над этими народами 
должно быть возложено на передовые нации..., 
которые желают взять его на себя», при этом 
было специально указано, что «эта опека должна 
осуществляться такими нациями в качестве 
мандатариев» «от имени Лиги Наций». Манда-
тарии должны быть представителями Лиги, а не 
действовать просто как отдельные ее члены.

Статья 22 Устава предусматривала, что 
«гарантии осуществления» священной миссии 

должны быть «воплощены в настоящем Уставе». 
В соответствии с п. 7 и 9 ст. 22 каждый манда-
тарий должен «представлять Совету ежегодный 
доклад относительно территории»; для «полу-
чения и изучения» этих ежегодных докладов 
надлежало создать постоянную мандатную 
комиссию, которая должна была «консульти-
ровать Совет по всем вопросам, касающимся 
соблюдения условий мандатов». Кроме того, в 
самих соглашениях о мандате было предусмот-
рено, что эти ежегодные доклады должны пред-
ставляться «во исполнение требований Совета».

Отдельные государства-члены Лиги могли 
принимать участие в административном 
процессе лишь путем своего участия в работе 
органов, посредством которых осуществлялось 
функционирование Лиги Наций и не имели 
права прямо вмешиваться в дела мандатариев.

Методы, использовавшиеся при разработке 
мандатных документов, еще более четко отра-
жают ту точку зрения, что члены Лиги в общем не 
рассматривались как имеющие сколько-нибудь 
прямое отношение к подготовке различных 
соглашений о мандате. Более того, в то время как 
для любого изменения условий мандата требо-
валось согласие Совета Лиги, ничего не гово-
рилось о том, что помимо этого требуется такое 
же согласие отдельных членов Лиги. Отдельные 
члены Лиги не являлись сторонами в различных 
соглашениях о мандате, хотя в ограниченной 
степени и только в определенных аспектах они 
имели права по этим соглашениям. 

Если бы члены Лиги Наций индивидуально 
обладали теми правами, которые, как было 
заявлено, у них были, то положение манда-
тариев, которые должны были бы учитывать 
различные мнения примерно 40-50 государств, 
было бы несносным. Более того, обычным 
правилом голосования в Лиге было едино-
гласие, и поскольку мандатарий участвовал 
в работе Совета при рассмотрении вопросов, 
касающихся его мандата, то такие вопросы не 
могли быть решены, если мандатарий голосовал 
против. С подобной системой несовместима 
позиция, которую, как утверждают заявители, 
занимают индивидуально члены Лиги, и если, 
будучи членами Лиги, они не обладали этими 
правами, то они не обладают ими и теперь.

Обоснование наличия законного права или 
интереса в осуществлении мандата просто 
существованием, или принципом, «священной 
миссии» Суд ООН не принял. По его мнению, 
священная миссия – это «священная миссия 
цивилизации» и, следовательно, все цивили-
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зованные нации имеют интерес в том, чтобы 
видеть, как она реализуется. Но чтобы этот 
интерес получил специфически правовой 
характер, священная миссия должна быть или 
стать чем-то более значительным, нежели 
моральный или гуманистический идеал. Чтобы 
стать источником законных прав и обяза-
тельств, она должна получить правовое выра-
жение и быть облечена в юридическую форму. 
Моральный идеал не следует путать с юриди-
ческими нормами, обеспечивающими его реали-
зацию. Принцип «священной миссии» не имеет 
какого-либо остаточного юридического содер-
жания, которое могло быть применено к конк-
ретному мандату, реализоваться само по себе и 
порождать законные права и обязательства вне 
системы в целом.

Хотя в 1962 г. Суд и решил, что члены ликви-
дированной международной организации могут 
сохранять права, которыми они индивидуально 
обладали в период существования этой орга-
низации, тем не менее, по мнению Суда ООН, 
данный вывод нельзя рассматривать расши-
рительно, приписывая после роспуска и по 
причине его, права, которых государства, даже 
будучи членами Лиги Наций, не имели каждый 
в отдельности. Таким образом, ничто из того, 
что произошло после роспуска Лиги Наций, не 
могло наделить ее членов правами, которыми 
они не обладали ранее как члены Лиги. 

Суд ООН фактически пришел к выводу о 
том, что на время рассмотрения дела не сущест-
вует какой-либо организации, которая могла бы 
требовать надлежащего выполнения мандата, 
а значит, соответствующие претензии должны 
быть признаны неприемлемыми. 

Обращаясь к утверждению о том, что 
законное право и интерес заявителей были 
проанализированы в решении 1962 г. и не могут 
быть рассмотрены вновь, Суд ООН подчеркнул, 
что решение по поводу предварительного возра-
жения никогда не может помешать в решении 
вопроса существа дела, независимо от того, 
затрагивался он или нет в связи с предваритель-
ными возражениями. Решение по предваритель-
ному возражению может затрагивать существо 
дела, однако это может делаться лишь в предва-
рительном порядке и в той мере, насколько это 
необходимо для решения вопроса, поставлен-
ного в данном предварительном возражении. 
Оно не может квалифицироваться как оконча-
тельное решение дела по существу.

Когда в 1962 г. было решено, что заяви-
тели имеют право ссылаться на имеющуюся 

в мандате оговорку о юрисдикции, то в том, 
что касается решения по существу, им остава-
лось установить, что они имеют такое право 
или интерес в осуществлении положений, на 
которые они ссылаются, что дает им право на 
получение заключений и заявлений, за кото-
рыми они обратились к Суду. Между решением 
о том, что заявители имеют право ссылаться на 
оговорку о юрисдикции, и решением о том, что 
они не доказали наличия законной основы своих 
требований по существу дела, по убеждению 
Суда ООН, нет противоречия. Он отметил, что 
в решении 1962 г. говорилось лишь, что Суд 
обладает «компетенцией рассматривать дело 
по существу» и что если бы возник вопрос 
о приемлемости претензии, то в настоящее 
время он должен был бы решаться таким же 
образом, как и при рассмотрении по существу 
дела Ноттебома; в этом случае Суд решил бы 
вопрос точно так же, то есть, рассматривая 
дело с точки зрения права заявителей предъяв-
лять их нынешние требования, Суд установил 
бы, что они такого права не имеют, и, следова-
тельно, их претензия неприемлема. В процес-
суальном праве почти элементарным является 
принцип, согласно которому следует проводить 
различие между правом обращаться в суд и 
правом суда изучить претензии по существу – с 
одной стороны, и законным правом истца отно-
сительно существа своих претензий, которое он 
должен доказать перед судом, – с другой. Юрис-
дикционные оговорки по своей природе и дейс-
твию являются процессуальными, а не матери-
ально-правовыми: они не устанавливают, имеют 
ли стороны какие-либо материальные права, а 
лишь обеспечивают возможность тем, кто ими 
уже обладает, защищать их путем обращения в 
судебный орган. 

Здесь мы видим, как Суд ООН развивает 
свое процессуальное право, которое состоит, 
таким образом, из двух уровней. В первом 
– «статутном» содержатся базовые правила, 
применяемые Судом при рассмотрении пере-
данных на его разрешение дел. Это – Статут 
Суда ООН и его Регламент. Второй, состоящий 
из (а) правовых позиций, касающихся особен-
ностей производства по делу, впоследствии 
становящихся прецедентными нормами (именно 
в таком качестве в деле о Юго-Западной Африке 
было упомянуто решение по делу Ноттебома) и 
(б) принципов процессуального права, которые, 
после того, как Суд ООН их сформулировал и 
применил, также становятся прецедентными 
нормами.
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В особом мнении к решению Междуна-
родного Суда ООН по делу о Юго-Западной 
Африке от 18 июля 1966 г. В.М. Корецкий отме-
чает, что диспозитивная часть решения редко 
содержит правовые обоснования. Более того, 
соображения, мотивы, основания находятся 
в той части решения, которую можно назвать 
мотивировочной. Обе части решения, диспози-
тивная и мотивировочная, не обособлены друг 
от друга, а составляют решение в целом. Можно 
вспомнить, что в ст. 56 Статута Суда ООН 
сказано: «В решении должны быть приведены 
соображения, на которых оно основано»9. Эти 
слова, по мнению ученого, свидетельствуют 
о том, что мотивы судебного решения имеют 
обязательную силу как обязательная часть этого 
решения, в то же время они определяют природу 
мотивов, которые должны иметь обязательную 
силу. Иногда их называют «consideranda» и 
служат они основанием решения Суда, их изме-
нение или замена могут привести к тому, что 
решение в его диспозитивной части оказалось 
бы лишенным оснований и было бы опрокинуто, 
подобно зданию, лишенному фундамента10. 

По утверждению В.М. Корецкого, мотивы 
решения Международного Суда ООН от 
22 декабря 1962 г. по делу о Юго-Западной 
Африке в отношении права или правового инте-
реса истцов служили основанием решения, 
которым Суд отверг третье предварительное 
возражение ответчика, которое сводилось по 
существу к утверждению, что предоставленный 
на рассмотрение Суда спор не является спором 
по смыслу ст. 7 мандата. Суд напомнил, что в 
ст. 7 речь идет о «любом споре, каков бы он 
ни был» между мандатарием и другим членом 
Лиги Наций. Использованная здесь термино-
логия носит общий характер, и в то же время 
ясна, точна и относится к любому спору, каса-
ющемуся всех или одного из положений согла-
шения о мандате, независимо от того, связаны 
ли они с существенными обязательствами 
мандатария по отношению к населению терри-
тории или по отношению к другим членам Лиги 
с его обязательствами обеспечивать наблю-
дение со стороны Лиги или правовую защиту. 
В соответствии со ст. 7 объем и содержание 
этих положений указывают на то, что члены 
Лиги имеют законное право и интерес в соблю-
дении мандатарием своих обязательств как по 

9 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буро-
менського. – Х.: Вид. Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 
С. 183.

10 Корецкий В.М. Указ. раб. – С. 374.

отношению к населению, так и по отношению 
к Лиге Наций и ее членам. В то время как ст. 
6 соглашения о мандате предусматривала адми-
нистративное наблюдение со стороны Лиги, ст. 
7 фактически предусматривала при выраженном 
мандатарием согласии юридическую защиту со 
стороны Постоянной палаты. Конечно, в этот 
круг обязательств была включена и защита 
материальных интересов государств-членов, 
однако благополучие и развитие населения 
имело не менее важное значение. Суд пришел 
к выводу, что данный спор является спором 
по смыслу ст. 7 соглашения о мандате, и что 
третье предварительное возражение должно 
быть отклонено11. В.М. Корецкий указал на 
мотив, вытекающий из анализа материаль-
ного права, которое, в принципе, стабильно и 
может меняться вместе с изменением пони-
мания этого права вследствие его динамичес-
кого толкования. Идеологический же мотив 
(исходящий из норм морали, справедливости, 
гуманности и т.п.), как показывает практика, 
является не правовым обоснованием решения, 
а призван скорее уверить в его справедливости 
и может меняться с целью придания убедитель-
ности решениям, которые могут вызвать неод-
нозначную оценку. В рассматриваемом деле 
можно проследить именно такую трансфор-
мацию. Так, в решении от 22 декабря 1962 г. 
Международный Суд ООН, оперируя высокими 
и достаточно абстрактными понятиями указал, 
что правовая защита священной миссии цивили-
зации в каждом соглашении о мандате состав-
ляла сущность мандатной системы. Админист-
ративное наблюдение, осуществляемое Лигой, 
представляло собой обычную предохрани-
тельную меру, необходимую для обеспечения 
полного выполнения мандатарием «священной 
миссии» в отношении населения подмандатной 
территории. Однако специально определенная 
роль Суда была еще более важна, поскольку он 
должен служить последней преградой на пути 
возможных злоупотреблений мандатом или его 
нарушений12. В решении же от 18 июля 1966 г., 
нанеся урон своему престижу, дискредитировав 
себя в глазах общественности, Международный 
Суд ООН фактически пересмотрел решение, 
принятое им четыре года назад по этому же делу, 
в котором он отверг предварительные возра-
жения ЮАР и постановил рассмотреть дело по 

11 Официальный сайт Международного Суда ООН [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/
russian/icj/index.htm.

12 Там же.
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существу (отказав в иске Эфиопии и Либерии 
на том основании, что государства-заявители не 
могут рассматриваться как доказавшие в своих 
исковых требованиях какое-либо юридическое 
право или интерес в предмете спора) изменил 
свое мнение о «священной миссии цивили-
зации». Суд ООН на этот раз предложил следу-
ющее понимание данной категории, фактически 
нивелировав ее: «Священная миссия, как было 
сказано, это «священная миссия цивилизации» 
и, следовательно, все цивилизованные нации 
имеют интерес в том, чтобы видеть, как она 
реализуется. Но чтобы этот интерес получил 
специфически правовой характер, священная 
миссия должна быть или стать чем-то более 
значительным, нежели моральный или гума-
нистический идеал. Чтобы стать источником 
законных прав и обязательств, она должна 
получить правовое выражение и быть обле-
чена в юридическую форму. Моральный идеал 
не следует путать с юридическими нормами, 
обеспечивающими его реализацию. Принцип 
«священной миссии» не имеет какого-то оста-
точного юридического содержания, которое 
могло бы, применительно к любому конкрет-
ному мандату, реализоваться само по себе и 
порождать законные права и обязательства 
вне системы в целом»13. Судья В.М. Корецкий, 
критикуя данную позицию, указал, что решение 
Суда ООН является не только обязательным для 
участвующих в деле сторон (ст. 59 Статута), но 
и окончательно (ст. 60 Статута). Будучи оконча-
тельным, оно окончательно и для самого Суда, 
если только это решение не будет им пересмот-
рено на условиях и в соответствии с порядком, 
предписанными ст. 61 Статута (просьба о пере-
смотре решения может быть заявлена лишь на 
основании вновь открывшихся обстоятельств, 
которые по своему характеру могут оказать 
решающее влияние на исход дела и которые при 
вынесении решения не были известны ни Суду, 
ни стороне, просящей о пересмотре, при том 
непременном условии, что такая неосведомлен-
ность не была следствием небрежности)14 и ст. 
78 Регламента Суда ООН15.

Нет оснований рассматривать мотивы 
международных судебных инстанций по делам, 
в которых одна из сторон, руководствуясь внут-
ренними политическими мотивами (а может и 

13 Там же.
14 Міжнародне право в документах / За заг. ред. М.В. Буро-

менського. – Х.: Вид. Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – С. 
183.

15 Корецкий В.М. Указ. раб. – С. 373.

внешними тайными договоренностями) проиг-
рывает процесс. Таким, например, является 
дело «Гонгадзе против Украины», рассмот-
ренное в Европейском суде по правам чело-
века. Министерство юстиции, представляющее 
интересы Украины в данном суде, фактически 
«сдало» дело, имеющее, на наш взгляд, доста-
точно хорошую юридическую перспективу, в 
результате чего пострадал имидж государства, 
не говоря о потере ста тысяч евро, которые 
по решению Суда Украина обязана выпла-
тить заявительнице. Хотя по другим (одно-
значно проигрышным делам) Минюст Украины 
борется до последнего, не взирая на здравый 
смысл, и Постановление Кабинета Министров 
Украины «Об организационных мероприятиях, 
связанных с обеспечением представительства 
Украины во время рассмотрения дел в Евро-
пейском суде по правам человека», в соответс-
твии с которым, если обстоятельства дела и 
предшествующая прецедентная практика Суда 
дают основания прогнозировать констатацию 
им нарушения положений Конвенции, упол-
номоченный по делам соблюдения Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
принимает меры для дружеского урегулиро-
вания спора16. Например, по делу «Романченко 
против Украины» (Заявление № 5596/03) о неис-
полнении судебного решения (в данном деле 
Кононенко В.П. участвовал в качестве адвоката) 
Правительство Украины предоставило возра-
жение на четырнадцати листах с приложениями 
на шестнадцати, хотя обстоятельства дела и 
предшествующая прецедентная практика Евро-
пейского суда по правам человека давала все 
основания прогнозировать констатацию нару-
шения положений Конвенции 1950 г.

Таким образом, во избежание, во-первых, 
негативной оценки вследствие расплывча-
тости формулировок или отступления от 
материальных норм международного права, 
а во-вторых, неоднозначного толкования 
решения (создающего соответствующие права и 
обязанности) как сторонами дела, так и другими 
участниками межгосударственных отношений, 
международные судебные инстанции и, в част-
ности, Суд ООН должны четко мотивировать 
принятые решения.

А юристам, практикующим в области между-
16 Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням пред-

ставництва України під час розгляду справ у Європейсь-
кому суді з прав людини: Пост. КМУ № 553 від 29.04.2004 
р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної 
Ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/
cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1427600-03.
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народного права, следует обратить внимание, 
что часто идеологический мотив имеет подчи-
ненный характер к мотиву политическому, 
смягчая негативную реакцию на присутствие 
последнего. Политический же мотив, являясь 
во многих случаях доминирующим, маскиру-
ется всеми иными, рассмотренными ранее. Его 
можно проследить только на основании анализа 
резолютивной части решения, вызвавшего опре-
деленные сомнения в соединении со сложив-
шейся геополитической ситуацией и расста-
новкой сил в регионе, в котором развиваются 
спорные взаимоотношения. Так, в решении 
по делу между Румынией и Украиной полити-
ческим мотивом, на наш взгляд, является энер-
гетическая безопасность Западной Европы, 
актуальность которой на момент рассмотрения 
дела в Суде ООН достигла своего апогея по 
причине обострения российско-украинского 
газового кризиса, когда вопрос поставки энер-
горесурсов из экономической плоскости (на 
фоне постоянной политической нестабильности 
внутри Украины) перерос в политическую. И 
как следствие имеет место решение Суда ООН 
о передаче потенциально богатого энергоресур-
сами участка континентального шельфа более 
близкому Европе (не только территориально) 
государству. «Учет острова Змеиный означал бы 

юридический пересмотр географии», – заявила 
Розалин Хиггинс, председатель Международ-
ного Суда ООН, зачитывая решение, видимо 
понимая его неоднозначность и объясняя, 
почему оно несколько не соответствует нормам 
международного права.

Таким образом, следует признать, что поли-
тическая и экономическая ситуация в мире, 
расстановка сил на международной арене, 
геополитические интересы как отдельных 
акторов международных отношений, так и их 
объединений, место, занимаемое тяжущимися 
сторонами на этой «шахматной доске» – все это 
оказывает влияние на формирование правовой 
позиции международных судов и как следствие 
– на принятие решения. И нельзя сказать, что в 
таком случае имеет место нарушение принципа 
объективности или равенства сторон, нет, 
просто на данный момент развития международ-
ного сообщества международное право также 
изменилось. И это изменение международный 
суд может «выявить» и «продекларировать» 
в соответствии с теорией динамичного толко-
вания, получившей развитие в практике между-
народной юриспруденции. Нужно это признать 
и использовать при формировании правовой 
позиции, тактики и стратегии по международ-
ному спору.

Copyright© Leonid TIMCENCO,
Valerii KONONENCO, 2010. 
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EVOLUŢIA ŞI RELEVANŢA ACTUALĂ A CONVENŢIEI DIN 1951 
PRIVIND STATUTUL REFUGIAŢILOR 

Natalia CHIRTOACĂ*

Veronica SPÎNU**

ЭВОЛЮЦИЯ И АКТУАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОНВЕНЦИИ 1951 ГОДА 
О СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ

Конвенция 1951 г. о статусе беженцев является фундаментальным документом действующего 
международного права беженцев. В ней содержится толкование понятия «беженец», определя-
ются условия, при которых беженец теряет свой статус, а также категории лиц, на которых 
действие Конвенции не распространяется. Конвенция запрещает высылку или принудительное 
возвращение лиц, имеющих статус беженцев. Она устанавливает возможные правовые режимы 
для беженцев, включающие права и обязанности беженцев по отношению к странам, предоста-
вившим им убежище.
Значение Конвенции в настоящее время актуально как никогда, так как во многих частях мира 

по-прежнему наблюдаются нарушения прав человека, что приводит к росту числа беженцев. 
Шестьдесят лет минуло со дня принятия Конвенции 1951 г., что является вехой в процессе форми-
рования и развития международной системы защиты прав беженцев. Безусловно, универсальная 
Конвенция о статусе беженцев стала фундаментом правовой системы, мини-„конституцией” 
беженцев. Время показало, что ее положения не полностью отвечают решениям современных 
проблем, возникающих по вопросам беженцев, однако ее главной целью всегда было и остается 
регулирование правового статуса и обращение с беженцами, а не руководство по поиску решений, 
приемлемых для всех.
Анализ показывает, что Конвенция о статусе беженцев 1951 г. с изменениями, внесенными 

Протоколом 1967 г., представляет собой компромисс между государственным суверенитетом и 
гуманностью. 
Конвенция о статусе беженцев имеет важное значение для нового тысячелетия, поскольку 

она вобрала в себя последствия Второй мировой войны, сопровождаемые ростом политической 
напряженности между Востоком и Западом. Хотя природа конфликта и типы миграции измени-
лись за последние десятилетия, Конвенция проявила свои мобильные стороны в оказании помощи 
миллионам человек. Конвенция включает основные понятия режима защиты беженцев, которые 
действуют до сих пор. 

EVOLUTION AND TOPICAL SIGNIFICANCE OF THE 1951 CONVENTION 
RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

The 1951 Convention relating to the Status of Refugees is the fundamental document of the current 
international refugee law. It gives the term “refugee”, defines the conditions under which a refugee loses 
status as well as categories of persons to whom the Convention does not apply. The Convention prohibits 
the expulsion or forcible return of persons with refugee status. It sets out the possible legal regimes for 
refugees, including the rights and obligations of refugees to countries of asylum. 

 The importance of the Convention is now more relevant than ever, as in many parts of the world human 
rights are still violating that leads to an increased numbers of refugees. The sixtieth anniversary elapsed 
since the adoption of the Convention in 1951, is a milestone in the process of formation and development 
of the international system of refugee protection. Of course, the universal Convention on the Status of 

* Natalia CHIRTOACĂ – doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
** Veronica SPÎNU – magistru în drept, doctorandă, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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Refugees became the foundation of this system, a mini –”constitution” of refugees. Time has shown that 
its provisions are not suitable for the modern challenges of refugees in some aspects, but its main aim has 
always been the management of legal status and treatment, and not a guide to finding solutions acceptable 
to all.

The analysis shows that the Convention on the Status of Refugees of 1951, modified by the Protocol of 
1967, represents a compromise between a state sovereignty and humanity. Refugee Convention is impor-
tant for the new millennium, as it was originally adopted to deal with the consequences of the Second World 
War and the growing political tension between East and West. Although the nature of conflict and types of 
migration has changed in subsequent decades, the Convention has shown remarkable mobility in helping 
millions of people. The Convention includes the basic concepts of refugee protection regime, which are still 
operating.

tarea Convenţiei din 1951 privind statutul refugi-
aţilor vine să încununeze eforturile depuse de mai 
multe guverne întru garantarea eficientă a dreptu-
rilor şi a libertăţilor refugiaţilor.3 Cu toate acestea, 
documentul fundamental în domeniul protecţiei 
refugiaţilor a fost şi este până în prezent Convenţia 
din 1951 privind statutul refugiaţilor.

Procesul dezvoltării unui corp de legi internaţi-
onale privind protecţia refugiaţilor îşi are începu-
turile încă din primii ani ai secolului 20 sub auspi-
ciul Ligii Naţiunilor4, predecesoarea Naţiunilor 
Unite, atunci când destrămarea Imperiului Otoman 
şi Revoluţia din Rusia au provocat numeroase 
curente de refugiaţi. Astfel a apărut necesitatea 
elaborării unei politici internaţionale, orientată 
spre acordarea ajutorului necesar persoanelor care 
erau privaţi de protecţia statului de provenienţă.5 
Această acţiune a culminat la 28 iulie 1951, când 
o conferinţă speciala a ONU a aprobat Convenţia 
din 1951 privind Statutul Refugiaţilor. Imediat 
după cel de-al Doilea Război Mondial, deoarece 
problema refugiaţilor nu a fost rezolvată, s-a simţit 
nevoia unui nou document internaţional pentru a 
defini statutul juridic al refugiaţilor. În locul acor-
durilor ad-hoc adoptate în legătură cu categorii 
specifice de refugiaţi, s-a optat pentru un nou 
document care să cuprindă o definiţie generală a 
refugiatului.6

Convenţia din 1951 privind Statutul Refugiaţilor, 
adoptată de Conferinţa Plenipotenţiarilor Naţiunilor 
Unite la 28 iulie 1951 de la Geneva, în vigoare de la 

lume, Chişinău, 2003, p.82.
3 A. Potînga, Gh. Costachi , Op.cit. p. 82.
4 Liga Naţiunilor – primul organism prin care comunitatea inter-

naţională a început să-şi asume responsabilităţi şi să acţioneze 
în numele şi în beneficiul refugiaţilor.

5 Юрий Сарашевский „Роль Лиги Наций в формировании 
права беженцев” // Белорусский журнал международного 
права и международных отношений Nr.1, 2000/ http://
www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=339&Itemid=51. (Vizitat la 14.03.2010). 

6 Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statu-
tului de refugiat, Chişinău, 2000, p.3.

Secolul XX a fost o perioadă marcată de un şir 
de evenimente şi tragedii pentru umanitate, dar şi de 
resemnări în faţa problemelor cu care se confruntă 
societatea globală în mileniul al III-lea.

Conceptul de drepturi ale omului a apărut în 
secolul al XVIII-lea şi a cunoscut o propagare şi 
studiere deosebită, mai ales după căderea regimu-
rilor nazist şi comunist. Actualmente, protecţia 
drepturilor omului a devenit o adevărată precon-
diţie a evoluţiei societăţii internaţionale, ideea de 
protecţie a drepturilor omului nu mai are astăzi 
caracterul unui deziderat, ci devine o garanţie a 
evoluţiei societăţii internaţionale. Este indubitabil 
faptul că omul a trecut în mileniul trei cu un patri-
moniu de drepturi şi libertăţi fundamentale, precum 
şi cu posibilitatea de protejare a acestora. Or simpla 
existenţă a acestor drepturi şi garantarea lor juridică 
nu înseamnă că se vor realiza întotdeauna de la sine, 
pentru realizarea acestora în practică este nevoie de 
eforturi continue.1 

În acest context, ţinem să specificăm o categorie 
aparte de persoane care au nevoie, în mod prioritar, 
de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale – refugiaţii. Problema refugiaţilor are rădăcini 
profunde, dar cu toate acestea este una actuală. 
Statele, sub jurisdicţia cărora se află protecţia refu-
giaţilor, sunt în căutarea şi definirea căilor de ameli-
orare a condiţiilor umane, a exercitării efective a 
drepturilor şi libertăţilor refugiaţilor. În condiţiile 
actuale, unele guverne nu vor sau nu sunt în stare 
să-şi protejeze cetăţenii, aceştia suferind de pe 
urma încălcării grave a drepturilor lor, fiind forţaţi 
să se refugieze în altă ţară. Din această cauză refu-
giaţii sunt nevoiţi să-şi încredinţeze soarta altor 
state. Aceasta este problema cea mare, care a şi 
determinat necesitatea adoptării unui document cu 
caracter universal, capabil să reglementeze dreptu-
rile şi libertăţile unor asemenea persoane.2 Adop-

1 http://www.scritube.com/stiinta/drept/PROTECTIA-JURI-
DICA-A-DREPTURIL1581218.php. (Vizitat la 23.02.2010).

2 A. Potînga, Gh. Costachi, Asigurarea drepturilor omului în 
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21 aprilie 1954 – reprezintă primul acord internaţi-
onal care cuprinde cele mai fundamentale aspecte ale 
vieţii unui refugiat. Punctul de plecare al Convenţiei 
este Carta Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, unde sunt enunţate drepturile 
si libertăţile fundamentale ce trebuie respectate de 
toţi oamenii, indiferent de rasă, religie, naţionalitate 
etc. Acest acord formulează anumite drepturi care 
trebuie să fie cel puţin echivalente cu drepturile de 
care se bucură străinii care au rezidenţa legală într-o 
ţară şi, în anumite cazuri echivalente cu drepturile 
de care se bucură cetăţenii acelei ţări. Acordul dat 
recunoaşte amploarea internaţională a crizei refu-
giaţilor şi necesitatea cooperării internaţionale, 
inclusiv partajarea atribuţiilor între ţări.

Importanţa Convenţiei este acum mai perti-
nentă ca oricând, întrucât în multe părţi ale lumii 
continuă să aibă loc violări ale drepturilor omului, 
fapt ce cauzează apariţia unui număr impunător de 
refugiaţi.7 Acest document, având o semnificaţie 
juridică, politică şi etică, a rezistat în timp. Semni-
ficaţia juridică constă în stabilirea normelor de bază 
pentru acţiunile de principiu, iar cea politică asigură 
cadrul cu adevărat universal, conform căruia statele 
pot coopera şi împărţi răspunderea care derivă din 
deplasarea forţată a persoanelor. Semnificaţia etică 
rezidă în declaraţia unică a celor 144 de state-părţi la 
Convenţie (octombrie 2008) privind angajamentul 
lor de a susţine şi proteja drepturile unora dintre 
oamenii cei mai vulnerabili şi mai dezavantajaţi.

 Convenţia din 1951 privind Statutul Refugia-
ţilor a constituit prima încercare din partea comuni-
tăţii mondiale de a da o asemenea definiţie, care ar 
include nu doar unele grupuri deosebite de persoane. 
Având ca scop asigurarea continuităţii protecţiei 
internaţionale, Convenţia din 1951, prin articolul 
1 A(1), prevede, mai întâi, cazul refugiaţilor statu-
tari, adică al persoanelor care au fost considerate 
refugiaţi conform dispoziţiilor instrumentelor inter-
naţionale ce au precedat Convenţia ONU din 1951.8

  Convenţia din 1951 a fost elaborată la reco-
mandarea stabilită în 1946 de către Comisia ONU 
pentru drepturile omului. Lucrările de elaborare a 
Convenţiei au durat din 1947 până în 1950.

În conformitate cu Rezoluţia 429 (V) a Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 
decembrie 1950 a fost organizată Conferinţa 
reprezentanţilor plenipotenţiari pentru pregătirea 
7 A. Potînga, Gh. Costachi. Asigurarea drepturilor omului în 

lume, Chişinău, 2003, p.82.
8 Maria Bulgaru. „Fenomenul refugiului: dimensiuni concep-

tuale” /Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor la 
Conferinţa ştiinţifică „Probleme de integrare socială a persoa-
nelor refugiate” din 25 noiembrie 2005, Chişinău – 2005, CEP 
USM, p.18.

Convenţiei privind statutul juridic al refugiaţilor şi 
apatrizilor. 

Au participat reprezentanţi din 26 de ţări. 
Convenţia din 1951 este un instrument fundamental 
al dreptului internaţional al refugiaţilor, în care sunt 
formulate regulile de bază ce stabilesc procedura de 
tratament al refugiaţilor.

Danemarca a fost primul stat care la 4 decem-
brie, 1952 a ratificat Convenţia. De atunci, 144 de 
state9 au aderat la acest instrument. Dar, după cum 
procesele migraţiei globale s-au schimbat şi numărul 
oamenilor care sunt în mişcare a sporit impresionant 
în ultimii ani, a fost pusă întrebarea despre relevanţa 
Convenţiei din 1951, îndeosebi în Europa.

Convenţia, care s-a dovedit a fi excepţional de 
flexibilă într-o vreme atât de schimbătoare, continuă 
sa fie instrumentul juridic viabil cu caracter universal. 

Convenţia din 1951 privind Statutul Refugiaţilor, 
completată cu Protocolul din 1967 privind Statutul 
Refugiaţilor, denotă faptul că ea reprezintă regle-
mentarea în vigoare la nivel internaţional asupra 
statutului juridic al refugiaţilor. La nivel regional 
există e serie de acorduri, convenţii şi alte instru-
mente regionale referitoare la refugiaţi, în special 
în Africa, Europa, America de Nord şi America de 
Sud, dintre care menţionăm: 

1). Convenţia Organizaţiei Unităţii Africane 
(OUA) din 10 septembrie 1969 privind aspectele 
specifice ale problemelor refugiaţilor în Africa, 
adoptată ca urmare a conflictelor care au însoţit 
sfârşitul erei coloniale din Africa ce au provocat o 
serie de mişcări masive de refugiaţi, conţine o defi-
niţie a noţiunii de „refugiat”, constând din două 
părţi: prima parte este identică cu definiţia dată de 
Protocolul din 1967 privind Statutul Refugiaţilor, 
iar a doua parte a extins definiţia ce se regăseşte în 
Convenţie, incluzând un aspect mai larg ce prevede 
că noţiunea de refugiat se aplică „oricărei persoane, 
care datorită agresiunii externe, ocupaţiei, domi-
naţiei străine sau evenimentelor care tulbură grav 
ordinea publică, fie într-o parte a teritoriului fie în 
întreaga ţară de origine sau a cărei cetăţenie o are, 
este obligată să părăsească locul de reşedinţă obiş-
nuit pentru a căuta refugiu într-un alt loc din afara 
ţării sale de origine sau a cărei cetăţenie o are”.10 

9 State părţi la Convenţia ONU din 1951 – 144.
 State părţi la Protocolul din 1967 – 144.
 State părţi atât la Protocolul din 1967, cât şi la Convenţia din 

1951 – 141.
 State părţi fie la unul dintre aceste instrumente, fie la ambele – 

147.
 Cea mai recentă ratificare – Muntenegru a aderat la Convenţie 

şi Protocol la 10.10.2006.
10 Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statu-

tului de refugiat, Chişinău, 2000, p.6-7.
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2). Declaraţia de la Cartagena din 1984 refe-
ritoare la refugiaţi, adoptată la un colocviu care 
a reunit reprezentanţii guvernelor din America 
Latină şi mai mulţi jurişti distinşi, tratează problema 
azilului în America Latină. Printre factorii ce pun în 
pericol viaţa persoanelor, impunându-le să abando-
neze locurile natale, a fost inclusă, de asemenea, şi 
violenţa sau, altfel spus, încălcarea în masă a drep-
turilor omului. În acelaşi timp se revine la cerinţa 
Convenţiei din 1951, prin care refugiatul trebuie să 
demonstreze că viaţa şi libertăţile lui sunt puse în 
pericol.11 Deci, Declaraţia de la Cartagena, precum 
şi Convenţia OUA, lărgeşte sfera definiţiei cuprinse 
în Convenţia din 1951 privind Statutul Refugiaţilor, 
şi anume  persoanele se refugiază din ţările lor deoa-
rece viaţa, securitatea şi libertatea au fost amenin-
ţate de violenţa generalizată, agresiunea străină, 
conflictele interne, încălcările masive ale dreptu-
rilor omului sau alte împrejurări care au tulburat 
grav ordinea publică.

Deşi Declaraţia de la Cartagena nu are caracter 
obligatoriu, majoritatea statelor din America Latină 
aplică această definiţie în practică, unele au înglobat 
definiţia în legislaţia lor naţională. Declaraţia a fost 
avizată de către Organizaţia Statelor Americane, 
Adunarea Generală a ONU şi Comitetul Executiv 
Consultativ al UNHCR.

La 3 decembrie 1949, Adunarea Generală a ONU a 
hotărât să înfiinţeze de la 1 ianuarie 1951 Înaltul Comi-
sariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), organism 
căruia i s-a încredinţat protecţia refugiaţilor, în temeiul 
statutului său, anexă la Rezoluţia 428 (V), adoptată de 
Adunarea Generală ONU la 14 decembrie 1950. 12

Convenţia din 1951 privind statutul refugiat şi 
Protocolul din 1967, ce vine să modifice Convenţia, 
reprezintă instrumentele globale primare de 
protecţie internaţională a refugiaţilor cu 147 state 
semnatare ale unuia sau ambelor instrumente. Cu 
toate acestea, mai există câteva regiuni din lume în 
care doar un număr mic de state au aderat la aceste 
instrumente. UNHCR continuă să întreprindă efor-
turi în scopul familiarizării statelor cu importanţa 
aderării şi utilitatea pe care o au aceste documente 
în elaborarea legislaţiei privind tratamentul străi-
nilor pentru a face distincţia dintre refugiaţi şi alte 
categorii de străini.13

Cele şase decenii de la adoptarea Convenţiei 
sunt un argument vădit că acest document repre-

11 Maria Bulgaru. „Fenomenul refugiului: dimensiuni concep-
tuale”, p.23.

12 Cristina Narcisa Vergatti. „Aspecte ale problemei refugiaţilor 
în cadrul juridic intern şi internaţional”. Teză de doctorat – 
rezumat, p.11// http://www.google.com/search?hl=ro&lr=&q=
institutia+refugiatului&start=10&sa=N. 

13 Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar, Anul.IV, nr.1 (7), 
ianuarie-aprilie 2006, p.55.

zintă o verigă în procesul de formare şi dezvoltare 
a sistemului internaţional de protecţie a refugiaţilor. 
Această convenţie a devenit fundamentul acestui 
sistem, o mini-„constituţie” a refugiaţilor.14 Rezis-
tenţa în timp a Convenţiei ne mărturiseşte despre 
faptul că în pofida faptului că dispoziţiile sale nu 
sunt potrivite pentru provocările actuale ale refugi-
aţilor în unele aspecte, scopul său principal a fost 
întotdeauna reglementarea statutului juridic şi de 
tratament al refugiatului, şi nu un ghid pentru a găsi 
soluţii potrivite pentru toţi.

Convenţia din 1951 privind Statutul Refugi-
aţilor prevede o definiţie generală a termenului 
„refugiat”, defineşte condiţiile în care un refugiat 
îşi pierde statutul, precum şi categoriile de persoane 
cărora prevederile convenţiei nu li se aplică.

Convenţia explică clar cine este un refugiat şi 
tipul de protecţie legală, alt gen de asistenţă şi drep-
turi sociale pe care acesta ar trebui să le primească 
din partea statelor semnatare ale acestui document. 
Convenţia defineşte în mod egal obligaţiile unui 
refugiat faţă de guvernele gazdă, iar anumite cate-
gorii de persoane, cum ar fi criminalii de război, nu 
sunt calificaţi să primească statutul de refugiat.

Întrucât Convenţia din 1951 nu se aplică decât 
persoanelor care au devenit refugiaţi ca urmare a 
evenimentelor intervenite înainte de 1 ianuarie 1951 
şi ţinând seama că de la adoptarea Convenţiei au 
apărut noi categorii de refugiaţi care nu pot beneficia 
de prevederile Convenţiei, în 1967 a fost adoptat un 
Protocol cu privire la statutul refugiaţilor. Astfel, 
în conformitate cu prevederile Protocolului menţi-
onat, statele părţi15 la acesta se angajează să aplice 
tuturor refugiaţilor ce cad sub incidenţa art.1 A din 
Convenţie16, statutul prevăzut de Convenţie, fără a 
lua în consideraţie data limită de 1 ianuarie 1951.

14 Юрий Сарашевский. „Конвенция 1951 г. о статусе 
беженцев” // Белорусский журнал международного права 
и международных отношений, Nr.2, 2001, http://www.
evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id
=418&Itemid=52. (Vizitat la 14.03.2010). 

15 Republica Moldova a aderat prin Legea Nr. 677-XV din 
23.11.2001 la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum 
şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor în decembrie 2001 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 150-151/1199 
din 11decembrie 2001). Convenţia a intrat în vigoare la 1 mai 
2001, Protocolul la 31 ianuarie 2002.

16 În conformitate cu prevederile art.1 A (2) al Convenţiei din 
1951, modificat prin Protocolul din 1967 prin art. 1 (Proto-
colul a exclus cuvintele „ca urmare a evenimentelor survenite 
înainte de 1 ianuarie 1951 şi ca urmare a acestor evenimente”) , 
termenul „refugiat” se va aplica oricărei persoane care, în urma 
unor temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, 
naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opini-
ilor sale politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi 
care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia 
acestei ţări în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor 
astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, 
nu doreşte să se reîntoarcă.
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Convenţia se limita doar la protejarea refugia-
ţilor europeni, avînd în vedere consecinţele celui 
de-al Doilea Razboi Mondial, dar Protocolul din 
1967 a extins scopul prevăzut de Convenţie, inclu-
zând refugiaţii mondiali. Documentul original a 
inspirat de asemenea alte instrumente regionale, 
cum ar fi Convenţia Africana a Refugiatului din 
anul 1969 şi Declaraţia Latino-Americană de la 
Cartagena din 1984.

Convenţia interzice expulzarea sau retur-
narea forţată a persoanelor cu statut de refugiat. 
Articolul 33 din convenţie prevede: „Nici un stat 
contractant nu este îndreptăţit în nici un fel să 
expulzeze sau să returneze un refugiat la fronti-
erele teritoriilor unde viaţa sau libertatea sa ar 
fi ameninţată pe motiv de rasă, religie, naţiona-
litate, apartenenţă la un anumit grup social sau 
opinie politică”. Cea mai importantă prevedere a 
Convenţiei – obligaţia de nereturnare – a născut 
controverse încă din momentul redactării sale. 

Principiul nereturnării semnifică dreptul la nere-
turnare al refugiatului într-un teritoriu unde poate 
suferi o persecuţie întemeiată pe rasă, religie, naţi-
onalitate, apartenenţă la o anumită categorie socială 
sau opinie politică, precum şi interdicţia de retur-
nare – obligaţia corelativă a statelor contractante de 
a se abţine să aducă atingere acestui drept. Această 
obligaţie le incumbă tuturor statelor, indiferent 
dacă sunt semnatare sau nu ale Convenţiei din 
1951. Responsabilitatea statelor pentru acţiunile lor 
cuprinde orice măsură care determină returnarea. 
Între acestea se includ anumite practici, cum ar fi 
interzicerea intrării pe teritoriul statului. Ele se pot 
realiza chiar dincolo de frontierele ţării, putând fi 
înfăptuite de stat, de organisme sau indivizi care 
acţionează în numele statului sau al unei autori-
tăţi în punctele de îmbarcare, în tranzit, în zonele 
internaţionale etc. Toate reprezintă însă returnări 
indirecte şi atrag responsabilitatea statului respectiv 
pentru încălcarea principiului nereturnării. Având 
în vedere realităţile lumii contemporane – amenin-
ţările teroriste etc., un număr mare de state a consi-
derat necesar să aibă în vedere sau chiar să instituie 
măsuri stricte de securitate, care adesea implică în 
fapt încălcarea principiului nereturnării. 

Convenţia stabileşte standardele minime 
cerute pentru tratamentul refugiaţilor, inclusiv 
drepturile şi obligaţiile de bază ale refugiaţilor în 
ţările de azil (de exemplu: dreptul la viaţă, libertate 
şi securitatea persoanei, libertatea de tortură, trata-
mente sau pedepse crude, inumane sau degradante, 
recunoaşterea ca persoană în faţa legii, libertatea de 
gândire, conştiinţă şi religie, dreptul de a participa la 
viaţa culturală a comunităţii etc.) Obligaţiile de bază 

ale refugiaţilor în ţările de azil se rezumă la confor-
marea legilor şi regulamentelor ţării, precum şi a 
măsurilor luate pentru menţinerea ordinii publice.

Convenţia stabileşte statutul juridic al refu-
giaţilor şi conţine dispoziţii cu privire la dreptul 
lor de a se încadra în forţa de muncă aducătoare 
de venituri17 şi de asistenţă socială.

Convenţia conţine dispoziţii privind docu-
mentele de identitate18 şi de călătorie19pentru 
refugiaţi, aplicabilitatea taxelor şi impozitelor20, 
transferul bunurilor în scopul reinstalării21.

Convenţia abordează drepturile refugia-
ţilor, cum ar fi dreptul de a acţiona în judecată, 
dreptul la educaţie22, protecţie socială, locuinţă 
şi libertatea de mişcare23, precum şi aspecte de 
naturalizare24 şi de asimilare a refugiaţilor.

Convenţia obligă statele să coopereze cu 
UNHCR în exercitarea funcţiilor sale şi pentru 
a facilita sarcina de a supraveghea punerea în 
aplicare a Convenţiei.

Datorită inexistenţei definirii termenului „perse-
cuţie” în textul Convenţiei ONU din 1951, acesta 
este interpretat din ce în ce mai limitat. În pofida 
faptului că descoperim tăcerea Convenţiei în această 
privinţă, sursa persecuţiei nu constituie neapărat un 
factor determinant pentru acordarea statutului de 
refugiat. În schimb, persecuţia ce îmbracă una din 
formele la care se referă dispoziţiile Convenţiei, este 
aptă să conducă la acordarea statutului. Din preve-
derile articolul 33 al Convenţiei date, rezultă, cu 
certitudine, că ameninţarea vieţii sau a libertăţii pe 
motive de rasă, religie, naţionalitate, opinie politică 
sau apartenenţă la un anumit grup social constituie 
întotdeauna persecuţie. Alte violări grave ale drep-
turilor omului vor constitui, de asemenea, perse-
cuţie.25 Teama de persecuţie sau persecuţia însăşi 
nu trebuie să reprezinte factori definitorii unici ai 
calităţii de membru al unei comunităţi în înţelesul 
noţiunii refugiatului conţinut de Convenţie, chiar 
dacă această temere poate fi relevantă pentru grupul 
17 Vezi art.18 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
18 Vezi art.27 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugiaţilor 

/http://www.unhcr.org.ua/files/Convention_Protocol_rom.doc. 
19 Vezi art.28 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
20 Vezi art.29 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
21 Vezi art.30 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
22 Vezi art.22 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
23 Vezi art.26 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
24 Vezi art.34 al Convenţiei din 1951 prinvind Statutul Refugia-

ţilor.
25 Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statu-

tului de refugiat, Chişinău, 2000, p.14.
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respectiv în cadrul societăţii din care face parte soli-
citantul. Persecuţia nu poate defini un grup social, 
aceasta reprezintă realitatea socială generatoare de 
refugiu care trebuie considerată prin prisma deli-
mitării faţă de alte posibile cauze ale părăsirii ţării 
de origine Acţiunile de persecuţie pot doar servi la 
identificarea sau la eventuala naştere a unui anumit 
grup social. Oricare alt motiv de părăsire a ţării (cum 
ar fi dezastrele naturale, foametea, etc.) nu este rele-
vant pentru acordarea statutului de refugiat. Deşi 
sunt situaţii în care apartenenţa rasială, religioasă, 
naţională, socială sau politică generează persecuţie, 
în general simpla apartenenţă nu este în sine un fapt 
suficient pentru acordarea statutului de refugiat.

În ceea ce priveşte opinia politică, aceasta 
trebuie înţeleasă din perspectiva unor convingeri 
politice netolerate de autorităţile din ţara de origine, 
adică faptul de a avea opinii politice diferite decât 
cele ale ţării respective este suficient pentru a cere 
recunoaşterea statutului de refugiat, demonstrând că 
există o temere de fi persecutat pentru astfel de opinii 
politice.26 Ele pot consta fie din opinii exprimate sau 
ajunse în atenţia autorităţilor care au generat perse-
cuţia, fie din opinii despre care este rezonabil să se 
creadă că, mai devreme sau mai tarziu, vor fi expri-
mate sau vor ajunge în atenţia autorităţilor şi vor 
genera persecuţia.27

Modalităţile concrete de realizare a protecţiei 
încep cu admiterea în siguranţă pe teritoriul unui stat 
şi respectul drepturilor omului, inclusiv asigurarea 
aplicării principiului nereturnării, în lipsa căruia 
siguranţa şi chiar supravieţuirea solicitanţilor nu ar 
fi posibile. Ele se încheie cu atingerea unui statut cu 
caracter durabil, realizat în mod ideal prin redobân-
direa protecţiei în ţara de origine a refugiatului. 

Categoria „membri ai unui anumit grup social” 
a fost alăturată altor patru condiţii ale Convenţiei, 
anume rasă, religie, naţionalitate şi opinii politice, 
incluzând în fapt subcategorii ca: femeile, familiile, 
grupurile ocupaţionale etc. Există şi situaţii în care 
interpretarea este diferită. În timp ce grupurile cu 
„caracteristici protejate” sunt adesea percepute ca 
grupuri sociale, există în realitate situaţii în care 
grupurile nu sunt unite de aceste caracteristici, dar 
reprezintă totuşi un grup dintre cele la care se referă 
Convenţia. În această situaţie se recomandă unifi-
carea jurisprudenţei, în sensul de a aprecia calitatea 
solicitantului în funcţie de ambele caracteristici, 
adică şi în funcţie de percepţia societăţii.28 
26 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/refugies/

index.shtml. (Vizitat la 5.04.2010).
27 Cristina Narcisa Vergatti. „Aspecte ale problemei refugiaţilor 

în cadrul juridic intern şi internaţional”, p.12.
 Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar, Anul.IV, nr.1 (7), 

ianuarie-aprilie 2006, p.13.
28 Cristina Narcisa Vergatti. „Aspecte ale problemei refugiaţilor 

în cadrul juridic intern şi internaţional”, p.12.

Detenţia ar trebui să reprezinte o măsură excep-
ţională pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi, aplica-
bilă în cazuri individuale şi doar atunci când a fost 
emisă o hotărâre de către o autoritate competentă, 
luând în consideraţie circumstanţele fiecărui caz în 
parte. În practică însă, există tendinţa anumitor state 
de a introduce sau de a spori aplicarea măsurii deten-
ţiei solicitanţilor statutului de refugiat. Această prac-
tică a fost în multiple cazuri justificată de necesitatea 
aparentă de a împiedica viitoarele intrări ilegale.

Clauzele de excludere a persoanelor de la acor-
darea statutului de refugiat au reprezentat un interes 
sporit pentru comunitătea internaţională graţie poli-
ticilor statelor industrializate prin care se urmăreşte 
pe cât posibil restricţionarea accesului la protecţia 
internaţională. Convenţia conţine prevederi privind 
persoanele care, deşi întrunesc caracteristicile refu-
giaţilor, sunt excluse de la acordarea statutului de 
refugiat.29Convenţia din 1951 este foarte explicită, 
stabilind că anumite acte sunt atât de grave, încât duc 
la excluderea persoanelor care le-au săvârşit de la 
protecţie internaţională. Totuşi, excluderea trebuie 
să reprezinte o excepţie, să fie aplicată cu grijă, în 
mod responsabil şi restrictiv, având în vedere conse-
cinţele excluderii pentru cel afectat. Lista infracţiu-
nilor care îndreptăţesc excluderea de la protecţie este 
în realitate exhaustivă. Ea se referă la persoanele care 
au comis crime împotriva umanităţii, păcii, crime 
de război, infracţiuni grave, fără caracter politic, în 
afara ţării de refugiu, anterior intrării în această ţară, 
precum şi acţiuni care contravin scopurilor şi princi-
piilor Naţiunilor Unite.30

Conceptul de infracţiuni grave, care nu sunt 
de natură politică, a condus la interpretări diferite. 
Termenul „grave” trebuie analizat în conformitate 
cu standardele internaţionale, luând în conside-
rare anumiţi factori, ca natura actului, consecinţele 
provocate, procedura penală urmată, natura pedepsei. 
Interpretarea trebuie întotdeauna pusă în legătură 
cu principiul proporţionalităţii, anume dacă există 
proporţionalitate între excluderea de la protecţia 
internaţională (cu consecinţa eventuală a reîntoar-
cerii la persecuţie) şi tipul de infracţiune săvârşită. 

Totodată, începând cu mijlocul anilor ’80 ai 
secolului XX în statele de refugiu a început să fie 
utilizat conceptul de relocaţie sau protecţie alter-
nativă pentru a respinge cererile nefondate pe o 
temere justificată de persecuţie în ţara de origine. 
Acest concept nu este conţinut în mod explicit în 
Convenţia din 1951, cu toate că situaţia concretă 
există.
29 Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statu-

tului de refugiat, p.34.
30 Cristina Narcisa Vergatti. „Aspecte ale problemei refugiaţilor 

în cadrul juridic intern şi internaţional”, p.13.
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Legătura între conţinutul Convenţiei privind 
statutul refugiaţilor din 1951 şi punerea sa în prac-
tică este reprezentată de o agenţie internaţională, 
Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi, UNHCR, 
însărcinată cu supravegherea aplicării dispoziţiilor 
în materie. Mai mult, o persoană care întruneşte 
criteriile Statutului Înaltului Comisariat se cali-
fică pentru primirea protecţiei Naţiunilor Unite, 
protecţie acordată prin intermediul Înaltului Comi-
sariat, indiferent dacă se află sau nu într-un stat-
parte al Convenţiei ONU din 1951 sau al Protoco-
lului din 1967. 

Spre deosebire de domeniul drepturilor omului, 
unde intervenţiile unui organism internaţional în 
sprijinul unei persoane persecutate ridică probleme 
dificile în practică, statele nu obiectează faţă de 
abordarea individuală a cazurilor de către Înaltul 
Comisariat. 

Mai important, ele nu tratează aceste acţiuni 
drept atingeri aduse suveranităţii lor. Acest trata-
ment special se poate explica doar prin conţi-
nutul art. 35 al Convenţiei ONU, care statuează că 
mandatul Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi este 
un mandat distinct, unic în sistemul internaţional, 
având în vedere că această organizaţie a ONU nu 
are nevoie de invitaţie pentru a se implica în proble-
mele privind acordarea protecţiei. Însă acest proces 
nu a fost nici el lipsit de controverse. Unele state 
au considerat timp îndelungat că natura acestor 
dispoziţii nu este obligatorie, fiind irelevante pentru 
practica judiciară, mai ales că mult timp ele nu erau 
încorporate în dreptul naţional.

Convenţia din 1951 privind Statutul Refugia-
ţilor reprezintă fundamentul dreptului internaţional 
al refugiaţilor şi stă la baza sistemului modern de 
protecţie a refugiaţilor, iar principiile pe care le 
conţine au intrat în componenţa altor legi şi practici 
internaţionale, regionale şi naţionale. Unul dintre 
principiile fundamentale consacrat în Convenţie 
este acela că refugiaţii aflaţi „la graniţa teritoriilor 
unde viaţa sau libertatea le-ar putea fi ameninţată”, 
nu trebuie returnaţi31. 

Convenţia din 1961 şi Protocolul din 1967 conţin 
trei tipuri de prevederi:32

• Prevederi ce dau o definiţie generală a persoa-
nelor care sunt şi care nu sunt refugiaţi precum şi a 
celor care au fost refugiaţi dar au încetat de a mai 
fi. Discutarea şi interpretarea acestor prevederi este 
importantă, avînd menirea de a-i orienta pe cei a 
căror sarcină este să determine statutul de refugiat.

31 A se vedea mai detaliat prevederile art. 33 al Convenţiei 
privind la statutul refugiaţilor, încheiat la Geneva la 28 iunie 
1951 , intitulat Interdicţia de expulzare şi returnare („refoule-
ment”). 

32 Manual referitor la proceduri şi criterii de determinare a statu-
tului de refugiat, Chişinău, 2000, p.4.

• Prevederi ce definesc statutul juridic al refugi-
aţilor precum şi drepturile şi obligaţiile acestora în 
ţara de refugiu. Deşi aceste prevederi nu au o influ-
enţă în procesul de determinare a statutului de refu-
giat, autoritatea căreia i s-a încredinţat acest mandat 
trebuie să le cunoască, deoarece deciziile sale pot 
avea consecinţe deosebit de importante pentru 
persoana interesată sau familia sa.

• Alte prevederi ce se referă la implementarea 
acestor documente din punct de vedere adminis-
trativ şi diplomatic. Articolul 35 al Convenţiei 
din 1951 şi Articolul 11 al Protocolului din 1967 
conţin un angajament al statelor părţi de a coopera 
cu Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi în exercitarea funcţiilor sale şi, în 
special, de a-i facilita îndatoririle sale de suprave-
ghere a aplicării acestor documente. 

Unul dintre principiile generale ale dreptului 
internaţional este că orice tratat în vigoare obligă 
statele părţi la acestea şi trebuie să fie aplicat cu 
bună credinţă. Ţările care au ratificat Convenţia 
privind statutul refugiaţilor sunt obligate să-i prote-
jeze pe refugiaţi pe teritoriul lor în conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute în tratat.

Astfel, printre prevederile pe care statele părţi 
la Convenţia din 1951privind Statutul Refugiaţilor 
şi Protocolul din 1967 privind Statutul Refugiaţilor 
trebuie să le aplice sunt următoarele:

• Cooperarea cu UNHCR – conform articolului 
35 al convenţiei privind statutul refugiaţilor şi Arti-
colului II al Protocolului din 1967, statele părţi au 
obligaţia să coopereze cu UNHCR în exercitarea 
funcţiilor sale şi, în special, să faciliteze sarcina 
sa de supraveghere a aplicării dispoziţiilor care se 
regăsesc în aceste tratate.

• Informaţii privind legislaţia naţională – 
statele părţi la Convenţia privind refugiaţii se 
angajează să-l informeze pe Secretarul General al 
ONU cu privire la legile şi reglementările pe care le 
adoptă pentru a asigura aplicarea Convenţiei.

• Dispensa de reciprocitate – în cazul în care, 
conform legilor unei ţări, un străin poate beneficia 
de un drept doar în situaţia în care ţara de origine 
a străinului în cauză aplică un tratament similar 
(principiul reciprocităţii), această prevedere nu se 
aplică refugiaţilor. Noţiunea de reciprocitate nu se 
aplică refugiaţilor deoarece aceştia nu se bucură de 
protecţia ţării lor de origine.33

Implementarea Convenţiei din 1951 se consoli-
dează în situaţiile când există o procedură timpurie 
şi continuă de înregistrare, pentru care este respon-
sabil în primul rând Statul gazdă.34

33 Kate Jastram, Marylon Achiron, UNHCR Ghid cu privire la 
dreptul internaţional al refugiaţilor, 2001, nr.2, p.11.

34 Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar, Anul.IV, nr.1 (7), 
ianuarie-aprilie 2006, p.56.
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Desigur, acordul de bază universal – Convenţia 
din 1951 privind Statutul Refugiaţilor, a fost pe larg, 
dacă nu universal acceptat, deşi în practică el nu se 
aplică tuturor categoriilor de refugiaţi, iar în multe 
cazuri sunt doar cele mai de bază garanţii.

Ratificarea Conventiei din 1951 şi a Protoco-
lului, în 1967 are un impact direct asupra dreptului 
naţional. Unele ţări adoptă practici de primire, de 
exemplu, ei percep instrumentele internaţionale 
menţionate mai sus, fără a schimba prin adoptarea 
unei legi privind introducerea acestor acte. De 
exemplu, Parlamentul belgian a adoptat o lege de 
aprobare a Convenţiei. Aceleaşi proceduri au fost 
efectuate în Germania (Legea federală din 1 septem-
brie 1953), Austria, Franţa şi Elveţia. Dar cele mai 
multe ţări au folosit metoda de transformare, adică, 
de adoptare a unei legi speciale care reglementează 
statutul de refugiat. În Austria, Germania, Franţa, la 
scurt timp după ratificarea Convenţiei au fost adop-
tate legi speciale prin care au fost stabilite toate 
aspectele practice de determinare a eligibilităţii 
persoanelor de a primi statutul de refugiat. În plus, 
ţările pot impune proceduri administrative adecvate, 
care, de exemplu, au fost în Marea Britanie înainte 
de introducerea în 1993 a unei legi speciale privind 
statutul refugiaţilor.

Prin ratificare, aderare la Convenţia din 1951 şi 
Protocolul din 1967, mai multe state au formulat 
rezerve, cu condiţia ca, în cazul unui stat parte la 
Convenţie, rezervele să nu se extindă la refugi-
aţii cărora li se aplică prevederile Convenţiei. De 
exemplu, Republica Moldova aderând la Convenţia 
din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul 
din 1967 şi-a formulat următoarele rezerve35:

• În conformitate cu paragraful întîi al articolului 
42 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă 
dreptul de a considera prevederile articolului 13 din 
Convenţie ca recomandări şi nu ca obligaţii. 

• În conformitate cu paragraful întîi al articolului 
42 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă 
dreptul de a considera prevederile paragrafului 2 al 
articolului 17 din Convenţie ca recomandări şi nu 
ca obligaţii.

• Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a 
aplica prevederile articolului 24 din Convenţie astfel 
încît acestea să nu contravină prevederilor consti-
tuţionale şi legislaţiei naţionale privind dreptul la 
muncă şi la protecţie socială.  

• În conformitate cu paragraful întîi al articolului 
42 din Convenţie, Republica Moldova, la imple-

35 Legea cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenţia 
privind statutul refugiaţilor precum şi la Protocolul privind 
statutul refugiaţilor, publicată în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr. 150-151/1199 din 11decembrie 2001.

mentarea articolului 26 din Convenţie, îşi rezervă 
dreptul de a stabili locul de reşedinţă pentru anumiţi 
refugiaţi sau grupuri de refugiaţi în interesul statului 
şi al societăţii. 

În cele din urmă, unele state au făcut rezerve a 
căror valabilitate nu prezintă încredere. Ţările CSI 
au îmbrăţişat practica de adoptare a unei părţi a 
Convenţiei, sau adoptarea legislaţiei naţionale cu 
ratificarea ulterioară a Convenţiei în 1951. Cu toate 
acestea, indiferent de modul de punere în aplicare a 
Convenţiei din 1951 în legislaţia naţională, statele 
şi-au asumat un angajament deosebit de important 
cu privire la :

• Definiţia legală a termenului „refugiat”;
• Aplicarea prevederilor Convenţiei din 1951 

privind Statutul Refugiaţilor fără discriminare;
• Eliberarea documentelor de călătorie refugiaţilor;
• Principiul nereturnării refugiaţilor.36

Toate aceste probleme în ţările din Europa de 
Vest şi America sunt reglementate, în principal, de 
dreptul de imigrare sau legi privind străinii. Tarile 
Europei de Est reglementează problemele de mai sus 
prin legi speciale privind refugiaţii. Analiza arată că 
această Convenţie, astfel cum a fost modificată prin 
Protocolul din 1967, reprezintă un compromis între 
suveranitatea de stat şi umanitate. 

În Convenţie au fost propuse cinci standarde cu 
privire la drepturile refugiaţilor:37

Primul standard constă în: refugiaţii bene-
ficiază, de acelaşi tratament ca şi alţi străini cu 
excepţia cazurilor când Convenţia prevede condiţii 
mai favorabile.

Al doilea standard include o serie de drepturi, 
pe care părţile le acordă refugiaţilor pe teritoriul său 
în aceleaşi condiţii, ca şi cetăţenilor proprii.38

Al treilea standard constă în acordarea, cel 
puţin a condiţiilor favorabile identice, ca şi cetăţe-
nilor cu privire la religie.

Al patrulea standard se referă la condiţii nu 
mai puţin dezavantajate ca şi la oricare din străini.39

Al cincilea standard are legătură cu drepturile, 
pe care statele-părţi le acordă refugiaţilor, asigu-
rându-le condiţii maximum avantajoase, nicidecum 
mai rele decât cele, de care se folosesc străinii în 
situaţii similare.40

36 http://immigration.nm.ru/status.htm. (Vvizitat la 17.05.2010).
37 Юрий Сарашевский „Конвенция 1951 г. о статусе 

беженцев” // Белорусский журнал международного права 
и международных отношений, 2001, Nr.2.

38 De exemplu, dreptul la proprietatea intelectuală sau industrială, 
accesul la justiţie, accesul la sistemul de raţii, legislaţia muncii, 
asigurare socială, impozite etc.

39 De exemplu, dreptul la asociere şi condiţii generale cu dreptul 
de ocupare a forţei de muncă.

40 De exemplu, dreptul la proprietate mobiliară şi imobiliară, acti-
vitatea de întreprinzător, activitatea liber profesionistă etc.
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Pe lângă faptul că această Convenţie a stabilit 
statutul refugiaţilor, totuşi există unele lacune:

• În timp ce Convenţia oferă protecţie indivizilor, 
ea nu introduce un drept individual al omului pentru 
azil, în timp ce articolul 14 al Declaraţiei Universale 
a Drepturilor Omului se referă la dreptul fiecăruia 
“să caute azil şi să beneficieze de azil în alte ţări 
în cazul persecuţiei”, nici un drept similar nu a fost 
inclus în Pactele din 1966.

• Nu sunt prevăzute prevederi referitor la cere-
rile minime ale procedurii cuvenite de determinare 
a statutului de refugiat.

• Nu există reguli explicite referitor la conceptul 
de „ţară terţă sigură” sau protecţie găsită în altă parte.

• Stricta interpretare a definiţiei Art. 1 A (2) 
nu cuprinde toate persoanele ce necesită protecţie 
internaţională (ex. refugiaţii de război41).

• Unele categorii de persoane în atenţia UNHCR 
cad din sfera Convenţiei.

• Nu există reguli de distribuire a responsabili-
tăţilor.42

• Nu este definit termenul „persecuţie”.
Luînd în consideraţie toate cele expuse anterior, 

ţinem să formulăm unele concluzii, în special :
1. Legătura dintre drepurile refugiaţilor şi 

drepturile omului apare doar din obligaţia statului 
primitor de a determina standardele de comporta-
ment cu acele persoane, cărora li s-a atribuit statutul 
de refugiat în conformitate cu criteriile Convenţiei 
din 1951.

2. Regimul Convenţiei din 1951 se bazează, 
primordial, pe concepţiile acordării refugiului pe 
termen lung şi rămâne de bază pentru protecţia 
specială – în pofida faptului că se acordă doar 
pentru categorii de persoane determinate care caută 
refugiu.

Deci, cu cât Convenţia devine mai universală în 
urma ratificării ei de către un număr tot mai mare 

41 Persoanele constrânse să-şi părăsească ţara de origine ca 
rezultat al conflictelor armate internaţionale sau naţionale nu 
sunt considerate, în mod normal, refugiaţi conform Convenţiei 
din 1951 sau Protocolului din 1967. Protecţia acesotr categorii 
de persoane este asigurată de alte documente internaţionale, 
şi anume, Convenţia de la Geneva din 1949 asupra protecţiei 
victimelor de război şi Protocolul din 1977 adiţional Conven-
ţiei de la Geneva din 1949 referitor la protecţia victimelor 
conflictelor armate internaţionale.

42 Christoph Bierwieth, coordonator regional pentru programe 
de instruire şi promovarea legislaţiei, ICNUR „Relevanţa 
Convenţiei din 1951 pentru secolul XXI”, p. 36, Materiale 
selectate de la seminarele organizate de Înaltul Comisariat al 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Consiliul Europei „ Imple-
mentarea Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor şi 
a Protocolului din 1967 în Moldova”, Chişinău, 28-29 iunie 
2002; „Implementarea legii cu privire la statutul refugiaţilor: 
standardele internaţionale şi europene, şi experienţa regio-
nală”, Chişinău, 3-4 octombrie 2002.

de ţări, cu atât ea devine mai restrânsă în aplicare, 
deoarece se aplică după forma „azilului politic”, 
scopul principal al căruia este de a refuza cererea. 
În aceste condiţii, remarcăm o îngustare chiar şi a 
acestei categorii de populaţie neînsemnate, care este 
în căutare de azil şi care intră sub incidenţa regimului 
juridic tradiţional. Actualmente, când au devenit atât 
de populare discuţiile despre distrugerea sau dispa-
riţia suveranităţii naţionale, asistăm la o consolidare 
a acestui ultim bastion al suveranităţii de stat, care 
determină dreptul de a decide pe cine să admită şi pe 
cine să expulzeze din ţară. Această afirmare politică 
are drept scop protejarea frontierelor şi a teritoriilor 
sale, sau a teritoriilor foarte îndepărtate de la aceste 
limite, de exemplu, prin arestarea pe mare, controlul 
punctelor de pornire de la aeroporturi străine prin 
impunerea de viză etc.43

Convenţia din 1951 nu a fost concepută pentru 
a rezolva toate problemele migraţiei. Singurul scop 
al acesteia a fost şi este şi în prezent acela de a 
proteja refugiaţii. Rămâne insă o provocare desco-
perirea celor mai eficiente mecanisme de gestionare 
a migraţiei economice şi de menţinere a securităţii 
graniţelor – probleme legitime ale statului dar care 
trebuie cântărite cu grijă prin prisma responsabili-
tăţii faţă de protecţia refugiaţilor. Odată cu adop-
tarea Convenţiei s-a înregistrat evoluţa ideii de 
protecţie internaţională de alternativă de la protecţia 
diplomatică şi consulară la protecţia diplomatică şi 
consulară mult mai generoasă de instrument dedicat 
protecţiei drepturilor omului.

Convenţia din 1951 este subminată atunci când 
persoanele care sunt în căutarea protecţiei internaţi-
onale nu pot avea acces pe teritoriul ţintit. Intercep-
tările de pe uscat şi de pe mare, controlurile de secu-
ritate şi alte măsuri au făcut ca accesul la un teritoriu 
unde solicitanţii să poată cere azil să devină dificil.44

Convenţia privind statutul refugiaţilor, generând 
o varietate de interpretări, este relevantă pentru noul 
mileniu dat fiind faptul că ea a fost iniţial adoptată 
pentru a se ocupa de consecinţele celui de-al Doilea 
Război Mondial şi tensiunile politice crescânde între 
Est şi Vest. Deşi natura conflictului şi tipurile de 
migraţie s-au schimbat în deceniile care au urmat, 
Convenţia a demonstrat o mobilitate remarcabilă în 
ajutorarea a aproximativ 50 milioane de oameni.45

Convenţia a încorporat conceptele fundamen-
tale ale regimului de protecţie a refugiaţilor şi a 
continuat să rămână fundamentul acestui regim de 

43 http://immigration.nm.ru/status.htm. (Vizitat la 17.05.2010).
44 Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar, Anul.IV, nr.1 (7), 

ianuarie-aprilie 2006, p.55.
45 h t t p : / / w w w . u n h c r . o r g . u a / m a i n . p h p ? a r t i c l e _

id=8&view=full&lang=m. (Vizitat la 4.06.2010).
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protecţie până în zilele noastre. Prevederile ei repre-
zintă o piatră de temelie în elaborarea normelor 
privind tratamentul acordat refugiaţilor.46
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ASIGURAREA JUSTIŢIEI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL: 
ASPECTE PRIVIND REGIMUL PARTICIPĂRII VICTIMELOR 

LA PROCEDURA CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE 

Vitalie GAMURARI∗

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЖИМА УЧАСТИЯ 

ПОТЕРПЕВШИХ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

Настоящая статья ставит своей целью проанализировать роль и место потерпевших в судо-
производстве Международного уголовного суда (МУС), участие которых, как правило, представ-
ляет объективное и достаточно новое явление современности, весьма далёкое от того, чтобы 
претендовать на «статус» общепризнанности. Рассматриваемые в качестве важных объектов 
защиты и наказания, они по-прежнему играют второстепенную роль в судебной практике МУС. 
Анализируя окончательную редакцию Римского статута МУС, приходим к выводу о создании 

весьма широкой системы участия потерпевших в уголовном судопроизводстве, обеспечение 
правосудия которых лежит в основе статута. Функционирование данной системы предостав-
ляет жертвам серьезных нарушений права прав человека и международного гуманитарного права 
возможность быть услышанными, а системе право рассматриваться в качестве инструмента 
способствующим примирению. 
Закон Парламента Республики Молдова от 09.09.2010 № 212 ратифицировал Римский Статут 

МУС. Таким образом, наше государство продемонстрировало на международном уровне свою 
приверженность европейским демократическим ценностям. Ратификация Римского Статута 
ставит перед РМ ряд сложных задач перспективного и вместе с тем стратегического характера 
– приведение национального законодательства в соответствие со Статутом, принять на наци-
ональном уровне законы, предусматривающие уголовную ответственность за эти преступления, 
принять меры по всестороннему сотрудничеству с МУС в проведении им расследования преступ-
лений, подпадающих под его юрисдикцию. Являясь частью МУС, РМ способствует продвижению 
эффективности инструмента международного правосудия. Как следует из преамбулы Римского 
статута, именно на государствах лежит обязанность осуществлять судебное преследование за 
преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

ENSURING JUSTICE AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS: 
SOME ASPECTS REGARDING THE TREATMENT OF VICTIMS' PARTICIPATION 

IN PROCEEDINGS BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

The present article aims to analyze the role and place of victims in proceedings before the International 
Criminal Court (ICC), whose participation, as a rule, represents an objective and a fairly new phenomenon 
of our time, rather far from being able to be qualified as generally acknowledged. 

Analyzing the final version of the Rome Statute of the ICC, we come to the conclusion about the creation 
of rather wide system of participation of victims in criminal proceedings whose maintenance of justice is 
underlined in the statute. Functioning of the given system gives to victims of serious violations of human 
rights and international humanitarian law a possibility to be heard, but system the right to be considered 
as the tool promoting reconciliation.

The law of the Parliament of the Republic Moldova of 9/9/2010 № 212 has ratified the Rome Statute of 

* Vitalie GAMURARI – doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM.
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the ICC. Thus, our state has shown the adherence to the European democratic values. Ratification of the 
Roman Statute puts before the RM a series of complex and strategic purposes – to bring national legislation 
into conformity with this of the Statute, to adopt national laws to criminalize offenses, to take measures in 
order to cooperate with the ICC in carrying out of investigation of the crimes falling under its jurisdiction. 
Being a part of the ICC, the Republic of Moldova automatically promotes the advancement of the efficiency 
of instrument of international justice. As follows from the preamble of the Rome Statute, namely, nation 
states have the obligation to prosecute international crimes such as those covered by the ICC.

tânărul nostru stat este încă departe de a-şi ajusta 
practica la declaraţiile făcute şi obligaţiile asumate 
la nivel internaţional.

Articolul în cauză îşi propune un început de 
studiu al unui aspect de drept internaţional, prin 
intermediul căruia se vor evidenţia anumite lacune 
ce împiedică realizarea justiţiei pe plan internaţi-
onal. Studiul în cauză va permite să apreciem corect 
metodele şi mijloacele de implementare a practicii 
internaţionale la nivel naţional. 

Problema abordată trezeşte un interes sporit în 
ultimii ani atât în rândul teoreticienilor, cât şi al 
practicienilor. Deosebit de acut această problemă 
a apărut în urma constituirii celor două tribunale 
penale internaţionale – pentru ex-Yugoslavia şi 
Rwanda. Aceste aspecte au fost luate în consideraţie 
pentru atingerea obiectivelor puse în faţa CPI.4 În 
acelaşi timp, prezentul articol nu-şi propune efec-
tuarea unui studiu asupra obiectivelor participării 
victimelor la procedurile penale, nici asupra impac-
tului în raport cu individul, nici cu societatea în 
ansamblul său, chiar dacă aceste consideraţiuni au 
servit motivul şi esenţa includerii participării victi-
melor de Statutul de la Roma. Acest subiect a fost 
abordat destul de detailat în unele lucrări ale specia-
liştilor în domeniu.5 Vom încerca să analizăm acest 
sistem de participare şi influenţele sale eventuale 
asupra conceptului sancţiunilor şi condamnării în 
dreptul internaţional penal.

După ce o perioadă îndelungată a fost negli-
jată, victima este în centrul preocupărilor politice 

ar fi, de exemplu, imposibilitatea statului de a face trimitere 
la prevederile naţionale pentru a argumenta neîndeplinirea 
obligaţiilor sale internaţionale etc. Pe când în practica inter-
naţională, instanţele judiciare de aşa nivel se bucură de un 
ajutor „real” din partea comunităţii ştiinţifice naţionale, cei 
drept, acestea, de regulă, nu sunt monopolizate de grupuri de 
persoane cu anumite merite, inclusiv ştiinţifice, în trecut. 

4 Vezi de exemplu : Elisabeth Baumgartner. Aspects de la parti-
cipation des victimes à la procédure de la Cour pénale interna-
tional. Revue Inernationale de la Croix Rouge, Vol. 90, nr. 870, 
pp.409-440 http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/
review-870-p409/$File/irrc-870-Baumgartner_fra_final.pdf .

5 Vezi de exemplu: Mina Rauschenbach et Damien Scalia. 
Victimes et justice internationale pénale: perplexité? Revue 
Inernationale de la Croix Rouge, Vol. 90, nr. 870, pp.441-460 
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/review-870-
p441/$File/irrc-870-Rauschenbach-Scalia-prweb%20fra-final.
pdf. 

INTRODUCERE

Începem acest studiu cu o informaţie plăcută 
– în sfârşit, după mai mulţi ani de tergiversare şi 
neclaritate politică, în pofida unui şir de manifes-
tări, inclusiv în scopuri de popularizare,1 Parla-
mentul Republicii Moldova prin Legea Nr.212 din 
09.09.2010 a ratificat Statutul de la Roma al Curţii 
Penale Internaţionale (CPI), astfel demonstrând 
că statul nostru promovează valori democratice 
europene,2 pornind expres pe calea recunoaşterii 
supremaţiei normei de drept. Acest fapt presupune 
mai multe activităţi, inclusiv racordarea cadrului 
normativ naţional la cel al prevederilor CPI. Toto-
dată, acest proces presupune şi o posibilă ulterioară 
colaborare dintre oficialităţile Republicii Moldova 
şi CPI, fapt ce poate trezi diverse abordări. Ne vom 
referi pentru început la una din priorităţile CPI – 
participarea victimelor la procedura Înaltei Instanţe. 
În viziunea noastră, asemenea prioritate nu poate fi 
„ignorată” nici de mediul academic.

În condiţiile intensificării relaţiilor internaţi-
onale, care la rândul său duc la o interdependenţă 
între jurisdicţiile naţionale şi internaţionale, racor-
darea metodelor şi proceselor de asigurare a justi-
ţiei la nivel naţional şi internaţional devine o funcţie 
primordială a instanţelor judiciare, în special – 
naţionale. Acest proces se impune şi în Republica 
Moldova, iar în promovarea lui un rol de bază le 
revine instanţelor judiciare superioare. Ultimele 
evenimente,3 o dată în plus ne demonstrează, că 
1 Autorul a participat, inclusiv în calitate de organizator, la mai 

multe manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, 
obiectivul cărora era promovarea ideii necesităţii ratificării 
Statutului de la Roma şi a publicat mai multe lucrări ştiinţifice 
la acest capitol.

2 Statutul de la Roma a fost ratificat de toate statele membre ale 
Uniunii Europene, ultimele fiind Bulgaria şi România, care au 
depus instrumentele de ratificare la 11.04.2002 www.icc-cpi.
int/library/about/officiljournal/Statut_du_rome-120704-FR.
pdf.

3 Ne referim la sesizarea Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova privind controlul constituţionalităţii Legii Nr.348 – 
XV din 12.07.2001 pentru ratificarea Tratatului dintre Repu-
blica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat. Curtea 
Constituţională a organizat o reuniune cu participarea experţior 
din diverse domenii ale dreptului ..., inclusiv reprezentanţi ai 
instituţiilor „ştiinţifice” de stat, cu excepţia celor din dreptul 
internaţional, în cadrul căreia au fost abordate unele chestiuni 
ce sunt recunoscute „axiome” în dreptul internaţional, cum 
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actuale şi face obiectul unui interes în permanentă 
creştere, preponderent în domeniul penal şi nu în 
discursurile sociale.6 Însă acest fenomen, pozitiv 
din careva aspecte, nu este în afara problemelor şi 
trezeşte dezbateri controverse printre cercetătorii şi 
actorii lumii penale. Această impunere a victimei 
pare a exista nu doar în sistemul penal, dar la fel 
pe teren sociopolitic actual. Această predominanţă 
se observă în multe state occidentale, devenind în 
ultimul timp dominantă într-o oarecare măsură atât 
în dreptul internaţional penal, cât şi în dreptul inter-
naţional umanitar, fiind luată în consideraţie sarcina 
victimelor în statutul care le este acordat în cadrul 
conflictelor armate.

Participarea victimelor la procedura penală 
reprezintă, în general, un fenomen recent, care pare 
că este departe de a fi acceptat. Victimele au jucat şi 
joacă un rol secundar în tribunalele constituite ante-
rior CPI.7 Ele au fost considerate doar ca un mijloc 
în lipsa de facto a unui sistem de participare sau de 
indemnizare. Sub influenţa unor puternice presiuni, 
în dreptul naţional şi internaţional a devenit vizibilă 
tendinţa de a lua în consideraţie opiniile şi preocupă-
rile victimelor, inclusiv admiterea în cadrul proce-
durii penale, iar odată cu implicarea organizaţiilor 
non-guvernamentale şi statelor a fost pusă baza unui 
sistem ce prevede o participare relativ largă a victi-
melor la procesele CPI. Chiar dacă modalităţile sale 
fac încă obiectul unor discuţii dure, în mod general 
este recunoscut că este vorba despre un instrument 
important şi util ce ar permite victimelor unor grave 
încălcări ale drepturilor omului şi a dreptului inter-
naţional umanitar să fie auzite şi să spere la o posi-
bilă reconciliere.8

INTERESUL SPORIT FAŢĂ DE VICTIME

Evoluţia procesului de sporire a interesului faţă 
de victime este rezultatul unor tensiuni de ordin 
politic, social şi juridic care au debutat în anii 
1960, odată cu punerea în aplicare a politicilor de 
stat privind indemnizarea victimelor şi dezvol-
tarea asociaţiilor de apărare a victimelor, fiind 
influenţată de mişcarea socială ce optau pentru 
drepturile civile şi cele ale femeilor. Constatăm, 

6 Vezi de exemplu: Robert Zauberman. „La victime, usager de 
la justice pénale” dans Michel Chauviere et Jacques Godbout 
(eds.). Les usagers entre marché et citoyenneté. Paris. 
L’Harmattan. 1995.

7 Vezi de exemplu: Rafaelle Maison. „La place de la victime”, 
dans Hervé Ascensio et al. (eds.). Droit international pénal. 
Pedone. Paris. 2000.

8 Antoine Garapon. Des crimes qu’on ne peut ni punir ni 
pardoner : Pour une justice internationale. Édition Odile Jacob. 
Paris. 2002, pp.161 et suivantes.

luarea victimei în consideraţie în politicile sociale 
şi penale a progresat de o manieră meteorologică. 
Anchete naţionale şi internaţionale au permis luarea 
în seamă nesatisfacţia victimelor privind la sistemul 
penal, ce a dus la o veritabilă experienţă de victimi-
zare secundară, ceea ce are ca consecinţă generală 
tendinţa unei slabe denunţări a actelor criminale 
cărora au fost supuse. Ele au pus la fel accentul pe 
diversitatea şi amploarea traumatismelor suferite 
de unele victime, în special în urma trecerii prin 
violenţe interpersonale, cum ar fi violul sau violenţa 
în familie. În plus, spre 1950, se dezvoltase o nouă 
disciplină, parte componentă a criminologiei, dar 
care foarte repede a devenit autonomă – victimo-
logia. Acest câmp de cercetare se axează pe studiul 
victimei, pe reacţiile sale psihologice şi fizice faţă 
de realizarea susţinută, dar la fel pe experienţa sa 
de a se sprijini pe actul justiţiei şi al societăţii în 
general. Aceste diverse constatări au dat naştere 
unor structuri de stat pentru ajutor victimelor, care 
s-au răspândit în întreaga lume. Victima a devenit în 
aşa fel o miză politică.9

Statutul legal al victimei infracţiunii a impus 
schimbări semnificative în majoritatea sistemelor 
penale naţionale, în special în dreptul internaţi-
onal penal. Aceste evoluţii au contribuit la crearea 
unui veritabil statut social al victimei, care reflectă 
aşteptarea recunoaşterii statutului său social. Pe 
plan naţional, dreptul penal operează, după câteva 
decenii, cu o trecere semnificativă – de la o viziune 
clasică a victimei în proces, perceput ca un creditor 
de prejudicii şi interese faţă de o persoană care 
suferă, spre un concept ce prevede că suferinţa 
trebuie să fie luată în consideraţie.10 Obiectivul 
procedurili penale nu mai este condamnarea auto-
rului, în cazul în care el este recunoscut culpabil, 
şi apărarea ordinii publice, dar în egală măsură este 
sfârşitul suferinţelor victimelor şi ajutorarea lor în 
proces de reabilitare. Această reabilitare este adesea 
considerată ca o trecere de la recunoaşterea greşelii 
autorului agresiunii şi, drept consecinţă, a culpabi-
lităţii sale, la recunoaşterea suferinţelor victimelor 
de către instanţele judiciare şi de către societatea 
in integrum.11 Or procesul penal nu poate avea un 
final terapeutic, căci el nu are resursele şi n-a fost 
prevăzut pentru a lua în consideraţie interesele victi-
melor.12 În dreptul internaţional a crescut nivelul de 

9 Sebastian Roché. Les victimes : de la communauté a l’assurance 
en passant par l’Etat. Déviance et Société. Vol. 19, Nr. 4. 1995, 
pp.357-370.

10 Xavier Pin. Les victimes d’infractions. Définitions et enjeux. 
Archives de politique criminelle. Vol. 28. 2006, pp.49-72.

11 Mina Rauschenbach et Damien Scalia, op. cit., p.444.
12 Maria Louisa Cesoni et Richard Rechtman. La réparation 

psychologique de la victime : une nouvelle fonction de la 
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recunoaştere a importanţei victimelor, inclusiv a 
drepturilor acestora, care se cuantifică între timp 
mai mult la nivel politic sau umanitar decât penal. 
Acesta este primul criteriu în luarea în consideraţie 
a victimei de către comunitatea internaţională fără 
a contesta Declaraţia Naţiunilor Unite din 1985 
privind principiile fundamentale ale justiţiei, refe-
ritor la victimele criminalităţii şi victimele abuzului 
de putere. În baza acestei Declaraţii, numeroase 
decizii şi recomandări au fost formulate la nivel 
internaţional13 şi european,14 ceea ce a contribuit 
la plasarea problemei victimelor în centrul dezba-
terilor şi a preocupărilor comunităţii internaţionale. 
Un proiect al Convenţiei privind drepturile victi-
melor este studiat la moment de Naţiunile Unite. 
Dreptul internaţional penal, referindu-se la accesul 
victimelor la mecanismele internaţionale de justiţie, 
reflectă şi poziţia lor – ea a fost recent consacrată în 
Statutul CPI. Până atunci, victimele erau recunos-
cute doar în calitate de martori, iar unica reparaţie 
posibilă era recunoaşterea infracţiunii/crimei inter-
naţionale şi ca rezultat – sancţiunea aplicată.

Ce statut trebuie recunoscut victimei pentru a-i 
garanta o reparaţie optimă, fiind respectate şi drep-
turile acuzatului? În cazul în care dorim să acordăm 
o reparaţie adecvată victimei, trebuie să cunoaştem 
natura şi măsura aşteptărilor, dar şi a necesităţilor 
reale pe care le exprimă în raport cu sistemul penal.

Victimele aşteaptă de la acest sistem nu doar un 
rezultat (pedeapsa şi compensarea prejudiciului), 

peine ? Revue de droit pénal et de criminologie. Vol. 2. 2005, 
pp.158-178.

13 De exemplu: UN Office on Drugs and Crime (UNODOC) a 
publicat Guide for Policy Makers on the Implementation of the 
United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for 
Victims of Crime and Abuse of Power (1999) în scopul promo-
vării şi controlului aplicării drepturilor victimelor în sistemele 
penale naţionale. Un alt exemplu: Handbook on Justice for 
Victims on the Use and Application of the Declaration of Basic 
Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 
(1999). „Commission on Crime Prevention and Criminal 
Justice” a fost creată pentru a pune în aplicare Declaraţia 
Naţiunilor Unite din 1985. Un grup de experţi inter-guver-
namental, împuternicit pentru dezvoltarea unui instrument de 
colectare a datelor privind standardele şi normele Naţiunilor 
Unite referitor la problema victimelor, a fost creat de Consiliul 
Economic şi Social prin rezoluţia sa 2003/30 din 22 iulie 2003. 
Pentru rezultatele lucrărilor acestui grup vezi documentul E/
CN.15/2007/3.

14 A se vedea Convenţia Consiliului Europei privind compen-
sarea victimelor infracţiunilor adoptat la 24 noiembrie 1983. 
A se vedea la fel recomandările Consiliului Europei R(85) 11 
din 25 iunie 1985 privind „poziţia victimilor în cadrul drep-
tului penal” şi R(87) 21 din 17 septembrie 1987 privind „asis-
tenţa victimilor şi prevenirea victimizării”. A se vedea la fel 
„Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 
2001”, publicat în Journal officiel des communautés euro-
péennes. A se vedea la fel R(2006)8 a Comitetului de Miniştri 
a statelor membre adoptat la 14 iunie 2006 în cadrul celei dea 
967-a reuniune a Deputaţilor/Miniştrilor.

dar la fel şi aspectul formal (respectul faţă de 
victime, informarea, participarea).15 Referindu-ne 
la necesităţile victimelor, putem să le evidenţiem 
pe cele fundamentale, care se referă la procedura 
penală:

1) Să fie auzite vocile acestora;
2) Participarea la examinarea cazurilor sale;
3) Să fie trataţi cu respect şi la justa valoare;
4) Obţinerea informaţiilor privind derularea şi 

rezultatele cazurilor sale;
5) Obţinerea unei reparaţii materiale şi emoţio-

nale.16

Victimele, de regulă, apar în calitate de revendi-
catori ai retribuţiilor (condamnarea la o pedeapsă), 
reabiltăţii, restaurării, precum şi ai neutralizării 
autoului. Între imp, obiectivul retribuţiei ar putea să 
aibă o importanţă pentru victime, dat fiind că ele cer 
înainte de toate restituirea sau compensarea, inclusiv 
posibilitatea de a se restabili, de a se vindeca şi de a 
fi ocolit de o nouă victimizare.17

În procedurile penale victimele, se pare, că sunt 
mai satisfăcute atunci când sunt informate despre un 
progres real, fie că ele au posibilitatea de a participa 
activ la proces, de exemplu, prin exprimarea opini-
ilor sale referitor la derularea acestuia.18 Cercetarea 
care a fost efectuată în sistemele juridice europene 
indică că cea mai mare parte a vcitimelor nu sunt 
satisfăcute de experienţa acumulată în sistemul 
penal, că acesta nu răspunde necesităţilor sale.19 Or, 
victimele se aşteaptă ca participarea lor, prevăzută 
în diverse sisteme penale, să aibă o forţă reparatorie 
pentru ele şi majoritatea sistemelor penale naţio-
nale şi internaţionale să recunoască victimelor o 
formă de participare. În unele sisteme de common 
law, participarea victimelor a luat forma de „Victim 
impact statements (VIS)” sau „Victim statements of 
opinion (VSO)”. Ele pot face ca vocile sale să fie 
auzite şi invoca în cursul procesului consecinţele 
actului criminal pentru victime şi exprima dorinţa 
ca ele să fie revendicate. În Belgia şi Canada, de 
exemplu, sunt prezente asemenea VSO care permit 
victimelor de a interveni în faza executării pedepsei 
(eliberarea condiţională).20

Însă aceste evoluţii nu acoperă toate aşteptările 
victimelor. Participarea crescândă a victimelor în 
tratamentul penal al cazului său nu de fiece dată 
ameliorează perceperea din partea acestora a siste-
mului penal şi nu pare că le adaugă beneficii emoţi-
onale, psihologice sau financiare. Pentru binele 
15 Mina Rauschenbach et Damien Scalia, op. cit., p.444.
16 Ibidem, p.445.
17 Idem.
18 Idem.
19 Idem.
20 Idem. 
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victimelor, se preferă ca acestea să nu fie implicate 
şi lasă judecătorul să ia decizia privind determinarea 
şi aplicarea pedepsei; uneori victimele doresc să se 
limiteze la prezentarea punctului său de vedere în 
timpul procesului.21 Aceasta indică că o implicare 
foarte importantă a victimei în sistemul penal ar 
putea să nu fie calea cea mai corectă pentru vinde-
carea şi repararea pe care aceasta o aşteaptă.

În principiu, trebuie să spunem că dreptul de a 
fi actor la procesul penal şi de a lua cuvântul este 
unul reparatoriu pentru victimă. În opinia unor 
experţi, victimele care n-au putut beneficia de un 
ajutor psihologic şi social extern sistemului judiciar 
sunt cele care revendecă apoi ca pedeapsa să fie 
aplicată autorului suferinţelor sale.22 Riscul real al 
victimizării repetate/secundare poate fi consecinţa 
unui tratament cinic, arbitrar şi non-empatic pentru 
victimă, renaşterea experienţei sale poate fi trau-
matică şi pot surveni suferinţe în rezultatul depu-
nerii mărturiilor şi interogărilor la care aceasta este 
supusă. În unele cazuri, victima poate să se confrunte 
cu un autor care nu exprimă nici un interes pentru 
actele sale, care nu recunoaşte torturile care le-a 
cauzat şi care poate ajunge chiar până la negarea 
acţiunilor sale, în scopul culpabilizării victimei.

În urma acestor constatări, putem să ne întrebăm 
care este rolul acordat victimei într-un sistem care 
n-a avut ca scop luarea în consideraţie a suferin-
ţelor acesteia şi care nu poate avea forţa reparatorie 
care îi este atribuită într-o formulă eronată. Pentru 
a răspunde la această întrebare, trebuie de la bun 
început să determinăm care sunt nevoile reale expri-
mate de către victime faţă de sistemul penal, care 
este experienţa specifică a tratamentului judiciar la 
care ele sunt supuse şi care sunt factorii suscepti-
bili ai puterii care influenţează pozitiv sau negativ 
această experienţă şi pot ameliora situaţia acestora.

În continuare ne vom referi la căile de soluţio-
nare a acestei probleme în cadrul CPI, care, suntem 
siguri, că va influenţa acest proces şi la nivel naţi-
onal.

21 Opinii expuse de experţii participanţi la Masa rotundă „Vérité, 
Réconciliation et Justice dans les transitions démocratiques”, 
condusă de profesorul Xavier Philippe, care a avut loc la 23-24 
martie 2010, la Aix-en-Provence, în incinta ILF – GERJC – 
Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III, în cadrul căreia a 
participat şi autorul.

22 Idem.

PREVEDERI GENERALE PRIVIND 
REGIMUL PARTICIPĂRII 

VICTIMELOR LA CPI

Formularea dispoziţiilor ce reflectă participarea 
victimelor în documentele fondatoare ale CPI indică 
că redactorii aveau intenţia să lase o largă marjă de 
manevră judecătorilor pentru a structura efectiv 
sistemul participării victimelor în faţa Curţii. Între 
timp, o formulare generală şi deseori puţin coerentă 
impun o serie de întrebări de ordin juridic de fond şi 
de procedură. Primele decizii adoptate de Camerele 
preliminare ce reflectă problemele victimelor oferă 
o primă idee referitor la complexitatea subiectului, 
inclusiv importanţa unui viitor angajament stabilit de 
comun acord între structurile CPI pentru o viitoare 
evaluare. Articolul 68(3) al Statutului de la Roma 
(dispoziţia fundamentală referitor la victime) stabi-
leşte regula de bază pentru participarea victimelor la 
proceduri: „În cazul în care interesele personale ale 
victimelor sunt afectate, Curtea trebuie să permită 
punctele de vedere şi preocupările lor să fie prezen-
tate şi luate în considerare în etapele procedurii care 
urmează să fie determinate corespunzătoare de către 
Curte şi într-o manieră care să nu prejudicieze sau 
neconforme cu drepturile inculpatului şi un proces 
echitabil şi imparţial. Astfel de opinii şi preocupări 
pot fi prezentate de către reprezentanţii legali ai 
victimelor în cazul în care Curtea consideră că este 
oportun, în conformitate cu Regulamentul de proce-
dură şi de probă”.23

Articolul 68 al Statutului de la Roma este 
completat cu un regim relativ complex de dispo-
ziţii care pun în lumină ceea ce semnifică „permite 
ca vizualizările şi preocupările lor să fie expuse 
şi examinate”. O parte din aceste dispoziţii sunt 
incluse chiar în Statut, în timp ce cea mai mare 
parte figurează în Regulamentul de procedură şi 
probe (RPP) al CPI,24 dat fiind că regula 85 conţine 
definiţia victimei şi urmăreşte reguli ce reglemen-
tează participarea, reprezentarea legală, notificarea, 
precum şi alte chestiuni esenţiale de procedură. 
Este evident că acest regim conţine numeroase 
incertitudini care trebuiesc încă studiate de Curte în 
interpretarea Statutului şi a RPP. Unele din ele vor 
constitui obiectul deciziilor judecătorilor Camerelor 
preliminare I şi II şi uneori a Camerei de Apel după 
prima decizie importantă referitor la victime din 

23 În limba română disponibil pe adresa: http://translate.google.
com/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://untreaty.
un.org/cod/icc/statute/romefra.htm. 

24 În limba română disponibil pe adresa: http://translate.google.
com/translate?hl=ro&langpair=en%7Cro&u=http://www1.
umn.edu/humanrts/instree/iccrulesofprocedure.html. 
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17 ianuarie 2006,25 pe care Camera preliminară I a 
admis ca un grup de adresanţi să participe în calitate 
de victime la procedura de anchetă privind situaţia 
în Republica Democrată Congo (RDC) – ulterior 
„victime ale situaţiei”.26 În pofida numărului consi-
derabil de decizii adoptate în legătură cu situaţiile 
ce fac obiectul unei anchete, precum şi a cazului Le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo (ulterior cazul 
Lubanga),27 numeroase chestiuni de procedură şi de 
fond ce reflectă participarea victimelor rămân a fi 
nesoluţionate, cum ar fi: ce înţelegem pin „interese 
personale” ale unei victime, „vizualizări şi preocu-
pări” expuse, care sunt exigenţele referitor la aceste 
prezentări şi care nivele de procedură pot fi consi-
derate ca necesare pentru participarea victimelor. 
Chestiunea participării victimelor la stadiul de 
anchetă, consecinţele sale pentru echilibrul intere-
selor, precum şi problemele generale ce ţin de preju-
diciile şi incompatibilitatea cu drepturile apărării 
şi principiile unui proces echitabil vor trebui încă 
soluţionate. În plus, unele chestiuni practice, cum 
ar fi reprezentarea legală a victimelor, participarea 
colectivă a grupurilor de victime, forma şi moda-
lităţile de prezentare, probleme ce ţin de criteriile 
stabilirii probei şi numeroase alte puncte vor trebui 
evaluate mai precis.

DIVERSITATEA REGIMURILOR 
DE PARTICIPARE

Structura Statutului şi a RPP, susţinută prin 
regula 92(1) a RPP, lasă să ne aşteptăm că redac-
torii au stabilit diverse sisteme de participare a 
victimelor. Cel puţin două din ele sunt uşor identi-
ficate – ce reflecă instituţia „reprezentanţilor” şi la 
depunerea „observaţiilor” la capitolul II din Statut 
şi participarea stricto sensu, norma generală, prin 
articolul 68(3) al Statutului de la Roma şi regula 89 
a RPP.

Primul sistem de participare din capitolul II al 
Statutului de la Roma, compus din prevederile arti-
colului 15(3) (autorizează Procurorul să iniţieze 
anchete la propria iniţiativă) şi a articolului 19(3) 

25 17 ianuarie 2006, Decizia privind cererile de participare la 
procedurile VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 şi 
VPRS 6, ICC-01/04-101, http://www.icc-cpi.int/library/cases/
ICC-01-04-101_French.pdf. 

26 De exemplu, în: Prosecution’s Reply under Rule 89(1) to 
the Applications for Participation of Applicants a/0106/06 
to a/0110/06, a/0128/06 to a/0162/06, a/0188/06, a/0199/06, 
a/0203/06, a/0209/06, a/0214/06, a/0220/06 to a/0222/06 and 
a/0224/06 to a/0250/06, 25 iunie 2007, ICC-01/04-346, http://
www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-346_English.pdf 
p.11 şi urm.

27 ICC-01/04-01/06, http://www.icc-cpi.int/library/about/news-
letter/10/fr_03.html.

(contestează competenţa Curţii sau admisibilitatea 
cazului), preea efectul prea devreme, la un nivel 
crucial, când lansarea sau continuitatea procedurii 
sunt puse în joc. Articolul 15 al Statutului de la 
Roma pare a fi consecinţa logică a anchetei pornite 
de Procuror la propria iniţiativă, când victimele 
constituie o sursă importantă de informaţie. Ce ţine 
de articolul 19(3) al Statutului de la Roma, obser-
vaţiile victimelor sunt esenţiale pentru evaluarea 
contestaţiilor competenţei Curţii sau al admisibili-
tăţii unui caz monitorizat de către stat sau apărare, 
în cazul în care acestea prezintă un punct de vedere 
mai obiectiv, ele nefiind dictate nici de interese 
politice, nici de interese personale. Nicio procedură 
de cerere formală nu este necesară pentru această 
formă de participare, care constă în prezentarea de 
observaţii şi în contactarea reprezentanţilor. Cel 
de-al doilea sisem de participare apare mai complex 
şi permite o mai largă participare. El are la bază 
prevederile articolului 68(3) din Statut şi regulile 
89 şi următoarele din RPP, precum şi Regulamentul 
Curţii. Procedura de cerere descrisă în regula 89 din 
RPP debutează cu o cerere scrisă depusă la Grefier, 
care expediază o copie a cererii Procurorului şi 
Apărării. Aceştia au dreptul să dea răspuns într-un 
termen fixat de Camera competentă. Camera poate 
să accepte cererea şi să oprească procedura în cauză, 
inclusiv modalităţile de participare, sau să respingă 
cererea, în cazul în carea consideră că autorul aces-
teea nu este o victimă sau că condiţiile fixate în para-
graful 3 al articolului 68 din Statut nu sunt întrunite. 
În cazul în care o cerere a fost respinsă, nu se admite 
apelul la decizie, însă adresatul poate depune o nouă 
cerere la o etapă ulterioară a procedurii.

În cele din urmă, un sistem specific de partici-
pare a victimelor a fost stabilit pentru procedura de 
reparare conform articolului 75 din Statutul de la 
Roma. În sistemul CPI, reparaţiile includ restituirea, 
indemnizarea şi reabilitarea. Includerea unei posi-
bilităţi de a obţine repararea pentru victime, simi-
lare procedurilor de cerere a prejudiciilor – interese 
cunoscute în sisemele de drept civil, este consi-
derat ca revoluţionar în dreptul internaţional penal. 
Fiind integrată în procedura ordinară, ea consti-
tuie o formă de procedură civilă suplimentară în 
procesul penal. Aceste diferenţe de procedură sunt, 
printre altele, puse în evidenţă în regimul procedurii 
distincte,28 stabilind o „procedură de reparaţie”, 
specificul căreia va fi abordat în continuare.

28 Această procedură este prevăzută în special în sub-secţia 4 a 
Secţiei III al RPP; în egală măsură în articolele 76(2) şi 82(4) 
din Statut şi, printre altele, în regulile 91(4) şi 153 din RPP.
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VICTIME ALE UNEI SITUAŢII 
ŞI VICTIME ALE UNEI SPEŢE

O controversă a opus Camerele preliminare şi 
Procurorul la subiectul posibilităţii pentru victime 
de a participa deja la faza anchetei asupra unei situ-
aţii – cum reiese din poziţia Camerei preliminare 
I din decizia sa din 17 ianuarie 2006 – sau doar la 
o etapă ulterioară procedurii – după cum susţine 
Procurorul.

Distincţia între etapa „situaţiei” şi cea a „speţei” 
acestea nu este menţionată direct în documentele 
fondatoare ale CPI, emană din structura Statutului. 
De exemplu, articolul 13 din Statut, definind meca-
nismele de blocare a exercitării competenţelor CPI, 
menţionează o situaţie care poate include una sau 
mai multe crime definite în articolul 5 din Statut. 
Articolul 14 din Statut, ce reflectă înaintarea unei 
situaţii de către un stat parte, menţionează „o situ-
aţie în care una sau mai multe crime au fost comise”. 
Articolul 15 din Statut nu face referinţă la o „situ-
aţie”, ci la o „speţă”, în timp ce utilizarea termenului 
„speţă” în cadrul anchetei propio motu autorizată 
prin articolul 15 pare să inducă în eroare. În timp ce 
o „situaţie” este în mod general descrisă în termeni 
de parametri temporari şi teritoriali şi poate include 
un mare număr de incidente, prezumaţi culpabili şi, 
deci, acte potenţiale de acuzare, o „speţă” denotă 
un incident cu unul sau mai mulţi suspecţi specifici, 
survenite într-o situaţie ce face obiectul unei anchete 
şi oferind locul unor urmăriri ca rezultat al emiterii 
unui mandat de arest. Camera preliminară susţinea, 
în urma unei analize textuale, contextuale şi teolo-
gice aprofundate a Statutului şi a regulilor perti-
nente, că participarea victimelor la nivelul situaţiei 
nu era exclusă şi, „ca atare, nu acordase impresia că 
ancheta nu prezentase nivelul integrităţii şi obiecti-
vităţii cererii şi nu contravinea principiilor funda-
mentale a eficacităţii şi securităţii”. Procurorul, din 
partea sa, acceptând definiţiile termenilor „situaţie” 
şi „speţă” date de Camera preliminară, accentuase 
că elementele definitorii ale unei victime conform 
regulii 85 din RPP trebuie citite în context cu arti-
colul 68(3) al Statutului pentru a putea califica o 
persoană ca victimă. Acesta afirma în toate conclu-
ziile sale că permiterea participării generale a victi-
melor la nivelul situaţiei nu are niciun fundament 
în Statut.29 Iată de ce este favorabilă o calificare în 
două tipuri – la început prin calificarea generală a 
victimelor conform regulii 85 din RPP, urmată de 

29 Prosecution’s Observations on the Applications for Participa-
tion of Applicants a/0004/06 to a/0009/06 and a/0016/06 to 
a/0046/06, 22 august 2006, ICC-01/04-01/06-345, http://www.
icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-345_English.pdf, 
par.10.

o evaluare, prin care se vizează determinarea dacă 
interesele personale ale victimei sunt în mod direct 
atinse prin procedura la care aceasta doreşte să 
participe. Acest interes personal trebuie să fie recu-
noscut din punct de vedere judiciar şi direct legat 
cu un punct specific al procedurii, ceea ce în mod 
general nu este cazul nivelului anchetei privind o 
situaţie.

Această decizie, care pare a fi corectă dintr-un 
punct de vedere tehnic, abordează şi unele probleme: 
în primul rând, deoarece ea poate afecta drepturile 
suspectului/acuzatului, independenţa anchetei şi, 
ceea ce pare a fi mai important – rapiditatea proce-
durii în ansamblul său. În al doilea rând, deoarece 
Camera preliminară nu a definit drepturile acordate 
victimelor în materie de procedură. Mai mult ca 
atât, o participare formală a victimelor la această 
etapă este puţin probabilă şi aduce avantaj, deoa-
rece ea este expres prevăzută la momentul crucial 
al autorizaţiei anchetei, în caz că competenţa Curţii 
este angajată la iniţiativa Procurorului conform 
articolului 15(3) din Statut. În raport cu alte meca-
nisme de declanşare (înaintată de un stat sau de 
către Consiliul de Securitate conform articolului 
13 a) şi b) al Statutului de la Roma), mecanismul 
de control prevăzut prin articolul 53 al Statutului 
de la Roma prevede participarea victimelor în baza 
regulilor 92(2)30 şi 89 din RPP. Contrar articolului 
15, articolul 53 al Statutului de la Roma se aplică 
tuturor mecanismelor de declanşare. Acest articol 
prevede nu doar evaluarea competenţei Curţii şi a 
admisibilităţii speţei, dar în egală măsură exami-
narea cazului, dacă o anchetă sau urmăririle servesc 
interesele justiţiei, inclusiv interesele victimelor. 
Noţiunea „interesele justiţiei” rămâne vagă; este 
posibil să ne imaginăm situaţii în care o anchetă va 
pune victimele într-un pericol extrem şi să împie-
dice martorii în cooperarea cu anchetatorii. Între 
timp, un asemenea scenariu pare a fi posibil în 
orice anchetă dusă de către CPI. Ca rezultat, Biroul 
Procurorului a fost forţat să ducă majoritatea anche-
telor referitor la situaţia din Darfur în afara Suda-
nului.31 Camera preliminară n-a relevat de ce parti-
ciparea victimelor erau necesare anterior acestor 
proceduri decisive. Putem vorbi despre avantajele 
sale potenţiale, în special contrapunerea la o lati-
tudine prea mare a Procurorului, ameliorarea echi-

30 Regula în cauză este formulată după cum urmează: „Pentru a 
le permite să se adreseze să participe la procedură în aplicarea 
regulei 89, Curtea notifică victimelor decizia Procurorului de a 
porni ancheta sau de a nu angaja urmărirea în baza articolului 
53”.

31 A se vedea: Apelul depus de Procuror în baza articolului 58-7, 
27 februarie 2007, ICC-02/05-56, http://www.icc-cpi.int/
library/cases/ICC-02-05-56-tFR_French.pdf, p.30.
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tăţii anchetei şi presiunea efectuată asupra Procu-
rorului pentru ca el să pornească o anchetă, să se 
concretizeze în absenţa unei supravegheri formale 
din partea Camerei preliminare conform prevede-
rilor articolelor 15 şi 53 al Statutului. Din contra, 
dezavantajele unei participări rapide a victimelor 
pare la fel să predomine: Procurolul a afirmat la 
justa valoare că recursurile Curţii, care ar putea fi 
utilizate mai bine pentru o mai largă participare a 
victimelor la procedură, sunt inutil irosite, tratând 
un mare număr de adresări înainte ca procedura să 
fi fost lansată. Un calcul simplu efectuat la subiectul 
deciziilor Camerei preliminare adoptate în speţa 
Lubanga demonstrează în mod clar: din totalul de 
45 de decizii adoptate de Camera preliminară din 
momentul eliberării mandatului de arest în februarie 
2006 până la trimiterea cazului Camerei de prima 
instanţă în septembrie 2007, 20 decizii (13%) în 
mod direct se refereau la participarea victimelor 
(fără a lua în consideraţie deciziile referitor la ches-
tiunile de protecţie).32 Mai mult, a permite victi-
melor să participe la nivelul situaţiei, făra a cunoaşte 
dacă acestea au vreo legătură cu obiectul anchetei 
sau a speţelor care au demarat deja, poate avea 
drept consecinţă neacceptarea celei mai mari părţi 
a „victimelor situaţiei” într-o speţă concretă ţinută 
în faţa CPI – fie că incidentul specific în legătură 
cu care ele au devenit victime nu va face în niciun 
caz obiectul unei anchete, fie că el nu va fi nici-
când subiectul unei speţe specifice. Aceste persoane 
se regăsesc în urma unor aşteptări şi speranţe, fapt 
ce poate constitui un pericol pentru securitatea lor 
fără a obţine anumite avantaje. O asemenea situaţie 
s-a creat în raport cu un grup de victime, partici-
parea cărora a fost acceptată prin decizia istorică 
din 17 ianuarie 2006: ele nu s-au incadrat în condi-
ţiile pentru a beneficia de statut de victime pentru 
speţa Lubanga.33 Cel de-al doilea argument adus de 
Procuror – barieră la obiectivitatea şi independenţa 
anchetei – pare a fi la fel semnificativă, în special 
din cauza riscului instrumentalizării victimelor şi 
a nevoilor acestora la finele procesului politic şi 
tentaţia de a manipula ancheta. O altă incomoditate 
majoră poate fi dezechilibrul creat între interesele 
victimelor şi cele ale acuzaţilor prin participarea 
victimelor înainte de existenţa unei speţe, dat fiind 
că în mod evident nicio apărare solidă nu este posi-
bilă, chiar dacă este numit un consilier al apărării ad 
hoc, aşa cum s-a produs în cadrul situaţiei din RDC.
32 Elisabeth Baumgartner, op., cit., p.414.
33 A se vedea: Decizia Camerei preliminare I referitor la cere-

rile de participare la procedura prezentată de Adresarii VPRS 
1 la VPRS 6 în speţa Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 
29 iunie 2006, ICC-01/04-01/06-172, http://www.icc-cpi.int/
library/cases/ICC-01-04-01-06-172_French.pdf.

Camera de Apel34 a menţionat, din nefericire, 
cu ocazia corectării direcţiei adoptate prin respin-
gerea cererii Procurorului, de a purcede la o exami-
nare extraordinară a deciziei Camerei preliminare 
privind refuzul dreptului de a face apel la decizia 
din 17 ianuarie 2006,35 din considerente pur proce-
durale – din punct de vedere strict juridic considera-
ţiunile sale fiind corecte.

CONCLUZII

Una din problemele stringente ce ţine de regimul 
de participare a victimelor la CPI este stabilirea echi-
librului dintre interesele victimelor şi alte interese 
procedurale penale. Anterior am afirmat că această 
participare compromite echilibrul dintre acuzare şi 
apărare, fapt ce contravine dreptului suspectului sau 
a acuzatului la un proces echitabil şi rapid, precum şi 
interesului Procurorului de a prezenta probele şi de 
a prezenta victimele în calitate de martori. În plus, 
participarea victimelor, de regulă în cazul în care 
ea este asortată de măsuri de protecţie, poate spori 
interesul public în cadrul unei audienţe publice, ce 
are drept scop oferirea posibilităţii de a verifica fără 
a împiedica adminisrarea justiţiei. Printre altele, 
există şi alte interese specifice CPI în calitate de 
organ creat printr-un tratat. Este vorba despre cele 
ale statelor părţi – rapiditatea procedurilor şi limi-
tarea cheltuielilor. După cum am menţionat ante-
rior, participarea rapidă a victimelor la faza anchetei 
poate contravine interesului Procurorului de a duce 
o anchetă în mod obiectiv, imparţial şi confidenţial. 
Echilibrul dintre aceste interese concurente trebuie 
să fie luat în vedere de către judecători în cazul în 
care acordă un acces la victime, în special în cazul 
în care definesc domeniul de aplicare şi modalităţile 
participării acestora. Problema echilibrului intere-
selor poate fi în egală măsură privită într-un context 
mai larg în cazul în care sunt abordate aspecte gene-
rale ale obiectivelor ce reglementează instituţiile 
corecţiei şi ale condamnării în dreptul internaţional 
penal.

Participarea victimelor impume şi o altă 
problemă importantă care trebuie luată în consi-
deraţie – a şti cum trebuie tratate victimele care ar 
putea fi martori-cheie, problemă care pare a fi destul 

34 Hotărârea privind Apelul Procurorului la fins de a obţine 
examinarea extraordinară a deciziei adoptate la 31 martie 2006 
prin care Camera preliminară I respinse o cerere de autorizaţie 
de interjeter apelul, 13 iulie 2006, ICC-01/04-168, http://www.
icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-168_tFrench.pdf.

35 Prosecutor’s Application for Extraordinary Rewiew of Pre-
Trial Chamber I’s 31 March 2006 Decision Denying Leave to 
Appel, 25 avril 2006, ICC-01/04-141, http://www.icc-cpi.int/
library/cases/ICC-01-04-141_English.pdf.
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de pertinentă în procedurile de drept internaţional 
penal, care, în mare măsură, depind de mărturiile 
victimelor. În timp ce Tribunalele ad hoc trebuie 
să gireze doar problema instrumentalizării exce-
sive a victimelor de către părţi, CPI se va confrunta 
cu o dilemă mult mai complexă – să accepte victi-
mele care au un interes la participarea în calitate 
de martori la procedură. Nici Statutul, nici RPP nu 
interzice victimelor să participe la procedura de 
depunere a mărturiilor. Cu toate acestea, o persoană 
care participă în calitate de victimă la procedura CPI 
ar putea fi exclusă de pe lista martorilor, în special 
din cauza poziţiei de quasi-parte, care se aseamănă 
cu cea a unei părţi civile din cadrul sistemului de 
drept civil, din cauza impactului pe care-l are în 
raport cu garanţiile unui proces echitabil. Stabilind 
că drepturile „lărgite” de participare sunt rezervate 
reprezentanţilor victimelor, după cum am menţi-
onat, putem presupune că angajamentul personal 
al unei victime nu atinge acel nivel care ar presu-
pune că participarea sa să fie incompatibilă cu rolul 
martorului. Cu toate acestea, chiar dacă victimele 
pot fi audiate în calitate de martor, mărturia lor ar 
putea fi un pic slăbită printr-un anumit aspect de 
parţialitate şi prin interesele manifestate pe care le 
obţin în rezultatul procedurii, şi anume reparaţiile. 
În consecinţă, puternica opoziţie din partea Procu-
rorului în raport cu participarea rapidă şi importantă 
a victimelor devine treptat clară.

Cu toate acestea, o abatere rămâne între victi-
mele ce participă la o procedură a CPI şi cele ce 
nu fac aceasta. Un alt factor luat în consideraţie la 
capitolul acestui subiect selectiv este cel al protec-
ţiei victimelor. Constatăm, la moment, doar măsuri 
de procedură au fost luate de Curte pentru a proteja 
victimele, deşi sistemul său prevede în egală măsură 
mijloace de protecţie în afara Curţii. În cazul în care 
considerăm că securitatea în regiunile unde deru-
lează anchetele CPI rămâne extrem de instabilă 
şi puţin sigură, inclusiv în timpul anchetei, faptul 
selecţionării unor victime sau a unor martori ar putea 
cauza inegalităţi şi probleme, nu doar pentru cei ce 
trebuie protejaţi, ci în egală măsură şi pentru ceilalţi. 
Una din soluţiile propuse pentru a compensa gradul 
ridicat al selectivităţii inerente jurisdicţiei penale 
internaţionale a fost asocierea la alte mecanisme ale 
justiţiei tranziţionale, cum ar fi cele ale comisiilor 
pentru adevăr, drept exemplu servind cazul Sierra 
Leone.36

Şi în sfârşit, să nu uităm că urmărirea penală este 
considerată ca cea mai bună manieră de comba-
tere a impunităţii. Această idee este larg răspân-
36 A se vedea: Gamurari V., Barbăneagră A. Crimele de război. 

Chişinău. Reclama SA. 2008, p.227-235.

dită, chiar dacă nu este unanim acceptată, dat fiind 
că în dreptul internaţional penal doar o mică parte 
de criminali sunt judecaţi şi că aceasta a fost una 
din cauzele creării tribunalelor penale internaţio-
nale pentru ex-Yugoslavia şi Rwanda, precum şi a 
constituirii Curţii Penale Internaţionale.

În principiu, reconstrucţia şi restaurarea socială, 
atât de necesară unei tranziţii de la situaţie de 
conflict intern la un cadru sociopolitic durabil şi 
stabil, adesea pune în aplicare multiple forme de 
justiţie ce includ obiectivul retribuţiilor prin inter-
mediul reparaţiei, contribuie la soluţionarea conflic-
tului între părţile implicate. În aşa fel, democraţia 
şi pacea durabilă, într-o societate ieşită dinr-un 
conflict, necesită nu doar o justiţie răzbunătoare, ci 
şi o reconciliere între victime, între autori şi socie-
tate prin intermediul formelor justiţiei reparatorii.37 
Restabilirea reglementării juridice este esenţială 
pentru ca victimele, autorii şi comunitatea in inte-
grum să poată reconstrui societatea pe noi funda-
mente.

Acest studiu, care este doar un început al unei 
analize ample ce va reflecta căile şi metodele de 
aplicare a justiţiei tranziţionale în societăţile post-
conflictuale, ne va permite să încercăm să abordăm, 
problemele victimelor acestor conflicte, inclusiv 
formele de reparaţie, în aşa fel oferind DREP-
TULUI posibilitatea să-şi promoveze principalul 
său obiectiv – asigurarea şi promovarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Societatea moldovenească nici până astăzi nu 
şi-a determinat priorităţile în procesul de reconci-
liere naţională, fiind dezbinată în urma destrămării 
ex-URSS şi a declanşării conflictului de pe Nistru 
din primăvara-vara 1992. Între timp apar o mulţime 
de alte probleme, ca de exemplu, cele ce ţin de efec-
tele celor 8 ani de „guvernare comunistă”, care au 
lăsat în urmă Republica Moldova cu câteva decenii, 
efectele cărora s-au simţit în cadrul evenimen-
telor tragice din 7 aprilie 2009. Atitudinea justiţiei 
moldoveneşti faţă de victime şi nu numai...,38 au 
37 Concluzii la care s-a ajuns în cadrul lucrărilor Mesei rotunde 

„Vérité, Réconciliation et Justice dans les transitions démocra-
tiques”, condusă de profesorul Xavier Philippe, ca e avut loc la 
23-24 martie 2010, la Aix-en-Provence.

38 Ne referim în cazul dat în special la procesele ce au avut loc în 
urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, în cadrul cărora justiţia 
moldovenească a dat dovadă de un comportament „infantil” 
pentru un stat ce se pretinde „stat de drept”, comportament, 
care reaminteşte de „troika” din perioada regimului stalinist. 
Şi în aceste condiţii se mai insistă că regimul „voronin” nu 
a fost un regim autoritar!!! Să rămână la aprecierea istoriei, 
dar totuşi, pentru a aprecia „nivelul european” al Republicii 
Moldova, propun celor ce susţin că locuim într-un stat de drept 
să se deplaseze măcar pentru o săptămână în spaţiul Uniunii 
Europene pentru a putea aprecia un regim democratic la justa 
sa valoare. 
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ieşit la suprafaţă, ce-i drept parţial, doar odată cu 
schimbarea regimului de la Chişinău. Între timp, 
procesul de reconciliere naţională abordează un şir 
de probleme, care anterior, fie intenţionat, fie din 
neglijenţă, n-au fost supuse unor dezbateri în socie-
tate, inclusiv din motivul unei prezenţe slabe a soci-
etăţii civile în viaţa politică a Republicii Moldova.39

39 Nu ţine în mod direct de tematica articolului în cauză, dar are 
o tangenţă indirectă – este vorba de ziua de 9 mai, care tradi-
ţional marca Ziua Victoriei, pe când europenii o numesc Ziua 
Europei, iar la 8 mai marchează sfârşitul celui de-al Doilea 
Război Mondial (în Europa). Victime ale acestui „măcel” au 
fost toţi participanţii, indiferent de partea cui au luptat, iar în 
cazul Republicii Moldova această problemă este deosebit de 
actuală, dat fiind că locuitorii acestui meleag s-au aflat sub 
„jurisdicţia” celor două tabere inamice, în afara voinţei sale. 
Doar un exemplu: prizonierii de război din forţele armate ale 
„axei” erau privaţi de liberate de tribunalele militare sovie-
tice la 25 de ani pentru „agresiune”! Vă imaginaţi ce nivel 
al „culturii juridice”??? Şi noi prelungim să promovăm acest 
„nihilism” juridic la începutul secolului XXI!!! Atitudinea 
faţă de aceste victime/participanţi este determinată de nivelul 
de trai al acestor persoane zi de zi, şi nu de acele manifestări 
organizate o dată în an cu „fanfare”, „parade” etc. În situaţia 
în care „învingătorii” au un nivel de trai sub orice critică, iar 
cei „învinşi” se bucură de o linişte la adânci bătrâneţe, ne 
punem întrebarea: care sunt valorile promovate de societate? 
Putem aduce exemple mai recente: atitudinea societăţii post-
sovietice faţă de participanţii la „războiul” din Afganistan din 
1979-1989, sau şi mai recent, faţă de participanţii la conflictul 
armat de pe Nistru din primăvara-vara anului 1992, indiferent 
de partea cui au luptat, cu condiţia că întrunesc cerinţele faţă de 
statutul de „combatant”. Ultima temă impune un studiu amplu, 
dat fiind că problemele victimelor de pe ambele părţi ale 
Nistrului sunt foarte slab abordate în societate, pe când, după 
cum am menţionat, unul din obiectivele principale ale justiţiei 
tranziţionale este reconcilierea naţională şi reconstituirea soci-
etăţii pe un nou fundament.

Până la urmă, reformele în justiţie şi implemen-
tarea standardelor şi valorilor europene sunt printre 
condiţiile prioritare impuse Republicii Moldova în 
procesul de integrare europeană.

Copyright©Vitalie GAMURARI, 2010. 
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EVOLUŢIA NOŢIUNII DE SECURITATE NAŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL PROCESELOR 
DE GLOBALIZARE ŞI REMODELARE A SISTEMULUI INTERNAŢIONAL

În cadrul articolului este expusă o analiză teoretico-metodologică detaliată a conceptului de ”securi-
tate naţională”. Deşi există o multitudine de interpretări, deocamdată este dificil de a-l considera ca un 
domeniu de cunoaştere de sine-stătător. Aşa dar, procesul de ”autodeterminare” a termenului de ”secu-
ritate naţională” ca disciplină ştiinţifică nu este finalizat. De aceea, se simte o încărcătură slabă a conţi-
nutului conceptual, valoric şi multidimensional, care în contextul proceselor de globalizare şi remodelare 
a dezvoltării sociale moderne ar asigura o viziune mai amplă a problematicii respective. Semnificaţia 
noţiunii de ”securitate naţională” rămâne mai des utilizată în practica politicii externe, şi are o importanţă 
deosebită nu numai în aspectul pur teoretic „pentru identificarea unei noi trăsături a spaţiului de securi-
tate a comunităţii mondiale”, dar mai întâi de toate, într-o dimensiune practică, deoarece predetermină 
bunăstarea viitoare a statului şi lumii însuşi.

Astfel, problematica legată de securitatea naţională rămâne a fi una din temele de discuţie în cadrul 
teoriei social-politice. E. Rothschild a demonstrat concludent că de-a lungul secolelor securitatea a 
cunoscut nu o singură schimbare al sensului predominant. În consecinţă, aceasta din urmă nu doar a extins 
domeniul de cercetare al gândirii politologice şi politico-sociologice a modernităţii, dar, de asemenea, a 
condus la diferenţe semnificative în ceea ce ţine de aprecierea şi opiniile cu privire la esenţa şi transfor-
marea fenomenului ca atare în cel mai larg sens al acestei categorii.

 În această privinţă, pare cel mai esenţial de a defini importanţa securităţii naţionale în vederea menţi-
nerii viabilităţii statului, care în mod ideal, în scopul realizării obiectivelor comune, uneşte oamenii, soci-
etatea şi statul, dar în realitate nu exclude contradicţiile pe baza unor diferenţe ce ţin de interese, valori 
si scopuri.

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ И ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В статье представлен детальный теоретико-методологический анализ понятия «нацио-
нальная безопасность». Несмотря на обилие толкований, её все еще трудно рассматривать как 
самодостаточную область знания. Не иначе как «самоопределение» национальной безопасности 
как научной дисциплины не завершилось. Посему речь идет о слабом наполнении данного понятия 
концептуальным, ценностным и многомерным содержанием, которое бы в контексте трансфор-
мационных и глобализационных факторов современного общественного развития обеспечивало 
максимально широкое видение соответствующей проблематики. Содержание национальной безо-
пасности остаётся наиболее востребованной внешнеполитической практикой, и представляет 
особую значимость не только в чисто теоретическом аспекте «для выявления нового качества 
пространства безопасности мирового сообщества» но, прежде всего в практическом измерении, 
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поскольку предопределяют будущее благосостояние государства, и мироустройства как такового. 
Таким образом, проблематика национальной безопасности продолжает оставаться одной из 

дискуссионных тем социально-политической теории. Э. Ротшильд убедительно показала, что 
на протяжении столетий не раз происходила смена преобладающего смысла безопасности. Как 
следствие, это не только расширило исследовательское поле политологической и политико-социо-
логической мысли современности, но и привело к значительному разбросу оценок и мнений относи-
тельно сути и трансформации самого явления, в самом широком понимании его сущности. 
В этой связи, представляется наиболее естественным определить важность национальной 

безопасности в поддержании жизнеспособности государства, которая в идеале, при достижении 
общих целей, соединяет воедино людей, общество и государство, а в реальности не исключает 
противоречия, на почве разногласий в отношении интересов, ценностей и целей.

The character of the ongoing discussions 
confirms a multidimensionality of new approaches 
to the treatment of the term symbolizing the state 
of protect ability of vital interests of the individual, 
society and state, and the responsibility of the latter 
in this area.

Therefore, such attention to this problem is 
quite natural and grounded, as security concerns the 
most important parts of vital functions of the indi-
vidual, society and state, acting as one of the most 
dis putable categories in the theory of international 
relations (TIR) and other social sciences [42, p. 
3-35].

For today, the problem of national security, 
which was very widespread after the Second World 
War, arises, as a rule, in view of its poor conceptual 
theoretical readiness and, therefore its consideration 
through separately taken sociopolitical elements, 
such as interests, threats, conflict, stability, is in 
many respects a necessity.

In general, the category of “national security” has 
entered into the scientific turnover rather recently, 
having received its initial form in the American 
political science, and then in a number of countries 
of Western Europe [27, p. 30]. We will specify that 
separate elements of security can be found in works 
of one of the USA fathers-founders J. Madison and 
T. Roosevelt, to be more exact, in his address to the 
congress in 1904 concerning establishing “control 
over the Panama canal”2. How ever, the priority in 
its development is usually attributed to the known 
author of the modern American liberalism Walter 
Lippmann who for the first time used this term in 
his book in 1943 [53, p. 196].

It is usually considered that Theodore Roosevelt 
was the first to use the concept “security of the 
state”, and Walter Lippmann was the first to give 
the first definition of security, having co-ordinated 

2 The address concerned the accession of the Panama Canal 
Zone to the USA. Besides, that action was grounded by the 
USA interests of “national security”.

I. “National security”: interpretations, 
essence, content, conceptual apparatus

The studying of national security, comprehen-
sion of its methodological and conceptual basis, has 
always caused considerable, sometimes magnetic 
interest among representatives of the scientific 
community. If to assume that the need for security 
has arisen simultaneously with the advent of the 
human society, it should be assumed that attempts 
to develop a special terminological apparatus of 
the above problematic, to clear up the sources and 
tendencies of its origin have been undertaken by 
scientists time and again (that is not challenged 
to day by almost anyone). Consequently, it has not 
only expanded the research field of politological 
and politico-sociological thought of the present [13, 
p. 73-77; 38, p. 3-12; 39, p. 46-62], but has also led 
to considerable dispersion of assessments and opin-
ions concerning the es sence and transformation1 of 
the phenomenon itself. Its orientation and content 
are of a special importance not only in a purely 
theoretical sense “for revealing of a new quality of 
the security space of the world community” [28], 
but, first of all, in the practical dimension as they 
predetermine the future well-being of the state and 
world order as such.

Despite the abundance of interpretations, it is 
still difficult to consider national security as an 
exhaustive and self-sufficient area of knowledge, as 
it is a question of a poor filling of this concept by 
a conceptual, value and multidimensional content, 
which would provide a maximum possible vision 
of the corresponding problematic. Therefore, it ( 
remains to be the newest concept from the point of 
view of the level of its scrutiny, continuing to be 
a subject of discussions, in the context of those or 
other scientific disciplines [43, p. 8].

1 In this context, the term “transformation” should be conceived 
as the one filled with another content dictated by a change of 
the international relations environment, distinct from the envi-
ronment existed in the bipolar epoch.
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it with national interests. Then the term was offi-
cially acknowledges after the adoption of Act № 
257 of July 26, 1947, the USA National security act 
on which basis the National security council was 
established. The latter “advised the president on 
questions, pertaining to the integration of internal, 
external and military policy in the national security 
area” [17].

Let us note that the above Act does not provide 
an unequivocal definition of national security. 
However, following its adoption, a con cept of 
national security began to be formed in the USA 
and it would require decades for this concept to 
be of an accurate structured character, proceeding 
from intelligent and clear cut definitions. Starting 
from 1986, the US president annually addresses the 
Congress with the message titled “National security 
strategy”.

It should be noted also that the American model 
of national security in many respects has func-
tioned on the basis of methodological writings of 
the classic of the American politological thought of 
the middle XX century Hans Morgenthau, done as a 
result of long theoretical researches.

An attempt to consider national security in a 
geopolitical context, i.e. in interaction with the 
external environment, social, and natural, to clear 
up its nature and to try to comprehend lessons of 
researches in this area, to outline basic problems 
facing scientists and experts, is a primary objective 
of the authors of this article.

In the beginning, we will dare to remind that the 
category of (“national security”, strongly entered 
into the political lexicon and possess ing certain 
dynamics, till now has the theoretical urgency and 
practical importance. In the sociopolitical theory, 
a dispute is going on as to the possibility of using 
the word combination “national security”) which is 
perceived differently. Thus, according to the majority 
of western political scientists, to be exact, represent-
atives of the western politico-philosophical thought, 
it is a question of the ability of the country to main-
tain its territorial integrity, independence, political, 
economic and other vital bases of the society. Until 
now, the western interpretation of national security 
maintains its primary originality and is identified 
with security of a state-organized society.

Such a vision is determined by another system 
of values focused first of all on interests of the indi-
vidual, and not the state. Hence, the state is called 
to serve interests of the civil society, making human 
re quirements and needs its corner stone. That, in 
turn, testifies to the human dimension of national 
security.

Meanwhile, in our language, the adjective 
“national” can be formed from two nouns: “nation” 
and “nationality”. At this, the use of the adjective 
“national”, as a rule, does not cause any doubts. In 
addition, when we speak about national resources or 
national question, we realize that it is a question not 
of the resources and a separately taken nationality, 
but about public resources and all-nation question.

Thus, national security of the Moldavian state 
considers its connection with national relations. 
Thereupon, it is not out of place to remind that a 
similar approach is a mirror reflexion of the posi-
tion of T. Gobbes in whose opinion, security of 
the person and society consists in development of 
rational rules of behavior of people who are equal 
among themselves [23, p. 172-182].

Actually, in the modern Moldavian state, the 
traditional concept of national security consisting 
of three elements is adopted: security of the person, 
society and state [18]. At this, we will note that 
such approach, with long pauses, finds its reflexion 
in the Moldavian politico-legal thought and prac-
tice. The basic objects of security include human 
rights and freedoms, material and cultural wealth of 
the society, constitutional system, sovereignty and 
state territorial integrity [18]. Proceeding from such 
understanding, in official documents, the human 
being is put at the same level with the society and 
state and even precedes them. Legislatively, when 
maintaining security, no restriction of citizens’ 
rights and freedoms are allowed, except for the cases 
strictly provided by the law. Structural elements 
of the security concept are notions of subjects and 
objects, dangers and threats, security spheres, etc.

So, if to assume that maintenance of security is 
vitally significant for a country development [7, p. 
74-92], it is possible to draw a conclu sion that theo-
retically, uniform methodical measures directed on 
its realization are still in a suspended state. Analyt-
ical methodological instruments of determination of 
threats has been developed insufficiently; threshold 
indicators according to which security threats can 
be charac terized exclusively as threats are not clear.

Here, it is hardly necessary to prove in details that 
in a country where there is no national consent on such 
fundamental elements of national security as “vector 
of national development”, “social ideal”, “models of 
economic and political systems”, “national interests”, 
it is difficult to determine what threats and challenges 
do really exist, and what, having entered into colli-
sion with the process of “blind”, i.e. uncontrollable, 
globalization3, are results thereof.
3 The expression “blind” globalization was borrowed by the 

authors from the L.N. Kle-patsky’s article [21].
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Taking into account the above, it is possible 
to speak about the need for a reconsideration of 
methodological and conceptual bases of national 
security, revaluation of resources and mechanisms 
of its maintenance, strict arrangement of accents 
in the internal and foreign policy concerning the 
triad – “individual – society – state” (italics added 
– the Authors) which are not recommended to be 
interpreted separately from the globalizational and 
transformational processes of the present. There is 
certain logic in this. Thus, researcher A.V. Krutov 
considers that such an approach is capable to ensure 
a steady interaction of the civil society and state in 
any questions, including in questions of national 
security [26, p. 13-14].

It is necessary to pay attention to the fact that 
from the point of view of definition of correlation 
between the elements “individual-society-state”, the 
declared triad undergoes inversion when it transfers 
from the analysis of the national security concept to 
its content. There are many reasons to agree or disa-
gree with such interpretation, however objectivity 
is such that if in the concept “security” the priority 
belongs to the individual, then to the society and, 
finally, to the state, then in maintaining security, 
the priority belongs exclusively to the state which 
i co-ordinates its efforts and efforts of the society 
regarding overcoming threats to security.

Let us note that an extraordinary interest to 
national security as to one of elements of polito-
logical thought, aroused in the end of XX century. 
Here, it is necessary to underline that scientists’ 
approaches to its analysis were different. Those 
approaches were so manifold that the scientific 
comprehension of security represented a rather 
mosaic picture dazzling with various approaches 
and definitions.

Thus, western researchers of the new time, 
treating national security as a system of actions 
taking place beyond the national borders [67, p. 
5-41]; identify it with a geopolitical security of the 
state. The known American military man and scien-
tist J. Collins considers that strategy of national secu-
rity is a science and art of using the national power 
under all circumstances with a view of achievement 
of a desirable level and form of control over the 
adversary by means of threats, brutal force, in direct 
pressure, diplomacy, dodges and other possible 
means, providing thereby interests and purposes of 
national security [54, p. 14].

However, a similar definition shrouded in a crape 
of mystery (since it does not precisely identify the 
environment and exponent of the national security 
maintenance), requires a more concrete definition, 

which can be found with the reference to conceptual 
positions of politi cal realism. We will remind that 
security of the state, from the point of view of that 
political doctrine, should be considered as security, 
which can be provided only by one state as a basic 
actor of the international relations. Such under-
standing of security conceptually follows from the 
postulate that international relations develop out of 
collisions between states which, trying to achieve 
the desirable result, proceed from the purpose 
based on national interests, – “i.e. such interests for 
the sake of which a state will rather agree to be at 
war than to agree to a compromise” [50, p. 320 – 
347]. Hence, the geopolitical security, according to 
some political scientific researchers of its depths, 
is a component of national security and system of 
maintenance of national interests. By and large, it 
is possible to say that national security is a strategy 
directed on maintenance of vital interests of a state-
nation [50, p. 320 – 347].

Let us remind that security of the state, which 
had to be maintained in the conditions of that time, 
in the conditions of an anarchical international 
system4, was considered in a strict coordination 
with force (more often, military). At this, mechani-
cally, according to political realism, even if there 
are changes inside the states, the system remains 
anarchical, which influences or even determines 
behavior of its structural units [67, p. 5 – 41]. It is 
logical to conclude in this connection, that na tional 
security connected with protection of the territory 
from external military threats, should be considered 
in “co-habitation” with the concept of “state secu-
rity” as only the state is in a position to pursue a 
policy of maintaining its own security. It is impos-
sible to ignore this important factor from the point 
of view of the further development of international 
relations and positions of classical realism. If to 
refer to an increasing compatibility or discrepancy 
of national interests occurring during the globaliza-
tion epoch, and the fact that its reverse side is the 
interrelated factor, it is necessary to assume, that 
the state is in constant searches of methods of secu-
rity maintenance. A similar approach which has 
received the most different substantiations in works 
by T. Barnett, Z. Bzhezinsky J. Gaddis, R. Cooper, 
R. Kagan, H. Munkler, J. Nye, N. Ferguson, F. 
Fukuyama [4; 52; 55; 57; 58; 59; 60; 62; 63] – from 
pragmatic to theological ones, has its versions.

4 The anarchical system of international relations was built on 
the permanent rivalry of states as a dominating political actor 
of the international arena and it supposed the use of military 
means. At this, the war is considered as a quite admissible 
means of the con flict settlement.
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Meanwhile, it is not out of place to remind that 
in the West, within the frameworks of the theory 
of international relations, there is an independent 
discipline – security studies, which is based on the 
use and knowledge economy exclusively in the 
security sphere.

In connection with the subject under discussion, 
it is expedient to proceed to consideration of posi-
tions and views of representatives of Other schools 
of the present, which work within the limits of their 
area of knowledge and, hence, it is not excluded, 
that a difference in ap proaches will fill up the 
considered problematic with a new content.

In the considered context, it would be desirable to 
note, that, de spite existing differences in approaches, 
there are also obvious points of rapprochement, i.e. 
comprehension of the fact that a primary factor of 
security, valuable unity of the society and state is a 
level of state’s feel ing of security.

So, on the one side are theorists connecting 
national security with national one, where the nation 
is a set nationalities living in a single ter ritory, for 
which their national-cultural originality is charac-
teristic5. Here again, it is necessary to name such 
scientists as V.G. Ignatov, V.P. Tarantsov, A.V. 
Ponedelkov, A.M. Stepanov.

The other group of scientists suggests consid-
ering national security through the prism of country 
security, being focused on economic, po litical, 
organizational means applied by the state for 
neutralization of threats to the vital interests of the 
country6. Within the frameworks of such approach, 
S.V. Stepashin believes it necessary to consider 
geo graphical and territorial aspects of national 
security which, in our opin ion, can act as indicators 
when assessing a survival rate of the state both in 
crisis, and everyday situations [40, p. 8].

For the sake of practical presentation, we will 
cite the example of the USSR, whose survival rate 
index during the crisis period accounted for 119% 
(if to sum up indicators of all countries of the 
world, the USSR had the highest). Such high indi-
cator was determined by a favor able geographical 
position, rich natural property of the country, its 
re sources, population, and military parity with the 
USA, achievements and successes in the diplomatic 
field. Besides, the economic indicator amounted to 
36% of the USA level. The general indicator, as the 
sum of all indexes, amounted to 77% and as such, 
determined the «national power» of the USSR, of 
the general integrated index of the USA “national 
power”. However, inability of the USSR to quickly 
and precisely assess and predict the internal and 
external situation emerged at that time, has led to 

the disappearance of the USSR. In this connection, 
we will point out to a basic element of national 
security, without which in ternal political stability of 
this or that state is impossible, namely, an economic 
component and ability of the top leadership to take 
adequate measures for prevention of threats, chal-
lenges, and their overcoming.

The third group of researchers prefers to consider 
that national security is state security, disclosing at 
this its historical, territorial, and natural compo-
nents. We believe that such interpretation is close 
by its content to national security and in more details 
characterizes it from the position of the historical 
epoch. Importance of this approach is dictated, first 
of all, by the fact that it refers to security of the 
state as, speaking about national security, we mean 
nothing else but security of the state, which all func-
tions are inseparably linked with the territory on 
which its sovereignty extends. Undoubtedly, in this 
case, that for any state infringement of its territorial 
integrity by other states or separatist move ments is 
the most terrible thing.

The historical component of such approach 
brings us to the epoch of the Sacred Union. Thus, 
English researcher Emma Rothschild has convinc-
ingly shown, that universally used national security 
reflects one of the historical approaches to national 
security prevailing in the days of the Sacred Union, 
being the answer to Napoleonic wars and reflexion 
of rising national feelings of consciousness in 
Europe [64, p. 61-70].

At the same time, the analysis of the content of 
the works of the above-mentioned authors clearly 
shows that one of the most studied directions of 
security is the approach which considers national 
security through the prism of the constitutional 
security. Thus, the latter concerns specificities 
of formation of a political regime and political 
com munity (system of state authorities, not public 
institutions). Literally, the constitutional security 
discloses its politico-legal aspect in national secu-
rity: a set of political institutions, and also their 
powers providing the internal political stability of 
the state. An example of such approach may be the 
works of T.E. Schubert [51, p. 92-98], A.I. Vasiliev, 
V.P. Salnikov.

It should be added to the above, that security 
of the state as an actor of political processes is 
connected, first of all, with preservation of its consti-
tutional system, maintenance of its sovereignty and 
territorial integrity, which is used to be consid-
ered through a notorious prism of protection of the 
person and society. In this sequence, the state with 
all its inherent attributes, institutes and organs must 
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serve the interests of each person and the society as 
a whole. At this, social scientists confidently postu-
late the thesis that if any parts and institutes of the 
state cease to serve the interests of the person and 
the society, there should ho a constitutional mecha-
nism, allowing to introduce adjusting amend ments 
to satisfy the interests of the state system. In this 
context, the activity of state institutions is predomi-
nant and it should have a socially focused character, 
provide prosperity of the person and society.

It is important to note that according to a number 
of innovative works, the role of a synonym to 
national security may be attributed to “public (civi-
lized) security” which is painted exclusively by 
its own color, meaning protection of a set of value 
origins of the public, group, mid individual life. 
Until recently, the majority of authors connected 
the concept of “public security” with infringement 
of either rules of interaction of people with tech-
nical systems, or rules of treatment of generally 
hazardous objects. At such approach, a “technical” 
character of public security is put forward, but its 
actually substantial side fre quently remains out 
of sight of both researchers, and law enforcement 
organs [29, p. 125].

There are a lot of similar opinions. Thus, O.A. 
Stepanov considers that a specificity of public secu-
rity consists in a more detailed consid eration of one 
of the aspects of national security, i. e. the spiritual 
life of the nation. According to the theorist, in the 
conditions of a broad use by state organs of infor-
mational electronic technologies, the safeguarding 
function of the state will become increasingly signif-
icant [44, p. 34 – 38; 45, p. 62-67]. Thereupon, we 
will note V.E. Petrishchev’s position who defines 
the public security as “maintenance of normal func-
tioning of all public institutes, unobstructed func-
tioning of different sociopolitical doctrines, teach-
ings, concepts, and also freedom of citizens to unite 
on the basis of community of social, professional, 
national, religious and other interests into those or 
other public formations” [36, p. 28-41].

Following the above analysis, it is not difficult 
to see that public security is quite comparable with 
that of the state, and in some sense, they comple-
ment each other.

In many traditional politological paradigms, 
national security is defined as the absence of 
dangers or ability of the state to effectively meet 
and prevent potential threats and challenges [53, 
p. 197]. Or, as the founder and the first president 
of the “Rome Club” August Peccei, “already in the 
mid-sixties of the last century, just on the eve of 
“entering into the phase of a new metamorphosis of 

all human history” (Z. Bzhezinsky), “great turning 
point” (Ricardo Diez-Hochleitner) or even a “world 
revolution” (I. Vallerstajn) it was noticed, that 
“the times in which we live, are full of threats and 
dangers...” [37, p. 309-331].

The expansion of the substantial field of this 
concept could not but lead to its new interpretations 
which can be considered from various disciplinary 
positions, philosophical, for example [32, p. 62-65]. 
We are interested in its socio-political framing.

In this connection, researchers A.V. Vozzhen-
nikov [10, p. 27] and N.D. Matrusov when defining 
it, proceed from national interests and resources. 
At this, A.V. Vozzhennikov subdivides the entire 
totality of vital interests of the nation into four groups: 
survival, development, important and humanitarian, 
and together with M.V. Aleksandrov pro ceeds from 
the concept of threat. The threat acts here as a sense-
forming concept as it allows us to consider national 
security as a dy namic category (change of the state 
of national security at various intervals of its histor-
ical development in different socio-political situa-
tions), and a static one (fixes the state of national 
security for a certain moment of time).

Scientist V.A. Trukhanov notes that the national 
security system is the protection of national life 
through realization of interests, values and the 
purposes [47, p. 17]. It should be acknowledged 
that this inter pretation contains a sensible grain as 
the history has confirmed time and again that great 
designs of the past, for example, empires, disap-
peared, according to P. Levis, because of exhaustion 
of moral forces of the nation which formed them, a 
spiritual break of peoples. If to draw analogy with 
states as basic subjects and actors of international 
law and international relations, the picture becomes 
more evident. Such statement may be considered 
as trivial, that is axiomatic and consequently not 
demanding a special substantiation.

Nevertheless, in order to dispel an illusory 
image of national security as an exclusive design of 
physical survival of the state, we will try to develop 
the analysis in the tideway of several theoretically-
applicative research positions. As national security 
as an object of research is of an interdisciplinary 
character, a choice problem by the principle “either/
or” in the research positions is not applicable.

So, in the tideway of modern studies, attention 
should be paid to the A.A. Prokhozhev’s position 
who considers national security through the concept 
“system”, i.e. system of national security and system 
of maintenance of national security. Another scien-
tist, O.N. Klimov focuses attention on the “state of 
protectability” of vital interests and maintenance 
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of a sustainable development of objects of secu-
rity [22, p. 13]. The position of the Explanatory 
dictionary of the Russian language defining “secu-
rity” as the absence of danger: “Security is the state 
of protectability of vital interests of the society and 
state from internal and external threats” is shared by 
others. Historically, the English language concept 
of “security” is as follows: the state or sense of 
security; something which protects or safeguards; 
protectability of the state, company etc. from espio-
nage, plunders and other attempts; pledge taken as 
a guarantee of returning of a loan or performance of 
the obligation [65, p. 1093]. 

At the same time, it is known, that S.V. Kortunov, 
considering security as a socio-political phenom-
enon, concentrates on the most probable tendencies 
of its development [25, p. 12]. The topicality of the 
suggested interpretation follows from the fact that 
the accelerating globalization processes bring to an 
absolutely different level the transformation of all 
spheres of security maintenance [6, p. 471 478; 19, 
p. 160 – 170; 30, p. 59 – 67]. Here it is necessary 
to assume, that the more perfect the internal self-
assessment of this or that state in the sphere of its 
further development will be, the more probable are 
its internal possibilities in development of correct 
strategic decisions on maintenance of national.

Let us note in passing that all sides of this 
conditional triangle are equal, and the individual 
is presented as a prime objective of national secu-
rity for the sake of which, actually, the proposed 
model is built. Se curity of the individual usually 
means “protectabiliry of the conditions providing 
realization of the personal rights and freedoms and 
possibili ties for its self-development» [15, p. 18]. 
Here it is necessary to pay at tention to the fact that 
the aforementioned individual trusts the most part 
of his cares about his security to the state, and the 
nation – state, in turn, trusts it in the international 
community of states. Here again “the state, W. 
Lippmann wrote, is in the condition state of security 
when it should not sacrifice its legitimate interests 
in order to avoid war and when it is in a condition to 
protect these interests5 by war, as the case may be” 
[61, p. 5]. Thus, for example, A.I. Utkin considers 
that national interests of any country follow from its 
national identity. Be fore determining its interests, 
each country, one way or the other, de termines what 
its identity is, “what it is” [48, p. 126].

5 The problem of the national interest as a key category of 
researches began to be used by representatives of the political 
realism school. They co-coordinated this problem with the 
concept of “force” understood as the power/might of the state 
on the interna tional arena [1, p. 92].

So, national security as the major factor of inde-
pendence and success ful development of the state 
is inseparably linked with national interests [16, p. 
94-106]. As A. Volfers notes, “the formulation of 
national interests has practically become a synonym 
of the formula of national security”. In this context, 
we will note, that “national interest” “tied up” to 
security is nothing else but a set of measures for the 
state survival, that is preservation of its territorial 
integrity, basic governing institutes, maintenance 
of eco nomic development and prosperity, ability 
to solve political, economic, so cial questions in a 
sovereign manner [11, p. 18-25; 31, p. 36].

If to get a grasp of this interpretation attentively, 
it should be noted that security of the nation – states 
is connected with achievement of a rather high level 
of consent concerning fundamental purposes and 
val ues. Proceeding from it, it is possible to assume 
that national security is an integrated expression 
of interests of the individual, society and state as 
a whole [46, p. 24]. Therefore, in security issues, 
maintenance of in terests of the nation should be 
put on the first place [3, p. 6-7]. Ameri can political 
scientist K. Deutsch consciously and unequivocally 
de fines the nation as the people possessing the state 
[56, p. 96].

Not analyzing in detail, it may be noted that 
national interests of 11 to state are the motive force 
of behavior and activity of the individual, nation, 
society and state as a whole. Here again it is impor-
tant to under-i.ind, that if the state in the name of 
corresponding institutes has not formulated a clear 
and realized understanding of the national inter-
ests, 11 cannot count on self-preservation, sustain-
able development, and moreover, on its own secu-
rity. In this connection the L.I. Sergeeva’s position 
according to which security in itself has become 
an national interest and “in first five years of the 
XXI-st century, according to the author, it received 
the status of the actual purpose, ideal, value, interest 
for all: from children to military men, from the 
power to the public and citizens”[41, p. 353].

The scientific explanation of the offered treat-
ment is that security as an integral part of the modern 
political discourse possessing a mobile < mantic 
dominant, is attributed the role of balance between 
the internal tale of feeling of the individual, society 
and state.

Within the scope of the developed approach, it 
may be probably assumed, that the nation as a deter-
mining factor of the state, is above it; 11 creates the 
state for managing its affairs. At the same time the 
state is a form of existence of the nation.

Thus, the above-stated leads us to a conclusion 



REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE / NR. 3, 2010 77

that national security can quite be considered as a 
category of policy designating ways, means and 
forms of maintenance of national interests both in 
the country, and in the system of international rela-
tions. Meanwhile, the content of this concept inte-
grates various senses (interests, threats, conflict, and 
stability) and is formulated as a state of protecta-
bility of higher vital interests of the nation, society 
and state from internal and external threats. It results 
in the understanding of security as a key national 
interest, i.e. requirements among which the objects 
of protection of the state – nation are the following:

• political stability, i.e. maintenance of a reli-
able controllability based on the balance of social 
interests, legitimate state power capable control 
the processes of public changes, maintain order in 
the country necessary for normal functioning of all 
institutions of life-support, protection of the consti-
tutional legality, security of the rights and freedoms 
of citizens;

• integrity of the state, i.e. such its organization 
which guarantees the consolidation of the power in 
all territory, territorial integrity, providing a steady 
interrelation between citizens, the state, thereby 
excluding the threat of disintegration under the 
influence of internal contradictions;

• defense, i.e. protection of independence and 
territorial inviolability of the state against external 
aggression of a military character;

• techno-ecological security, i.e. the prevention 
of technogenic accidents, failures caused by the 
anthropogenic factor, overcoming consequences of 
acts of nature;

• economic security, i.e. maintenance of 
economic independence of the country a condition 
of survival and people development, which means 
sufficiently high and steady economic growth of the 
country, satisfaction of economic needs;

• foreign policy priorities, i.e. creation of the 
international environment favorable for the state 
when “refusal of power decisions allows an interna-
tional actor to provide stability and development of 
both its own internal policy, and relations with the 
external world” [49, p. 189].

The analysis of the USA official documents on 
the national security strategy shows that it should be 
understood as protectability of vital interests deter-
mined by multiplicity of factors and conditions and, 
there fore they cannot be treated by the law [33].

It would be possible to agree with such a formu-
lation, if at definition of basic concepts of the 
general security theory not to refer to the axiolog-
ical (value) approach, in which light the initial, key 
concepts of the security theory are not concepts of 

interest and threat, but concepts of value (property, 
resources) and damage. According to such posi-
tion, it is more accurate to understand the national 
security protectability of not national interests, 
but belonging to the country (people) material, 
and spiritual values from significant damage [2, 
p. 169-177]. Arnold Volfers speaks about it more 
specifically: “Objectively, security is determined by 
the absence of threats to the acquired values; and 
subjectively, by the absence of fear that these values 
will be subjected to an attack” [24, p. 88-89].

In the above paragraphs, we mentioned that 
maintenance of national security in its traditional 
understanding supposes the presence of threats to 
security. It is expedient to specify that the national 
security is not at all the absence of threats, but, 
undoubtedly, the presence of the mechanisms 
effectively limiting and stopping their manifes-
tation. Thereupon, it is necessary to consider as 
threats only those threats which shake the steady 
state of national security. In the light of the above 
mentioned, a special attention should be paid to the 
article of the American professor R. Ulman from the 
Princeton University “Redefining Security” (1983). 
The author fairly notes, “the national security is 
threatened by actions which are fraught, first, with a 
sharp decrease in quality of life of the population of 
the specific state for a rather short period of time, or, 
secondly, they threaten considerably to narrow the 
range of political alternatives, at the disposal of the 
government of the country or private non-govern-
mental organizations within the state” [66, p. 133].

Shifting the focus of the reader’s attention 
towards the functions of the national security system 
it is necessary to note, that it is inherent in: protec-
tive, stopping, anticipating, mobilizing, regulating, 
prognostic functions which are directed on the 
preservation of a separate individual, society and 
state, i.e. on preservation of their qualitative defi-
niteness. Thus, their effective realization is insepa-
rably linked with national interests of the country, 
including outside its territory.

In each specific case, for maintenance of national 
security, spe cially developed methods, and not in the 
last instance, application of corresponding special-
ized organs, forces and state efforts are required. 
In other words, it is a question of maintenance of 
balance of the vital interests of the person, society 
and state, and also economic, political, environ-
mental [8, p. 3-8] and military potential of the latter. 
In will be equally fair to note that the national secu-
rity is a condition ensuring the protection of broadly 
interpreted national interests, including, political, 
social, economic, military, environmental aspects, 
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and also the risks connected with foreign economic 
activities of the state.

The national security is a hierarchical structure 
and it is divided into:

• by forms: on state, economic, public, defen-
sive, informational, environmental and others;

• depending on the whereabouts of the source of 
danger – in two types: internal and external security;

• depending on the object, which vital interests 
are protected from internal and external threats – on 
the security of the person, society, state, population, 
civil servants etc.

• depending on the character of threats, their 
source, specificity on the security from threats of a 
natural character, security from threats of an anthro-
pogenic character, security from threats of a social 
character which in turn can be split up into smaller 
forms of security from specific threats.

Let us consider the principles of maintenance 
of the national security. They include: legality, 
observance of the balance of vital interests of the 
person, society and state; mutual responsibility of 
the person, society and state for the security main-
tenance; integration with international security 
systems [20, p. 27].

Today, as before, of a key importance is the 
finding of an adequate balance: measures on the 
maintenance of national security which should:

• provide an effective result;
• have a rational character as to expenses and 

organizational efforts;
• do not block possibilities of development of the 

society in important directions.
A displacement of this balance for the benefit 

of any of the specified three components and to the 
detriment of others will be counterproductive. For 
the sake of justice it is necessary to note why. Since 
the security is not supposed to yield savings, and 
now, the importance of the maintenance of national 
security of any state will not decrease either on the 
short or long-term perspective.

II. “National security” in the conditions 
of globalization: from the theory 

to the practical dimension

In the most general context, the national security 
is a complex multilevel system, which components, 
in the conditions of dissipative globalization tenden-
cies, are exposed to its constant influence, culti-
vating thereby a strategy and tactic of counteraction 
to exponent negative aspects of its manifestation in 
the field of mutual relations – “nature, society, indi-
viduals As far as it is known, such researches were 

not undertaken within the frameworks of the a poli-
tological science, though there were many writings 
about the globalization itself.

The question is how to assess a specific influence 
of these processes on the system of maintenance of 
national security when interests and security threats 
are subjected to the influence from the internal and 
external environment, and also from actions of the 
governing system? At the same time, the ques-
tion concerning the countering threats aggravating 
volatility of security in the conditions of the global 
reconfigura tion of the world and transformation of 
its geopolitical structure is by no means unimpor-
tant.

Let us note, that in the globalization epoch, quality 
of national security of any state is determined by 
the level of its competitiveness in various spheres of 
world economic relations, its economic solvency6. 
From this point of view, as we can observe, devel-
oping countries are absolutely noncompetitive in 
comparison with developed countries and, therefore 
the level of their security is low enough, and they 
become more susceptible to various threats in their 
address.

Proceeding from such understanding, we will 
note, that when ensuring national security it is 
important to differentiate the system of national 
security and system of maintenance of national 
security (italics added – the Authors).

The basic function of the governing system is the 
exponent of the given interests from threats. At such 
an interpretation, the security from that or other kind 
of threats should be considered the protectability of 
vital interests of the person, society and state from 
their occurrence.

In solving this problem it is necessary to 
consider, that if in the past, the security threats were 
mainly of a military power character with u view of 
protection of the nation against an external aggres-
sion, today international relations deal with threats 
of an environmental character [6, p. 11 – 6], border 
disputes, mass displacement of population7, viola-
lion of rights of national minorities.

In this context, we will note, that in the 
recent decades, an impor tant tendency of foreign 
approaches to the problems of national security is 
the accent on internal problems whereas earlier they 
were outlined rather schematically; acting as imper-
6 The economic solvency is a steady growth, optimum satisfac-

tion of needs of the society, adequate protection of interests 
of the state, flexible innovative regulation and management by 
state structures.

7 Thus, for example, the wave of Albanian refugees rushed to 
Italy, once again testifying that a massive migration is a serious 
threat to the national security of any state.
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atives in states foreign policy. Thus, not enough 
attention was given to environmental problems and 
overcoming of consequences of technogenic and 
natural accidents. However, their influence is of a 
truly global character.

One should not forget the military-power factor, 
which keeps dominating in the policies of many 
countries at the settlement of armed conflicts, 
however since the times of cold war, the reasons 
of their occurrence have somewhat modified. Now, 
the most part of conflicts are collisions for the 
reasons of a religious, ethnic, nationalist character, 
which represent a serious threat to national security. 
As, for example, in Yugosla via, Dniester region, 
Nagorny Karabakh, Afghanistan, Chechnya, etc.

Proceeding from this, it is not casually, according 
to K.S. Gadzhiev, that the paramount problem of 
national security consists in the determination and 
working out of priority directions, a complex of 
meas ures and means of prevention of extreme forms 
of external and internal threats – wars with other 
states and civil war [12, p. 257].

Hence, until the mankind will not refuse using 
armed force as a means of solving conflicts, it is 
necessary to assume, that a question of maintenance 
of national security, even being based on all cumu-
lative power of the state, will be difficult to solve8.

Taking into account the afore mentioned, we will 
come back to the question of the national security 
system which mean a functional system reflecting 
processes of interaction of interests and threats, 
while the maintenance system called an organiza-
tional system of organs, forces, potential of various 
organizations, solves the problems of national secu-
rity maintenance.

Disclosing the essence of the functional system, 
we will note, that in the centre of its separate elements 
there are vital interests of the person, society and 
state. It is traditionally considered, that at such 
approach to security we protect something indistinct, 
vague, virtual, what is not always perceived, other-
wise, is veiled in a category national interests. As a 
rule, the object of such protection is not interests, but 
the person himself, territory, society, state etc.

However, attention should be paid to inaccuracy 
of the suggested approach, as it is not the known 
“triad”, but interests that are the basic locomotive 
of development of the society, a “litmus piece of 
paper”, which determines the social activity of 
people and in this sense act as central factors of 

8 In the present context, the aggregate might of the state means 
the sum of all available material and moral forces of the country 
and the ability to mobilize them for the achievement of the set 
up objective, not focusing on power methods.

various transformations in the society, state and 
the world as a whole. In this context, let us recol-
lect, how according to the Hegel’s art remark, the 
absence of any such interest was determined: “the 
absence of interest is a spiritual or physical death” 
[14, p. 206].

Addressing the system of maintenance of 
national security, which basis is formed by organs, 
forces and means of its maintenance, we will note, 
that it is, as a rule, the measures of a political, 
legal, organizational, economic, military character 
directed on prevention of threats mid maintenance 
of security of the person, society and state.

Among the factors influencing the process of 
maintenance of security of this or that state, the 
majority of experts single out two groups: external 
and internal. Symptomatically, that even thinkers 
of the antiquity would stated time and again that in 
the security sphere it is always necessary to have 
in mind two aspects: external and internal factors, 
which would correspond to the external and internal 
security of the slate. At this, one should by no means 
exclude another. Thus, it was used to consider as 
external factors “dependence of the states from each 
other, cooperation with various international organ-
izations, participation in settlement of international 
conflicts, in combating international terrorism 
which increases in parallel with the world civili-
zation development and even advances it” [5, p. 
77-80], dissemination of weapon of mass destruc-
tion, etc. [9, p. 3-15]. Internal factors include: state 
territory (integrity), population, material technical 
property.

Let us note in parallel, that the aforementioned 
factors demand a serious analysis of national inter-
ests of one’s own state, and also other states; at 
this, it concerns both conterminous interests, and 
confrontational, i.e. running counter. Removing the 
brackets, we will note that it helps to predict tenden-
cies of development of an external and internal situ-
ation, in which the policy of the national security 
maintenance will be carried out.

Considering the fact that in process of formation 
and perfection of concepts of globalization, western 
ideologists modify their views concerning the secu-
rity problem, persistently advancing them through 
various international organizations, their intention 
to give a new sounding to the national security, 
receding from a “narrow concept to the compre-
hensive concept of security of the person” is quite 
evident [35, p. 24].

The analysis of the suggested idea presumes the 
replacement of the security of countries and territo-
ries by the security of people, and maintenance of 
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security through arms by the forward human devel-
opment. In this connection, it is interesting to note, 
that those who resolutely aspire to advance this idea, 
do not hasten to refuse their own national security.

* * *

In general, it should be noted that globalization 
has essentially changed the sate of national security. 
The importance of adjusting the term is dictated by 
the necessity to settle interstate, inter ethnic and 
inter confessional conflicts in various regions of the 
world through politico-legal means and not through 
power methods.
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УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД

Концепция о том, что человек, как разумное существо, имеет право на определенные права, 
существовала и в древности, и охватывала всю историю розвития человечества. Так, идея соблю-
дения прав человека была основой борьбы за свободу и равенство во всем мире. Не смотря на то, 
что много сказано относительно признания и уважения прав и основных свобод человека, с древних 
времен, только в XIX веке развитие его стало более заметно проявляться на международном 
уровне. После Второй мировой войны, в результате преступлений и злодеяний, которые имели 
место, была принята Всеобщая декларация прав человека 1948 г., в преамбуле которой было обра-
щении к международному сообществу за политическую мораль. Затем последовали другие между-
народные документы относительно прав и основных свобод человека. Европейская конвенция 
1950 г. содержит права и основные свободы человека, а также коллективные гарантии, предо-
ставляя пути обжалования в случае нарушения этих прав а также исправляющие меры. В насто-
ящее время Конвенция применяется в отношении большинства государств и обязует подписавшие 
государства произвести соотношение своего национального права в соответствии с положениями 
Конвенции, в то время как противоположные положения должны быть отменены законодатель-
ными органами. В последнее десятилетие, права человека, были повышены до уровня поворотного 
вопроса, и получили размеры подлинного политического и правового феномена. Хотя за последние 
годы усилилось сотрудничество государств на международном уровне с целью поощрения прав 
человека в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и на региональном уровне 
произошли некоторые изменения в области приоритетов прав личности в отношении общества, 
частью которой оно является. Помимо вышеупомянутого существуют достаточно большое 
кол-во нарушений и злоупотреблений этими правами.

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

The conception that man, as a rational being is due to have certain rights, has existed since ages, 
throughout the whole world history. Otherwise, the idea of observing the human rights was at the basis of 
the fight for freedom and equality in the world. Despite the fact that a lot of talking was about the recognition 
and observance of the humans’ fundamental rights and liberties starting with the Antiquity, it is in the 19th 
century that they knew an evolution on an international plan. After World War II, as a consequence of the 
crimes and atrocities committed, the Universal Declaration of Human Rights has been adopted from 1948, 
where the preamble meant an appeal to the whole international community for political morality. Some 
other international instruments followed afterwards which enounced the fundamental rights and liberties of 
humans. The European Convention of the 1950’s offers an ample enunciation of the fundamental rights and 
liberties of humans and their collective guarantee, providing attack ways for the violation of these rights 
and also reparatory measures. At present, the Convention is applied in most states and obliges the signa-
tory states to correlate their home law in accordance with its dispositions, and the contrary dispositions 
are to be repealed by the legislative institutions. Within the last decade, human rights have been considered 
crucial matters, getting dimensions of a genuine political and legal phenomenon. Although recent years 
have emphasized international cooperation among states to promote human rights under the UNO Charter, 
and on a regional level there have been some trends regarding the priority of individual rights against the 
society that he/she is part of, there are still many violations or abuses of these rights. 
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Omenirea a fost preocupată dintotdeauna de 
stabilirea unor reguli pe baza cărora să se desfăşoare 
relaţiile interumane, relaţiile dintre omul de rând 
pe de o parte şi de stat pe de altă parte. Încă de la 
apariţia lor, oamenii au avut tendinţa de a cunoaşte 
cât mai mult şi de a obţine cât mai multe libertăţi 
şi drepturi. Ideea respectării drepturilor omului 
s-a aflat la baza luptei pentru libertate şi egalitate 
în întreaga lume. Aşadar, respectarea drepturilor 
omului ţine în mod fundamental de relaţiile dintre 
om şi mediul său social1.

Reglementările juridice prin diverse norme de 
drept au fost determinate de implicaţiile existenţei 
umane, de necesitatea creierii şi menţinerii unui 
echilibru în societatea, pe baza relaţiilor dintre 
individ şi societate. Reglementarea juridică a 
respectării drepturilor omului , reprezintă o garanţie 
în relaţiile dintre individ şi societate .

Plecând de la definiţia că dreptul este reflectarea 
unei anumite ordini sociale la un anumit moment 
dat, putem concluziona că, din punct de vedere 
juridic aceste drepturi nu sunt abstracte, ele tinzând 
să fie modificate.

Dacă ne referim la recunoaşterea unor drepturi 
ale omului putem menţiona că unele probleme cu 
privire la recunoaşterea şi respectarea drepturilor 
omului au fost propuse încă din 1628 în unele lucrări 
precum: Petition of Righrs şi în 1679 în Habeas 
Corpus Act; în 1689 în Bil of Rights şi mai târziu 
în declaraţiile adoptate de unele state americane la 
sfârşitul sec. al XVIII-lea, precum (Virginia 1776); 
declaraţia Revoluţiei franceze din 1789 cu privire 
la drepturile omului şi ale cetăţeanului. Implemen-
tarea acestor principii fundamentale ale drepturilor 
omului are o evoluţie îndelungată, începând din 
epoca antică în care stoicii antici au insistat asupra 
egalităţii între toţi oamenii, denunţând caracterul 
artificial al graniţelor impuse între popoare. Această 
idee a contribuit la apariţia marilor imperii precum 
cel macedonean, prelatin sau Imperiul Roman. 
Religia creştină a preluat şi a dezvoltat conceptul 
de egalitate între oameni adăugându-i motivaţia 
divină. Chiar dacă majoritatea constituţiilor statelor 
conţineau prevederile referitoare la existenţa drep-
turilor omului cu excepţia prohibiţiei sclaviei şi 
protecţiei minorităţilor , până la al doilea război 
mondial, aceste drepturi fundamentale ale omului 
nu au căpătat o dimensiune juridică internaţională.2

1 Oleg Balan, Eduard Serbenco, Drept Internaţional Public, 
Tipografia ,,Reclama”, Chişinău 2001, p.153; a se vedea şi Ion 
Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2002, p.7.

2 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Drept Internaţional 
Contemporan, Editura All Beck, Bucureşti,2000, p.157; vezi 
şi Ion Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Editura 

Analizând evoluţia respectării drepturilor omului 
din antichitate şi până în epoca contemporană, am 
putea concluziona că această instituţie a fost doar în 
faza de discuţii şi nu s-a făcut aproape nimic concret 
pentru promovarea fiinţei umane. De-a lungul isto-
riei, societatea doar a definit drepturile şi obligaţiile 
membrilor săi pentru menţinerea ordinii sociale şi 
pentru a recunoaşte concret drepturile omului. Noţi-
unea propriu zisă de respectare a drepturilor omului, 
a fost afirmată mai târziu, abia în perioada pregătirii 
revoluţiilor burgheze din Europa.

Aşadar, evoluţia recunoaşterii drepturilor omului 
din punct de vedere juridic a început să se dezvolte 
odată cu renaşterea şi extinderea economiei de piaţă. 
Recunoaşterea de către state a drepturilor omului a 
început după revoluţiile engleze, americane şi fran-
ceze .Un rol important în dezvoltarea recunoaşterii 
drepturilor omului pentru popoarele europene la 
avut prăbuşirea imperiului otoman şi habsburgic, 
după care s-a trecut la edificarea societăţilor demo-
cratice. Acestea au introdus în constituţiile lor de 
atunci, unele prevederi cu privire la drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului. Dar după cum 
este cunoscut, recunoaşterea existenţei şi respectării 
drepturilor omului în toate statele lumii a avut loc 
după cel de-al doilea război mondial3

Abia atunci când au avut loc atâtea victime, şi 
s-a ajuns la concluzia că războiul nu ar fi avut loc 
dacă s-ar fi respectat în toate ţările , drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, acest concept 
a fost tratat cu maximă seriozitate de către toată 
comunitatea internaţională.

Ca urmare, Adunarea Generală a Organiza-
ţiei Naţiunilor Unite a adoptat în decembrie, 1948 
Declaraţia universală a drepturilor omului în pream-
bulul căreia a fost adresat apelul la moralitate poli-
tică întregii comunităţi internaţionale.* Potrivit 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, liber-
tatea persoanei a căpătat o valoare imprescriptibilă 
şi pe plan internaţional. În consecinţă, omul deţine 
pentru sine un ansamblu de drepturi opozabile 
tuturor inclusiv statelor suverane. Tot în 1948, în 
cadrul Congresului de la Aga al Mişcării Europene 
s-a propus crearea unei Curţi de Justiţie la care 
orice cetăţean să poată sesiza violările drepturilor 
sale fundamentale. Deşi la început atât competenţa 
Curţii cât şi dreptul la recurs individual erau facul-

Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.324.
3 Dumitra Popescu, Adrian Năstase. Drept Internaţional Public, 

Casa de Editură şi Presă ,,Şansa”, Bucureşti, 1994, p.116; vezi 
Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Drept Internaţional 
Contemporan, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p.150; a 
se verdea şi Grigore Geamănu, Drept Internaţional Public, 
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981, p.356.

* Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948.



REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE / NR. 3, 2010 85

tative, ulterior sistemul a fost îmbunătăţit, şi acest 
drept a fost acceptat în totalitate.4 Mai târziu, ţările 
unite în cadrul Consiliului Europei au semnat la 4 
noiembrie 1950 Convenţia Europeană asupra drep-
turilor omului care a intrat în vigoare cu trei ani 
mai târziu(septembrie 1953). Această convenţie 
este primul instrument de drept internaţional care 
implementează apărarea individului în propriul său 
stat,garantându-i drepturile şi libertăţile fundamen-
tale. Spre deosebire de alte instrumente internaţio-
nale, Convenţia oferă pe larg enunţarea drepturilor 
şi libertăţilor omului şi garantarea colectivă prevă-
zând căi de atac contra violării acestor şi totodată 
masuri reparatorii.

În ţările europene democrate,această convenţie 
a fost integrată organic în normele juridice interne. 
Spre ex: în Elveţia,Convenţia Europeană are rang 
de Lege federală;* Franţa în art.55 din Constituţia 
adoptată în 1958 ,convenţia ocupă un loc supe-
rior legilor**; în Austria,convenţia are acelaşi rang 
precum constituţia, iar în Olanda, aceasta are rang 
superior constituţiei.

În Italia,Germania,Elveţia,dispoziţiile conven-
ţiei europene pot fi invocate direct şi imediat în 
faţa tribunalelor naţionale şi au forţă obligatorie 
directă asupra parlamentelor, guvernelor, autorită-
ţilor administrative şi tribunalelor din aceste ţări. 
În prezent dreptul Convenţiei se aplică în 43 de 
state . Convenţia obligă statele participante să pună 
dreptul lor intern în acord cu dispoziţiile ei şi toate 
dispoziţiile contrare să fie abrogate de către orga-
nele legislative. 

Comisia europeană a drepturilor omului exercită 
controlul asupra actelor legislative,administrative 
şi judiciare ale statelor influenţând astfel şi respec-
tarea prevederilor convenţiei. Astfel prin art.57 
din Convenţie,guvernele ţărilor semnatare vor 
informa Consiliul Europei de modul în care dreptul 
intern asigură aplicarea prevederilor Conven-
ţiei5. Convenţia obligă statele participante să pună 
dreptul lor intern în acord cu dispoziţiile ei şi 
toate dispoziţiile contrare să fie abrogate de către 
organele legislative. Comisia europeană a drep-
turilor omului exercită controlul asupra actelor 
legislative,administrative şi judiciare ale statelor 
influenţând astfel şi respectarea prevederilor 
convenţiei 6. Deşi drepturile omului sunt consi-

4 Convenţia Europeană a drepturilor omului din 4 noiembrie 
1950 şi care a intrat în vigoare în 1953; a se vedea şi Convenţia 
europeană a drepturilor omului,vol.1, Drepturi şi libertăţi,autor 
Corneliu Bîrsan,editura All Beck, Bucureşti, 2005.

* Constituţia Elveţiei.
** Constituţia Franţei, adoptată în 1958, art.55.
5 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, ibidem, p.160.
6 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, ibidem, p.161.

derate universale,şi că oamenii se nasc egali şi se 
bucură de drepturi egale,nu toţi au aceleaşi posi-
bilităţi să-şi reclame ori să-şi exercite drepturile la 
un nivel corespunzător. Astfel există tendinţe de 
a se crea inegalităţi,de a se afirma drepturile unor 
grupuri în dauna altora,de a exclude unele comuni-
tăţi de la exercitarea deplină a drepturilor omului. 
În epoca contemporană,concepţiile privind dreptu-
rile omului au suportat corecţii majore astfel încât 
pe plan internaţional, această instituţie a înregistrat 
diverse tendinţe şi evoluţii precum apariţia unei noi 
categorii de drepturi intitulată drepturi de solida-
ritate şi care este a treia categorie după drepturile 
civile şi politice, respectiv drepturile economice, 
sociale şi culturale. Trebuie subliniat că în timp ce 
pe plan internaţional se accentuează colaborarea 
statelor pentru promovarea drepturilor omului 
conform prevederilor Cartei ONU,*** pe plan regi-
onal se înregistrează tendinţe cu privire la priori-
tatea drepturilor individului în raport cu societatea 
din care face parte. Analizând conţinutul diverselor 
convenţii internaţionale putem concluziona că insti-
tuţia drepturilor omului are un caracter bivalent; pe 
de o parte este o instituţie a dreptului internaţional 
iar pe de alta, este şi o instituţie de drept intern.

După cum se ştie, normele emise de organele 
statale cu privire la respectarea drepturile omului, 
diferă de la regimurile totalitare la cele democratice. 
Dacă într-o societate cu un regim totalitar, aceste 
drepturi sunt încălcate, într-o societate democrată 
nu se concepe ca omul să fie vitregit de drepturile 
sale precum dreptul la viaţă, demnitate, libertatea 
de exprimare, dreptul la apărare etc.7 Însă chiar 
dacă aceste idei generoase şi aspiraţiile de liber-
tate şi egalitate au însoţit evoluţia societăţii umane 
încă din antichitate, abia în sec XIX au cunoscut o 
adevărată evoluţie pe plan internaţional prin apariţia 
unor norme care vizau umanizarea războiului, 
combaterea comerţului cu sclavi, etc. Aceste norme 
au fost adoptate în cadrul unor conferinţe precum 
(Conferinţa antisclavagistă de la Bruxelles a adoptat 
la 2 iulie 1890, Actul general pentru abolirea scla-
viei)****. Mai târziu în 1904, a avut loc Acordul de la 
Paris prin care se interzicea comerţul cu femei.***** 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adop-
tată în 10 decembrie 1948 a pus bazele principale 
în dezvoltarea protecţiei internaţionale a dreptu-

*** Carta ONU.
7 Victor Luncan,Victor Duculescu, Drepturile omului,studiu 

introductiv,culegere de documente internaţionale şi acte norma-
tive de drept intern, Chişinău, Editura Lumina Lex, 1993, p.3.

**** Actul general pentru abolirea sclaviei, adoptat în Conferinţa 
antisclavagistă de la Bruxeles în 2 iulie 1890.

***** Acordul de la Paris din 1904, prin care se interzicea comerţul 
cu femei.
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rilor omului.8 La un an după adoptarea Declaraţiei 
Universale a Drepturilor Omului, ONU a adoptat 
în 1949, Convenţia pentru reprimarea traficului cu 
fiinţe umane şi a exploatării prostituţiei.*

Şirul de războaie cu consecinţe dramatice pentru 
oamenii din diferite locuri ale planetei a dus la înfi-
inţarea în ianuarie 1951 a unui organism pentru 
protejarea drepturilor omului cu un mandat specific 
,,Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refu-
giaţi”.

Potrivit statisticilor oficiale, în prezent ICNUR 
are în vedere soarta a peste 20 milioane de refu-
giaţi, răspândiţi în întreaga lume. În martie 1976, 
a fost creat Comitetul Drepturilor Omului al ONU. 
În acest articol vom vorbi despre recunoaşterea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ca 
principiul de drept internaţional dar şi ca ramură a 
acestuia, precum şi despre respectarea acestor drep-
turi conform recomandărilor Cartei ONU. Potrivit 
literaturii de specialitate, noţiunea „dreptul inter-
naţional al drepturilor omului” este definită ca o 
totalitate de principii şi norme care reglementează 
cooperarea statelor în acest domeniu. Cât priveşte 
noţiunea drepturile omului, în literatura de speci-
alitate, există mai multe definiţii printre care defi-
niţia formulată de Adrian Năstase potrivit căreia, 
drepturile omului9 sunt ,,prerogativele conferite de 
dreptul intern şi recunoscute de dreptul internaţi-
onal, fiecărui individ, în raporturile sale cu colectivi-
tatea şi cu statul, ce dau expresie unor valori sociale 
fundamentale şi care au drept scop satisfacerea unor 
nevoi umane esenţiale şi unor aspiraţii legitime, în 
contextul economico-social, cultural şi istoric al 
unei anumite societăţi” .Plecând de la premisa că 
omul se naşte liber, având drepturi depline şi egale, 
am putea defini noţiunea „drepturile omului” ca 
fiind calităţile sacre ale condiţiei umane. Respec-
tarea drepturilor omului, în opinia noastră, înseamnă 
recunoaşterea acestor drepturi, individului şi abţi-
nerea de la încălcarea acestora de către oricine, în 
cadrul relaţiilor cu societate. De asemenea, după 
părerea noastră, dreptul internaţional al dreptu-
rilor omului, înseamnă totalitatea normelor juridice 
stipulate în diverse acte internaţionale cu caracter 
universal şi prin care sunt recunoscute şi protejate 
drepturile omului în cadrul dreptului intern şi cel 
internaţional faţă de mediul său social.

După cum este bine cunoscut, dreptul interna-
ţional al drepturilor omului se caracterizează prin 
faptul că, pe plan internaţional sunt elaborate stan-

* Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a 
exploatării prostituţiei.

8 Grigore Geamănu,Drept Internaţional Public, Editura Didac-
tică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, p.359. 

dardele drepturilor şi libertăţilor omului şi pe care 
statele se obligă să le introducă în ordinea juridică 
internă. De asemenea sunt instituite proceduri de 
control atât cu privire la respectarea standardelor 
respective, cât şi în ceea ce priveşte soluţionarea 
unor diferende apărute din încălcarea de către state 
a obligaţiilor internaţionale asumate cu privire la 
acest domeniu. La baza ramurii de drept internaţi-
onal al drepturilor omului se află principiul respec-
tării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului.9 Acest principiu a fost afirmat în prevede-
rile Cartei ONU.** Dacă analizăm materia de specia-
litate cu privire la dreptul internaţional al drepturilor 
omului, observăm că acesta are la bază următoarele 
principii:

– principiul universalităţii. Aşa cum reiese din 
textul acestui principiu, normele cu privire la drep-
turile omului sunt obligatorii pentru toate statele şi 
se referă la toată populaţia.

– principiul nediscriminării. Potrivit acestui 
principiu, nu este admisă nicio discriminare în apli-
carea normelor de drepturi ale omului.

– principiul unităţii drepturilor omului. Conform 
acestui principiu, între diferitele categorii de drep-
turi ale omului există o interdependenţă şi o condi-
ţionare reciprocă.

– Un alt principiu potrivit căruia omul are nu 
numai drepturi ci şi obligaţii atât faţă de semenii lui, 
cât şi faţă de colectivitatea căreia îi aparţine.

Actele internaţionale clasifică drepturile omului în:
– drepturi civile şi politice;
– drepturi economice, sociale şi culturale
Drepturile civile sunt: dreptul la viaţă, libertate 

şi la inviolabilitatea persoanei cum ar fi dreptul de a 
nu fi ţinut în sclavie, dreptul de a nu fi torturat, de a 
nu fi arestat, de a nu fi constrâns la exercitarea unei 
munci forţate sau obligatorii, de a nu fi expulzat, 
de a nu fi privat de libertate decât pentru motive 
legale şi în conformitate cu procedura prevăzută de 
lege, dreptul oricărui individ arestat de a fi informat 
asupra motivelor arestării, de a fi judecat într-un 
interval rezonabil de timp, dreptul la apărare, la 
recurs, dreptul la egală ocrotire din partea legii, 
egalitate în drepturi între bărbat şi femeie, dreptul 
la cetăţenie, dreptul la protecţia legii împotriva unei 
atingeri aduse onoarei şi demnităţii persoanei.

Drepturile politice se referă la; dreptul la libertatea 
gândirii, conştiinţei, religiei. Drepturile economice şi 
sociale se referă la dreptul la muncă, la odihnă şi timp 
liber, la securitate şi igiena muncii ş.a.10

9 Oleg Balan,Eduard Serbenco, Drept Internaţional Public, Tipo-
grafia ,,Reclama,, Chişinău, 2001, p.271,272.

** Carta ONU.
10 Oleg Balan, Eduard Serbenco, p.273,274; Dumitra Popescu, 
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Drepturile culturale includ dreptul la educaţie, 
dreptul la a participa la viaţa culturală etc.

Drepturile civile şi politice pot fi realizate nemij-
locit în fiecare stat şi pe care fiinţa umană este 
îndreptăţită să le pretindă oricând de la statul căruia 
îi aparţine. Statul respectiv este obligat să i le acorde 
şi să i le garanteze. În general drepturile omului au 
caracter individual, subiectul acestora fiind numai 
persoana umană. Trebuie să menţionăm însă că 
există şi drepturile colective ale omului (minorită-
ţile, popoarele, naţiunile). 

Realizarea acestor drepturi reprezintă o condiţie 
a asigurării drepturilor indivizilor care fac parte 
din aceste colectivităţi. Putem exemplifica astfel 
de colectivităţi prin minorităţile etnice, religioase, 
lingvistice. Aşa cum reiese din art. 27 din Pactul 
internaţional privind drepturile civile şi politice, 
persoanele care aparţin acestor minorităţi nu pot 
fi lipsite de dreptul de a avea împreună cu ceilalţi 
membrii ai grupului lor propria lor viaţă culturală, 
propria lor limbă, profesie sau propria lor religie11.
De altfel, Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 
1991,** subliniază clar obligaţia statelor şi guver-
nelor cu privire la drepturile omului, stabilind în 
acelaşi timp că protejarea şi promovarea acestora, 
constituie prima îndatorire a guvernelor. Desigur că 
îndeplinirea acestor drepturi, presupune ca pe lângă 
acţiunile statelor luate individual şi acţiunea întregii 
comunităţi internaţionale.12

Se cuvine să menţionăm că după 1950, au fost 
adoptate 11 protocoale din care protocoalele nr.1,4 
şi 7 au adăugat unele drepturi şi libertăţi celor 
consacrate de convenţie, protocolul nr.6 se referea 
la abolirea pedepsei cu moartea pe timp de pace 
iar protocolul nr.2 a conferit Curţii puterea de a 
emite avize cu caracter consultativ. Protocolul nr.9 
a oferit reclamanţilor individuali posibilitatea de a 
prezenta cauza lor Curţii. Unele dintre protocoale 
precum protocolul nr.3, 5, 8 şi 10 se refereau la 
organizarea instituţiilor impuse de Convenţie şi la 
procedura ce trebuia urmată în faţa acestora dar 
nu au intrat niciodată în vigoare. Protocolul nr.11 

p.125-128; Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase,.p.154 ; a 
se vedea şi Ion Diaconu, Drepturile Omului, Institutul Român 
pentru Drepturile Omulu, Bucureşti, 1995, p.6.

11 Oleg Balan,Eduard Serbenco, p.273,274;a se vedea şi Pactul 
internaţional privind drepturile cuvile şi politice, art.27; vezi şi 
Grigore Geamănu, p.355,356;a se vedea şi Alexandru Bolinti-
neanu, Adrian Năstase, p.147.

12 Alexandru Bolintineanu,Adrian Năstase, Drept Internaţional 
Contemporan, Editura All Beck,Bucureşti, 2000, p.157; vezi 
şi Ion Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Editura 
Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.324.

* A se vedea Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 
1948.

** a se vedea Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1991.

a fost deschis semnării la 11 mai 1994 şi a intrat 
în vigoare în noiembrie 1998***. Acesta se referă la 
restructurarea mecanismului de control instituit de 
Convenţie, şi a fost ratificat de către toate statele 
contractante. Protocolul viza în special înlocuirea 
Comisiei şi a Curţii existente cu o Curte nouă. 
De asemenea impunea în mod obligatoriu dreptul 
la recurs individual la Strasburg. Protocolul se 
mai referă la a răspunde la creşterea numărului de 
cauze înaintate organelor Convenţiei şi reducerea 
duratei de soluţionare a cauzelor. Potrivit acestui 
protocol, Noua Curte poate fi sesizată direct de 
oricine, cetăţean proprie, străin, apatrid ce ţine de 
jurisdicţia statelor semnatare a Convenţiei. Printre 
statele semnatare putem exemplifica România care 
a semnat în octombrie 1993 odată cu aderarea sa la 
Consiliul European. Prin ratificarea Convenţiei din 
iunie 1994, România a recunoscut oricărei persoane 
aflate sub jurisdicţia sa, dreptul la recurs individual 
în faţa Comisiei şi jurisdicţia obligatorie a Curţii. 
Altfel spus, România a acceptat obligaţiile ce 
decurg din Convenţie şi a admis disciplina impusă 
prin semnarea Protocolului nr.11 în data de 11 mai 
199513. Practica internaţională arată că în ultimii 
ani Curtea a fost deseori invocată de către cetăţeni 
în special şi mai puţin de către autorităţile publice. 
Este evident că nu ar putea fi conceput un viitor al 
Europei fără afirmarea neîngrădită a personalităţii 
umane. De altfel în preambulul Convenţiei din 1948 
este menţionat că: ,,scopul Consiliului Europei este 
de a realiza o uniune mult mai strânsă între membrii 
săi şi ,,unul dintre mijloacele de a atinge acest scop 
este apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale”. Tot atunci s-a decis că 
această convenţie trebuie să fie numitorul comun al 
democraţiilor accidentale şi să conţină ,,criteriile la 
care trebuie să răspundă regimurile politice pentru a 
merita numele de democraţie”14.

Potrivit Declaraţiei Universale libertatea 
persoanei a căpătat o valoare imprescriptibilă şi 
internaţională. Aşadar, omul deţine pentru sine un 
ansamblu de drepturi opozabile tuturor inclusiv 
statelor suverane. Mai putem menţiona şi alte instru-
mente internaţionale precum cele două pacte inter-
naţionale adoptate de Adunarea Generală a ONU în 
16 decembrie 1966 după cum urmează:

– pactul internaţional cu privire la drepturile econo-
mice, sociale şi culturale şi a căror respectare sunt 
urmărite de către Consiliul Economic şi Social ONU;

*** Colectia cu cele 11 protocoale adiţionale ale Convenţiei din 1950.
13 Convenţia drepturilor omului din 1948; a se vedea şi Alexandru 

Bolintineanu, Adrian Nastase, Drept Internaţional Contem-
poran, Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p.165.

14 Ibidem, p.164.
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– pactul internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice a căror respectare este supra-
vegheată de către Comitetul drepturilor omului. 
Aceste două pacte dezvoltă principiile enunţate în 
Declaraţia Universală a drepturilor omului şi stabi-
lesc în detaliu care sunt drepturile civile şi dreptu-
rile economice, sociale, culturale recunoscute de 
comunitatea internaţională şi care trebuie garantate 
de state în mod corespunzător.

Referitor la tratatele din domeniul drepturilor 
omului, în art.20 din constituţie, este prevăzut că 
,,Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate 
în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la 
care România este parte”. Chiar din acest articol 
reiese că, articolele care se referă la drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, trebuie inter-
pretate şi aplicate în concordanţă cu documentele 
internaţionale din acest domeniu. Tot în art.20 al.2 
este menţionat că ,,Dacă există neconcordanţe între 
pactele şi tratatele privitoare la drepturile funda-
mentale ale omului, la care România este parte şi 
legile interne, au prioritate reglementările interna-
ţionale cu excepţia cazului în care Constituţia sau 
legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”. În 
concluzie, orice persoană poate pretinde în faţa justi-
ţiei un drept al său având la bază un tratat internaţi-
onal cu privire la drepturile omului la care România 
este parte, indiferent de prevederile legilor interne. 
Aşadar, oricine poate pretinde ca dispoziţiile legilor 
interne şi chiar a Constituţiei, să fie interpretate şi 
aplicate în concordanţă cu reglementările internaţi-
onale.15

Trebuie subliniat faptul că în ultimul deceniu, 
drepturile omului au fost ridicate la rangul de 
probleme cruciale, căpătând proporţiile unui autentic 
fenomen politic şi juridic. Astfel, drepturile omului 
au devenit în ultimii ani sursa majoră a conştienti-
zării că investiţia în condiţia umană este benefică 
nu numai afirmării personalităţii individului ci şi 
a societăţii din care face parte. Deşi comunitatea 
internaţională de astăzi este preocupată mai mult 
ca oricând pentru promovarea drepturilor omului, 
pentru crearea unui cadru cât mai diversificat de 
colaborare internaţională şi de crearea unui sistem 
cât mai complex pentru apărarea pe toate căile 
legale a drepturilor omului după părerea noastră nu 
15 Victor Luncan,Victor Duculescu, Drepturile Omului,studiu 

introductiv, culegere de documente internaţionale şi acte 
normative de drept intern, Chişinău, Editura Lumina Lex, 
1993, p.4; a se vedea şi Ionel Cloşcă, Ioan Suceavă,Tratat de 
Drepturile Omului, Editura Europa Nouă, Bucureşti 1995, 
p.26,27; Vezi Constituţia României, 2003 Titlul II, cp.I, art.20; 
cp.II, art.22 şi următoarele.

s-a ajuns la o evaluare a raportului dintre dreptu-
rile omului şi drepturile popoarelor privind dreptul 
la viaţă şi pace, dreptul la dezvoltare, la cultură, la 
informare, la alimentaţie sănătoasă şi dreptul la un 
mediu înconjurător sănătos. Faţă de cele menţionate 
mai sus, am putea argumenta prin două exemple şi 
anume:

– represaliile faţă de populaţia civilă din mai 
multe regiuni din Irak din 1991, 2003 ;

– încălcările drepturilor omului şi al popoarelor 
care a avut loc pe teritoriul ex-Iugoslaviei în 1992.

Faţă de încălcările menţionate mai sus, vom 
sublinia conţinutul art.2 al Cartei ONU, în care 
este menţionat în mod expres unul dintre princi-
piile fundamentale ale dreptului internaţional şi 
anume: ,,Toţi membrii se vor abţine în cadrul rela-
ţiilor internaţionale de la ameninţarea cu forţa sau 
aplicarea ei împotriva integrităţii teritoriale sau a 
independenţei politice a oricărui stat, sau în orice alt 
mod ce contravine scopurile Organizaţiei Naţiunilor 
Unite.16

În cazul Iugoslaviei, Consiliul de Securitate a 
condamnat nenumăratele încălcări ale drepturilor 
omului şi al popoarelor care a avut loc pe terito-
riul Iugoslaviei în 1992. Prin Rezoluţia 770 (1992) 
Consiliul de securitate s-a adresat statelor membre 
ale ONU de a interveni în scopul asigurării protec-
ţiei victimelor acestui conflict din Bosnia şi Herţe-
govina şi a asigura accesul organizaţiilor umanitare 
pentru ameliorarea situaţiei în regiune. Consecin-
ţele dramei din Kosovo, au fost menţionate în Rezo-
luţia 1199 (1998) şi în care Consiliul de Securitate a 
ajuns la concluzia că au avut loc multiple încălcări 
ale drepturilor omului şi al dreptului internaţional 
umanitar, atrăgând atenţia asupra necesităţii respec-
tării drepturilor tuturor locuitorilor din Kosovo17. În 
consecinţă, Consiliul de Securitate a creat regula de 
acces la victime, respectând principiul imparţiali-
tăţii şi a neutralităţii. Conform acestei reguli, Naţi-
unile unite autorizează statele să intervină pentru a 
acorda ajutor victimelor, utilizând forţele armate 
numai în caz de necesitate pentru a furniza o asis-
tenţă directă, a proteja populaţia civilă ori pentru a 
stabili securitatea cu scopul asigurării unor condiţii 
decente de trai. Aşadar, în cazul Kosovo, NATO a 
aplicat forţa ignorând poziţia ONU prin care atră-
sese atenţia de a respecta drepturile omului tuturor 
locuitorilor Kosovo.

În cazul Irak trebuie subliniat faptul că deşi 
exista o interpretare textuală a conceptului de 
intervenţie umanitară, Consiliul de Securitate nu a 
utilizat forţa coercitivă în Kurdistanul Irakian .Acţi-
16 Carta ONU, art.2.
17 Rezoluţia ONU nr. 688 din 1991.
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unea umanitară comună a Franţei, Marii Britanii şi 
USA avea la bază Rezoluţia 688. ONU încheiase 
un memorandum cu Irakul în aprilie 1991, pentru 
a obţine consimţământul său18. Faţă de exemplele 
menţionate mai sus, şi având în vedere că aceste 
cazuri nu sunt unice în ultimii ani, suntem de părere 
că ar fi necesar o analiză a cerinţelor lumii contem-
porane şi realităţii acesteia, a raportului dintre drep-
turile omului şi protecţia acestora de către organis-
mele internaţionale, dreptul la dezvoltare şi nu în 
ultimul rând folosirea resurselor naturale în folosul 
umanităţii, asigurarea unui mediu înconjurător 
sănătos. Desigur că un rol important în promovarea 
şi protecţia drepturilor omului îl au organismele 
internaţionale dar pentru a deveni mai eficiente, este 
necesar contribuirea prin programe pentru dezvol-
tarea fiecărui stat, mai slab dezvoltat, în calitate de 
parte în promovarea progresului umanităţii. 

Ca urmare a celor menţionate în prezentul articol, 
am putea concluziona, că deşi statele şi-au asumat 
obligativitatea promovării şi respectării drepturilor 
omului, există însă multiple cazuri de încălcare a 
acestor drepturi la nivel internaţional, precum inva-
ziile statelor mai mici ori ocuparea unor state mici 
sub pretextul ajutorului umanitar. Dacă analizăm 
respectarea drepturilor civile şi politice, dar mai 
ales a drepturilor economice, sociale şi culturale 
pe plan naţional, vom observa că acestea pe de-o 
parte sunt de multe ori încălcate de către state, iar 
pe de altă parte mulţi dintre cetăţeni abuzează de 
ele ori le încalcă. Am putea exemplifica prin dreptul 
la muncă ,dreptul la exprimare, etc. În art.19, al.1 
din Convenţie, este prevăzut că nimeni nu poate să 
sufere din cauza opiniilor sale. Desigur că menţi-
unea este justă, ne întrebăm însă, ce se întâmplă în 
cazul unor opinii injuste, imorale a unor indivizi 
şi prin care se aduce atingere onoarei, demnităţii, 
imaginii altor cetăţeni, provocându-le atât lor, cât 
şi familiilor diverse suferinţe. După cum este bine 
cunoscut, mulţi cetăţeni se prevalează de dreptul 
de a se exprima liber, calomniind şi insultând alţi 
cetăţeni de bună credinţă, doar din dorinţa de ai 
îndurera. Desigur că odată ajunşi în faza de jude-
cată, legea îşi spune cuvântul în mod just, dar până 
la final, individul prejudiciat pierde timp, bani şi are 
imaginea afectată.

În Pactul privind drepturile civile şi politice 
este menţionat că statul parte, poate stabili unele 
restricţii în utilizarea unor drepturi, dacă sunt 
prevăzute prin lege pentru ocrotirea ordinii publice 
,moralei publice ori drepturilor şi libertăţilor altora. 
18 Alexandru Bolintineanu, Adrian Năstase, Drept Internaţional 

Contemporan,Editura All Beck, Bucureşti, 2000, p.137;a se 
vedea şi Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1991.

Referitor la dreptul la muncă, mulţi cetăţeni refuză 
să muncească invocând drepturile omului şi astfel 
ajungându-se la extinderea parazitismului social 
.Ori după părerea noastră, aceste două exemple aduc 
atingere ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor 
altora şi moralei publice. Deşi Carta ONU şi Carta 
de la Paris pentru o nouă Europă din 1991 subliniază 
obligaţia statului şi guvernului cu privire la dreptu-
rile omului (cele economice şi sociale în deosebi), 
sunt menţionate de asemenea şi unele îndatoriri ale 
individului, multe dintre acestea sunt încălcate de 
către stat ori cetăţean (ca individ în societate)19.

Faţă de cele menţionate mai sus, am recomanda 
implicarea statului în informarea cetăţenilor săi cu 
privire la drepturile, libertăţile şi îndatoririle omului 
(faţă de familie, de societate, de comunitatea inter-
naţională, de stat). 

După părerea noastră, aceste abuzuri ale cetăţe-
nilor nu ar exista ori s-ar diminua, dacă statul s-ar 
implica în informarea mai aprofundată a cetăţenilor 
săi, privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului dar şi obligaţiile acestora faţă de societatea 
din care fac parte. Implementarea unor programe 
educaţionale în şcoli, încă din primele clase primare; 
educarea prim mass-media, radio şi în toate institu-
ţiile publice. Un rol foarte important după părerea 
noastră, în respectarea drepturilor şi obligaţiilor 
omului îl are cultura. Este cunoscut faptul că acolo 
unde există o cultură joasă, ori aceasta nu există 
deloc, atât drepturile, cât şi obligaţiile sunt încălcate 
aproape în totalitate.

În ceia ce priveşte Carta africană a drepturilor 
omului şi popoarelor din 198120 (intrată în vigoare 
în 1986) reglementează drepturile civile, politice, 
economice, sociale şi culturale dar spre deosebire 
de celelalte acte internaţionale, aceasta consacră şi 
drepturile colective precum dreptul popoarelor la 
egalitate, la autodeterminare; la deplina suverani-
tate asupra propriilor resurse materiale şi naturale, 
dreptul la dezvoltare economică, socială şi cultu-
rală, dreptul la pace şi securitate ,şi bineînţeles, 
unele îndatoriri ale individului faţă de familie, soci-
etate, stat, comunitatea internaţională.

19 Oleg Bala, Eduard Serbenco, Drept Internaţional Public, Tipo-
grafia ,,Reclama”, Chişinău, 2001, p.283,284; a se vedea şi 
Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale din 4 noiembrie, 1950; a se vedea 
şi Carta ONU; a se vedea şi Carta de la Paris pentru o nouă 
Europă.

20 Carta africană a drepturilor omului şi a popoarelor din 1981.
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ÎN GEOPOLITICA CONTEMPORANĂ

Ruslana GROSU*

ГЕНЕЗИС ПОЛИТИЧЕСКИХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ 
В АРАБСКИХ И ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВАХ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ

Такие понятия как национализм, фундаментализм, панарабизм и ислам – пронесли мусульман-
ский мир сквозь призму времени и провели демаркацию границ, утверждая, что проводят рефор-
мацию традиционного исламского общества, часто вызывая большое разочарование. 
Следует признать, что исламский фундаментализм разразился как реакция на провал внед-

рения различных моделей, идеологий и политических стратегий, импортируемых с Запада. 
Заслуга исламистских движений заключается, в первую очередь, в продвижении социальных 
реформ. Однако, те же исламистские движения наложили определенный дух закона в араб-
ском мире (Шариат), а также разработали социальные программы по оказанию финансовой 
помощи. Не случайно, что в странах современного Ближнего Востока, некоторые исламист-
ские организации оказывают большее влияние на процессы принятия решений, чем региональные 
правительства.
История неоднократно доказывала, что идеи панизма, по образцу имперских моделей, неод-

нократно терпели поражение, поскольку были разработаны на иллюзорной основе, руководствуясь 
лишь географическим изображением континентальной преемственности, которая, в конце концов 
была определена геополитическими амбициями с целью доминировать над государственной или 
религиозной властью. Это довольно иллюзорная проекция нацеленная на создание однообразия 
там, где, по сути, всегда сталкивались противоположные геополитические цели.
Вышеупомянутые явления, всё же, далеки от полного исчезновения в современном мире и, веро-

ятно, в отдаленном будущем будут провоцировать другие конфликты. В странах третьего мира 
эти явления возродились из-за существующего перелома в процессе государственного формиро-
вания. Вернуться в силу общинных религиозных представлений на Ближнем Востоке исламизму 
помогает утрата модели национального государства, импортируемая из Европы во времена деко-
лонизации.

THE GENESIS OF POLITICAL AND RELIGIOUS MOVEMENTS AND TRENDS WITHIN 
THE ARAB AND NON-ARAB ISLAMIC STATES IN CONTEMPORARY GEOPOLITICS

Such concepts as nationalism, fundamentalism, Pan-Arabism and Islam – have carried by the Muslim 
world through a prism of time and have spent demarcation of borders, arguing that the conduct reforma-
tion of traditional Islamic society, often causing a big disappointment.

It is necessary to recognize, however, that the Islamic fundamentalism has burst as reaction to a failure 
of introduction of various models, ideologies and the political strategy imported from the West. The merit 
of Islamic movements consists, first of all, in advancement of social reforms. However, the same Islamic 
movements have imposed a certain spirit of law in the Arabian world (the same Sheriat) and also have 
developed social programs on rendering of the financial help. Not casually that in the countries of the 
modern Near East, some Islamic organizations render a greater influence on decision-making processes, 
than the regional governments.

The history has repeatedly shown that the idea of panizma, modeled on the imperial model, have always 
failed, because they were developed on the basis of an illusory, relying only on geographical drawing of 
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continental continuity which, eventually has been defined by geopolitical ambitions on purpose to dominate 
over the state or religious power. This is quite illusory projection to create uniformity where in fact the 
opposite is always stolkivalis geopolitical objectives.

The aforementioned phenomena, however, are far from a total disappearance in the modern world 
and, possibly, they will provoke other conflicts in the long-term future. In Third World countries these 
phenomena have revived because of essential crisis in the course of the state formation. Return to the 
strength of communitarian religious representations in the Middle East – the islamism, is feeded, indeed, 
by the loss of the nation-state model, imported from Europe in the period of decolonization. 

clandestin activitatea islamistă.2 Se consideră că 
Iranul ar fi jucat un rol crucial, nu atât din cauza 
de a încuraja diferite mişcări islamiste, şi chiar a 
violenţei la care recurgea pentru a-şi atinge scopu-
rile, ci mai degrabă din cauza impactului pe care 
reuşita sau eşecul experienţei sale islamice erau 
chemate să-l aibă asupra perspectivelor celorlalte 
forţe islamiste care încercau să preia puterea, cuce-
rind inima şi mintea musulmanilor.

Reprezentanţii fundamentalismulului islamic, 
fenomen ce a luat naştere în urma impactului dintre 
inovaţiile occidentale şi culturile tradiţionale din 
ţările islamice, simt necesitatea de a se afirma din 
nou ca naţiune. Dar nu numai această tendinţă 
a fundamentaliştilor a atras atenţia comunităţii 
internaţionale asupra acestui fenomen. Fundamen-
talismul islamic a fost condiţionat de o serie de 
factori3, printre care se numără importanţa geopo-
litică a lumii musulmane; existenţa petrolului, care 
este una din materiile prime de importanţă strate-
gică; prezenţa diasporei musulmane în întreaga 
lume, care ar putea genera instabilitate, chiar pericol; 
creşterea numărului de acte teroriste şi separatiste în 
mediul islamic; identificarea în epoca postconfron-
taţionalistă (cu ajutorul tezei lui Samuel Huntin-
gton) a axei dintre Nord şi Sud (bogaţi – săraci) cu 
ciocnirea dintre civilizaţiile occidentale şi estice.

În cazul fundamentalismului islamic, guvernarea 
laică, tolerantă, individualismul şi libertăţile cetăţe-
neşti promovate de civilizaţia occidentală sunt de 
neacceptat. Cultura materialistă a lumii occidentale 
este considerată lipsită de respect faţă de valorile 
religioase, iar democraţia, drepturile omului, egali-
tatea între sexe şi libertatea sexuală sunt conside-
rate erezii în tradiţia islamică. Totuşi, puse în faţa 
schimbărilor economice, culturale şi politice, pentru 
societăţile unde fenomenul globalizării a fost limitat 
(precum multe dintre statele musulmane), aceasta a 
coincis cu un impuls de reformare a religiei islamice. 

Astfel, transformările geopolitice la scară globală 
s-au repercutat şi asupra statelor islamice, mai ales, 
2 Aymeric Chauprode, Francois Thual. Dicţionar de geopolitică, 

Bucureşti, Ed. Corint, 2003, p. 167.
3 Ефимов, В. Исламский фундаментализм: угроза для 

России?//Свободная мысль, 1993, N. 16, р. 65-66.

Orientului Apropiat îi revine rolul de patrie isto-
rică a islamului. De asemenea, acesta este arealul 
apariţiei şi evoluţiei culturii musulmane, tot acolo 
fiind amplasate locurile sfinte pentru toţi urmaşii 
pincipalelor curente religioase în islam. La etapa 
actuală, ca şi cu decenii în urmă, această regiune 
rămâne a fi epicentrul influenţei islamice asupra 
altor state, populaţiile fiind de aceeaşi confesiune. 
Această influenţă presupune răspândirea valorilor 
spirituale ale islamului, tradiţiilor culturale, reali-
zărilor în planul ideilor contemporane în cadrul 
islamului, la fel ca şi a experienţei accumulate în 
urma reorganizării vieţii politice şi social-econo-
mice după modelul islamic de dezvoltare. Cu toate 
acestea, influenţa “factorului islamic” asupra rela-
ţiilor regionale şi internaţionale deseori este iden-
tificat cu activitatea islamiştilor1, direcţionată spre 
acapararea puterii, o parte din care ies sub lozincele 
renaşterii islamului “pur”.

După cum s-a dovedit, falsitatea opiniei anilor 
’60-’70, care prezicea că factorul fundamentalis-
mului islamic nu ar juca un rol important în evoluţia 
sociopolitică a ţărilor musulmane, de la Golf şi până 
în Africa de Nord, tot astfel teama înregistrată la 
începutul anilor ’80 de a asista la moartea guver-
nelor musulmane provocate de rolul irezistibil al 
extremismului islamist s-a arătat a fi şi ea nefon-
dată. În concluzie, evoluţia mişcărilor islamice şi 
a rolului de ansamblu al islamismului în evoluţia 
lumii musulmane nu a fost într-atât de tranşantă pe 
cât se prevedea la începutul anilor ’80. Ea, totuşi, a 
urmat un curs diferit în funcţie de ţară şi de mişcări. 
Islamul politic, care nu a fost niciodată monopolitic, 
a devenit şi mai divers. În plus, focarul geografic al 
mişcării s-a deplasat, constantă a rămas doar impor-
tanţa rolului islamului politic – în formele sale dife-
rite – mergând de la extremism la reformism – atât în 
ţările musulmane, cât şi pe plan internaţional, impor-
tanţa care trebuie păstrată într-un viitor previzibil.

La sfârşitul anilor ’70 şi pe parcursul anilor ’80, 
Iranul era considerat a fi principalul focar al extre-
mismului musulman şi puterea ce susţinea în mod 

1 Adepţii utilizării islamului în scopuri politice.
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dependenţa crescândă de rezervele petroliere din 
Orientul Mijlociu şi alianţele dintre regimurile 
dinastice din statele Golfului Persic şi democraţiile 
occidentale. Pe lângă dominaţia economică impusă 
de lumea occidentală statelor arabe laice (Siria, Irak 
şi Egipt) sau celor teocratice (Iran şi Sudan), supri-
marea libertăţilor fundamentale a influenţat consi-
derabil menţinerea barierelor politice şi a stagnării 
creşterii economice. 

Caracteristicile modernităţii au dat naştere unor 
resentimente crescânde. Una dintre consecinţele 
fenomenului globalizării este şi anihilarea distan-
ţelor temporale şi spaţiale. Astfel, civilizaţia isla-
mică a fost expusă din ce în ce mai mult valorilor 
laice ale civilizaţiei occidentale – materialism, 
individualism şi raţionalitate instrumentală, ceea ce 
a contribuit la alterarea unui procent important al 
credinţelor tradiţionale islamice.

În era contemporană, percepţia lumii islamice de 
identificare a inamicului cu civilizaţia occidentală, 
nu neaparat din motive religioase, ci şi socioeco-
nomice, a apărut din mai multe cauze: sentimentul 
crescând de nemulţumire faţă de bunăstarea ţărilor 
occidentale, acutizarea divergenţelor dintre diver-
sele fracţiuni ale lumii islamice (moderniste şi 
tradiţionaliste), precum şi erupţia conflictelor naţio-
naliste după căderea blocului comunist. 

Identificandu-se cu „alţii“ faţă de lumea occi-
dentală hegemonică, musulmanii resimt umilire şi 
dezgust faţă de privarea de demnitate şi de recu-
noaşterea lor ca reprezentând o civilizaţie similară 
celei occidentale. Dominaţia politico-economică, 
represiunea valorilor laice şi rezistenţa faţă de prin-
cipiile democratice, absenţa unei ideologii moder-
niste şi izolarea culturală reprezintă factorii majori 
care au dus la respingerea civilizaţiei occidentale de 
către fundamentalismul islamic. 

Din punct de vedere politic, fundamentalismul 
islamic reprezenta o reacţie faţă de dominaţia lumii 
occidentale, de sărăcia şi subdezvoltarea statelor 
musulmane, precum şi de lipsa unor mijloace poli-
tice de manifestare a nemulţumirilor acumulate. 
Pe masură ce influenţa lumii occidentale creştea, 
concomitent cu apariţia disensiunilor în lumea isla-
mică, statele occidentale au urmărit suprimarea 
regimurilor progresiste din Orientul Mijlociu, 
precum socialismul sau naţionalismul. Astfel, SUA 
au sprijinit puternic dinastia regală saudită, adepta 
unui islamism conservator militant. 

Implementarea valorilor occidentale în statele 
arabe şi musulmane nu a condus, însă, la rezulta-
tele scontate, modernismul eşuând din cauza unui 
cumul de factori: conservatorismul religios islamic, 
subdezvoltarea fostelor colonii, lipsa educaţiei în 
rândurile populaţiei şi obtuzitatea liderilor religioşi. 

Statele occidentale au asigurat bunăstarea şi 
puterea elitelor, au susţinut guvernele laice şi nu 
au căutat soluţii viabile de promovare a valorilor 
democratice şi drepturilor omului. Odată cu eşecul 
occidentalizării, mişcările conservatoare islamice, 
care au avut ca scop iniţial promovarea justiţiei 
sociale, au cunoscut o revigorare, considerând 
religia islamică drept nucleu al revitalizării statelor 
musulmane. 

Fiind confruntată cu scăderea nivelului de trai, o 
mare parte a populaţiei musulmane tinere a îmbră-
ţişat principiile fundamentalismului islamic, un 
anumit procent recurgând chiar la terorism pentru 
promovarea acestora. Pentru cei saraci şi mai puţin 
educaţi nu existau suficiente oferte de muncă în 
masură să le permită să participe activ la viaţa soci-
etăţii sau să ducă o viaţă familială decentă. Acest 
segment al populaţiei a găsit un refugiu în moscheile 
care promovează fundamentalismul islamic, regă-
sindu-şi demnitatea în practicarea religiei. 

Walter Laquer4 sugera ideea precum că emer-
genţa fundamentalismului islamic se datorează 
eşecului culturii occidentale de implementare, în 
spatiul geopolitic al lumii musulmane, a naţionalis-
mului laic, lasând în urmă un vacuum politic şi inte-
lectual, care însă nu poate ameliora condiţiile de trai 
ale celor care îmbrăţişează această doctrină.5

Fundamentaliştii islamici urmăresc în perma-
nenţă realizarea unor misiuni globale: refacerea 
fostului imperiu musulman, unificarea lumii musul-
mane într-o singură naţiune şi redobândirea gloriei 
lumii islamice. Din punctul de vedere al ideologiei 
fundamentaliste islamice, membrii grupărilor tero-
riste care o îmbrăţişează nu sunt terorişti, ci „luptă-
tori în numele lui Allah“, care acţionează într-o 
situaţie de autoapărare, provocată de „conspiraţia“ 
împotriva religiei şi a populaţiei musulmane. Inte-
resul major al grupărilor fundamentaliste islamice 
este de a restabili valorile morale şi politice ale 
societăţii islamice tradiţionale, acest curent religios 
fiind modelat de tentativa de a surprinde imaginea 
de contestatar, în Mecca, a Profetului Mahomed, în 
vremea în care acesta încrimina corupţia morală şi 
promova reformele politico-economice în numele 
religiei islamice.

Jerrold Post6 consideră că [...fundamentaliştii 
nu se percep ca entităţi separate, ci ca simboluri 

4 Cercetător la Centrul american pentru studii strategice şi inter-
naţionale.

5 Walter Laquer, Voices of Terror: Manifestos, Writings and 
Manuals of Al Qaeda, Hamas, and other Terrorists from around 
the World and Throughout the Ages, New York, Reed Press, 
2004, p. 177.

6 Fostul psiholog în cadrul CIA, actualmente profesor de psiho-
logie şi psihiatrie politică la George Washington University.
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ale islamului. Fundamentalismul islamic nu trebuie 
considerat ca un simplu set de norme politice care 
poate fi negociat sau doar ca o ideologie de genul 
socialismului ori comunismului, în cadrul cărora 
tipul liberal-democratic de interacţiune socială şi 
discurs politic este recunoscut. Fundamentalismul 
islamic se încadrează într-o altă categorie de conşti-
inţă politică, în care identitatea religioasă caracte-
rizează şi determină cadrul normativ şi acţional al 
adepţilor, indiferent de caracterul public sau privat 
al vieţii individului...].7

În multe dintre statele arabe şi non-arabe spri-
jinul popular pentru grupările fundamentalist-isla-
mice a funcţionat ca o solidarizare a publicului faţă 
de conflictul cu valorile civilizaţiei occidentale. 
Astfel, deseori, lumea arabă şi musulmană afişează 
o atitudine ostilă faţă de civilizaţia occidentală, fapt 
care permite grupărilor fundamentalist-islamice să 
acţioneze în numele acestor comunităţi. 

Dilema politicii externe şi de securitate a statelor 
occidentale consta în adoptarea fie a unui dialog 
constructiv, fie a unei demarcaţii istorice de lumea 
islamică. Conform analiştilor europeni, preocupaţi 
de problema integrării minorităţilor arabe şi musul-
mane, comunităţile musulmane din Europa au 
nevoie de conducători religioşi născuţi sau măcar 
educaţi în spiritul valorilor democratice occiden-
tale. Comunitatea islamică avea adepţi declaraţi la 
Londra, Hamburg sau Paris, iar anumite moschei 
de pe teritoriul UE deveniseră adevărate centre de 
recrutare, imami veniţi din Iran, Maroc, Algeria sau 
Pakistan îndemnându-i la „jihad“ pe musulmanii 
din diasporă şi predicând o doctrină a urii împotriva 
„ereticilor“. 

Fundamentalismul islamic ca fenomen în 
cadrul globalizării este examinat de mai mulţi 
autori, făcând conexiune între ceea ce le este mai 
aproape de domeniul lor de cercetare. Stabilind 
aceasta conexiune, ei mai mult critică decât vin cu 
propuneri concrete întru rezolvarea unor probleme 
create, iar ca exemplu pot fi aduse concluziile 
lui Ignacio Ramonet8. Există repere suficiente, 
probabil, pentru a vorbi cu autoritate despre feno-
menele dominante ale lumii noastre la ora actuală: 
fundamentalismul islamic în contextul globalizării 
şi atotputernicia mass-mediei. La prima vedere – 
un subiect actual, deschis şi foarte interesant, dar 
în realitate se aseamană cu o critică, adică anumiţi 
intelectuali încearcă să denunţe fenomene esenţial 
7 Chris E. Stout, The Psychology of Terrorism: Theoretical 

understandings and perspectives, Westport, Greenwood Publi-
shing Group, 2002, p. 62.

8 Profesor de teoria comunicaţiei la Universitatea „Denis 
Diderot” din Paris şi directorul revistei Le Monde Diploma-
tique.

antidemocratice, printre care şi fundamentalismul 
islamic, care caută, prin diverse mijloace, să trans-
forme democraţiile, cu tot cu idealurile lor, în ceva 
de factură nouă. Dar tendinţa societăţii occidentale 
este cu totul opusă : prin diverse mijloace, să trans-
forme democraţiile, cu tot cu idealurile lor în ceea 
ce numim globalitarism (de la globalizare), caracte-
rizat prin supremaţia financiarului (pieţe, burse etc.) 
asupra politicului şi moralului şi printr-o „tiranie 
a comunicării”, adică a mijloacelor mass-media, 
care ne face să credem că adevărul e numai ceea 
ce poate fi reprodus de mijloacele de informare în 
masă. Însă lucrurile stau mult mai complicat. Nota 
pesimistă cu care tratează acest subiect Ignacio 
Ramonet, precum că pierderea poziţiilor de altă 
dată a comunismului a însemnat victoria univer-
sală a democraţiei, exact cum s-a întâmplat după 
victoria asupra fascismului de la mijlocul secolului 
XX, iată că a venit şi ora victoriei asupra comunis-
mului. 

Societatea islamică, începând cu a doua jumătate 
a secolului XX, a cunoscut o serie de mişcări naţi-
onaliste care au condus la apariţia unor fenomene, 
ce urmau să cuprindă întreaga lume : fundamenta-
lismul islamic, idea panarabismului şi naţionalismul 
arab, care era diferit de cele din alte state.

Fenomenul naţionalismului este perfid din motiv 
că nu este doar o noţiune cu caracter descriptiv, ci 
una care presupune şi aplicarea unor anumite norme. 
Iar din momentul în care unii termeni au concomi-
tent asemenea particularităţi, cu certitudine devin 
în scurt timp termeni politici cu care se operează 
pe arena luptei pentru putere. Naţionalismul deja 
a devenit pilonul de bază în cadrul legitimităţii ca 
stat în lumea modernă, ceea ce oferă teren liber 
pretenţiilor de naţiune, care au devenit instrumente 
puternice. Spre exemplu, în cazul în care un popor 
poate convinge alte popoare să-i accepte cererea de 
a deveni o naţiune, în scurt timp el se va bucura de 
anumite drepturi, care îi vor oferi o poziţie favora-
bilă de a se folosi de ele înaintând alte pretenţii, cele 
din urmă fiind folosite împotriva adversarilor săi.9

Noţiunea de naţionalism arab nu explică nimic, 
impulsul respectiv fiind explicat doar de solidaritatea 
islamică. Fidelitatea, radicalizată sub îndrumarea 
unui antrenor profesionist, faţă de o comunitate 
abstractă ne spune că ei au idealizat o spiritualitate, 
proiectând-o dincolo de loc şi timp. Fără îndoială, 
la originile naţionalismului arab se află religia, care 
9 Nye, Joseph S. Jr, Descifrarea conflictelor internaţonale, Torie 

şi Istorie, Prahova, ed. Antet, 2005, p.163. De exemplu, este 
foarte bine cunoscut lobby-ul de succes al statelor arabe în anii 
70 în cadrul Adunării Generale a ONU în vederea adoptăriii 
unei rezoluţii care a definit sionismul drept rasism, bineinţeles, 
de a lipsi Israelul de a se numi naţiune. 
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serveşte ca bază temeinică pentru identitatea naţi-
onală. Acest temei are şi un alt aspect, adică poate 
face ca unele minorităţi de altă confesiune religi-
oasă să aibă aceiaşi identitate naţională, cum ar fi 
musulmanii în Israel sau induşii în Pakistan. Însă, 
prin aceasta nu susţinem că dacă un stat utilizează 
un astfel de instrument ca religia pentru a se numi 
naţiune statul neapărat este rasist.

În Orientul Apropiat s-au produs o serie de eveni-
mente în cadrul cărora s-au facut numeroase apeluri 
la naţionalism şi panarabism, acestea creând situaţii 
ciudate de felul când unele state declarau oficial că 
ele formează o uniune, precum au făcut-o Egiptul şi 
Siria în 1958 când au creat Republica Arabă Unită. 
De asemenea, putem exemplifica intenţia unor state 
cu totutl diferite, precum Libia şi Marocul în anul 
1989. Totuşi, de-a lungul timpului, forţele statului 
au prevalat asupra mişcărilor panarabiste şi naţiona-
liste. Ca exemplu poate fi luat naţionalismul egip-
tean, care concentrându-se pe stat, a devenit mai 
puternic decât panarabismul. Totuşi, acel proces în 
devenire a fost foarte departe de a se încheia. 

Dacă facem o analiză retrospectivă atunci cu 
certitudine conchidem că lumea postcolonialistă a 
fost marcată de distrugerea unor tipare normale de 
viaţă din cauza schimbărilor economice şi a comu-
nicaţiilor moderne. Această situaţie i-a deteminat 
pe unii să apeleze la valori legate de naţionalism, 
alţii să înainteze şi să susţină ideea panarabismului, 
iar alţii – să utilizeze religia, mai exact, forma sa 
extremistă şi fundamentalistă. În cele din urmă, 
toate împreună au contribuit esenţial la consolidarea 
complexităţii forţelor ce au dus la declanşarea mai 
multor conflicte din Orientul Apropiat.

Eşecul unor proiecte înaintate din partea unor 
state din regiune de a se uni sau de a se moderniza 
a fost cauzat de faptul că unii din cetăţenii săi au 
fost atraşi de alte curente şi mişcări fundamenta-
liste, fiind înghiţiţi totalmente de grupările teroriste 
care au sprijinit reţeua Al Qaeda. Dar să revenim la 
subiectul naţionalismului arab, care a cunoscut mai 
multe definiţii şi a fost tipologizat în mod diferit.

Drept o categorie a naţionalismului arab este 
considerat ”socialismul arab”. Această categorie a 
fost studiată şi definită de părintele doctrinei baasiste 
Michelle Aflaq care susţinea ideea precum că soci-
alismul reprezintă instrumentul adecvat condiţiilor 
şi exigenţelor naţionale. El nu poate fi privit ca o 
filosofie sau un set de acte normative, acesta fiind 
doar o ramură al naţionalismului...10

Egiptul anilor postbelici era o societate în efer-
vescenţă. Influenţa colonială britanică era în declin, 
10 Примаков, Евгений. Ближний Восток на сцене и за 

кулисами, Москва // Российская Газета, 2006, р.18.

iar in 1952 puterea a fost preluată de colonelul 
naţionalist arab Gamal Abd el Nasser, care a abolit 
monarhia şi firava democraţie egipteană. Această 
personalitate remarcantă trebuia să deschidă un 
nou capitol în istoria lumii islamice, propunând o 
alternativă islamismului. Alternativa întoarcerii 
la tradiţii a fost naţionalismul arab, cu nuanţe de 
socialism, încarnat de Nasser, al cărui nume va 
purta ideologia care va marca istoria – nasserismul. 
Această ideologie modernistă revendică identitatea 
arabă, făcând după modelul laicităţii, deoarece 
Islamul refuză conceptul de naţiune, care este diluat 
în marea comunitate a musulmanilor.

De facto, nasserismul, ideologie profund antiim-
perialistă, nu a întârziat să se lovească de rezistenţe 
din partea elementelor societăţii, ataşate tradiţiei 
musulmane, care nu s-au resemnat să vadă religia, 
astfel, surghiunită în intimitatea conştiinţelor indi-
viduale. Coexistenţa dintre aceste două concepţii va 
deveni la scurt timp imposibilă din cauza apariţiei 
ideii creării statului islamic-model.

În acelaşi timp, un funcţionar al Ministerului 
Educaţiei, Sayyid Qutb11, începea să schiţeze teoria 
statului islamic, care avea să influenţeze nenu-
măraţi islamişti şi constituie şi astăzi un punct de 
referinţă pentru diferite organizaţii de tip radical. 
Teoria lui Qutb pleacă de la o apreciere extrem de 
controversată şi radicală, aceea că societatea egip-
teană a momentului era în aceeaşi stare ca peninsula 
Arabică înainte de apariţia Profetului Mahomed, 
adică, starea de barbarie (în limba arabă „jahilia”). 
Sayyid Qutb considera că musulmanii din ”epoca 
naţionalismelor” ignoră Islamul, la fel ca pagânii 
din perioada Jahiliei. Ei venerează idoli moderni 
precum: naţiunea, partidul, socialismul etc.

El declanşează, astfel, o revoluţie culturală. 
Cărţile sale: “La umbra Koranului”, “Semnale”, 
“Ce-i de facut?” cheamă la educarea unei “noi gene-
raţii coranice” care să construiască o nouă comuni-
tate islamică pe ruinele naţionalismului. La fel ca 
profetul Mahomed cu 1300 de ani înainte, Sayyid 
Qutb denunţă corupţia şi decadenţa societăţii în 
mijlocul căreia trăia.

...Omenirea trăieşte azi ca într-un imens bordel. 
E suficient să te uiţi în presă, la filme, parade ale 
modei, concursuri de frumuseţe, săli de bal, baruri şi 
staţii de radio; sau să observi gesturile libidionoase, 
goliciunea sau aluziile din literatură, artă şi mass-
media. Dacă mai adaugi şi cămătăria care provoaca 
lăcomia pentru bani a oamenilor şi dă naştere la 
metode infame de acumulare a bogăţiei, care se 
adaugă fraudei, înşelătoriei şi şantajului, ascunse 
11 Said Qutb poate fi considerat primul fundamentalist şi naţiona-

list modern.
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sub forma legii..., descria el societatea egipteană 
contemporană. Sayyid Qutb învăţase Koranul pe 
dinafară la zece ani. În tinereţe a fost un admirator 
al Occidentului. Colonialismul britanic şi francez, 
precum şi apariţia statului Israel, sprijinit de Occi-
dent i-au zdruncinat opiniile. Momentul decisiv l-a 
constituit o călătorie în Statele Unite la sfârsitul 
anilor ’40 ai secolului trecut, de unde s-a întors 
dezamăgit de materialismul societăţii americane.

Scrierile sale l-au adus repede în conflict cu 
Nasser, care vedea în islamismul radical un pericol 
pentru naţionalismul arab şi socialismul pe care 
vroia să-l aplice în Egipt. Islamul este religia unei 
singure comunităţi: “umma” tuturor musulmanilor, 
indiferent de etnie, iar Qutb era extrem de critic la 
adresa fragmentării lumii musulmane, pe criteriul 
naţional. Deja în detenţie Sayyid Qutb a elaborat şi 
o teorie a acţiunii de trecere la o societate islamistă. 
Primul pas era “takfir”, excomunicarea întregii 
societăţi, acuzată practic de apostazie, care constui-
tuie în islam un păcat capital.

Trebuie precizat faptul că Islamul nu recunoaşte 
separaţia dintre religie şi stat, legea divină Şaria este 
atotcuprinzătoare, iar Coranul reprezintă adevărul 
absolut şi imuabil. De fapt, legea propriu-zisă nu are 
nicio valabilitate în faţa celei revelate de Dumnezeu 
profetului Mahomed. După excomunicare, pasul 
următor prescris de Qutb în drumul spre o societate 
islamică este după modelul profetului, retragerea 
sau Hijra12. Said Qutb nu a trăit ca să-şi vadă visul 
realizat. În 1966, după o scurtă perioadă de liber-
tate, el a fost din nou arestat la ordinul lui Nasser, 
judecat, condamnat la moarte şi spânzurat.

Din istoriografie aflăm despre crearea Republicii 
Arabe Unite, constituită din Egipt, Siria şi Yemen. 
Această alianţă promisă lărgirii, în cele din urmă, nu 
va rezista dorinţei de hegemonie a Egiptului nasse-
rian. Federaţia arabă pe care o creează monarhiile 
haşemite – Iordania şi Irak – va fi spulberată de 
lovitura de stat a generalului Kassem la Bagdad, al 
cărui nou regim se inspiră din nasserism. Acelaşi 
lucru s-a întâmplat şi în Siria, controlată de o ramură 
a partidului Baath, partidul “Renaşterii”, present la 
Amman şi Bagdad, de inspiraţie naţionalistă, laică 
şi socializantă, ceea ce nu va face însă posibilă o 
uniune cu Egiptul din aceeaşi cauză.13 Unite doar 

12 În septembrie 622 dupa Christos, Mahomed s-a refugiat din 
Mecca pagână, unde viaţa îi era în primejdie, la Medina, 
unde a întemeiat „umma” – comunitatea credincioşilor. Avea 
să revină dupa 8 ani la Mecca, oraş care i se va închina fără 
luptă, consacrând victoria definitivă a Islamului în peninsula 
Arabică şi începutul unei epoci de glorie a Islamului, care avea 
să dureze o mie de ani.

13 Башир, А., Суннано, Л.С., Ближний круг Саддама Хусейна, 
Санкт-Петербург, Изд. Амфора, 2006, р. 46.

teoretic prin dogma naţionalistă a panarabismului, 
aceste state nu vor reuşi niciodată să depăşească 
rivalităţile, atrăgându-şi în acelaşi timp ostilitatea 
regimurilor arabe conservatoare şi/sau proocciden-
tale, deţinătoare a autorităţii spirituale de suprave-
ghetori ai locurilor sfinte ale Islamului. Dar teoria 
despre crearea statului islamic nu a dispărut odată 
cu moartea lui Qutb, fiind cunoscut faptul că au 
existat în Egipt tentative de implementare a acestei 
teorii. 

În timpul Războiului Rece, stânga occidentală a 
fost un instrument aproape fatal în mâna propagandei 
sovietice. Aparatul sovietic de dezinformare şi infil-
trare a speculat foarte reuşit cu naivitatea docilă şi 
fanatismul militant. Elitele au fabricat noul portret 
al omului sovietic, în care au descris un luptător 
pentru idealuri, agentul persecutat al progresului 
istoric. Operaţia se repetă, cu noul portret al omului 
lumii a treia, cel mai recent titular al demnităţii de 
luptător împotriva abuzului occidental. 

Făcându-se uitat în ţara sa de origine, nasserismul 
a supravieţuit sub forme diferite, reîncarnându-se în 
partide unice, hotărât laice şi naţionaliste, condu-
când întotdeauna cu mână de fier un ultim grup din 
patru state ale lumii arabe în care islamiştii sunt în 
afara legii.

Ispirându-se din modelul politic al URSS, în 
afara experimentelor sale de laicizare exagerată a 
republicilor musulmane sovietice din Asia Centrală 
şi Caucaz, aceste ţări înţeleg necesitatea de a 
propune o altă cale şi un alt model de societate în 
care statul-partid intervine direct în viaţa publică şi 
privată, inclusiv pentru supravegherea practicii reli-
gioase în moscheile aflate sub controlul său. 

Cuvintele de ordine revoluţionare şi naţionaliste 
răsună, de asemenea, în Libia, unde monarhia senu-
ziţilor fusese răsturnată în 1969 de către Muammar 
al Kadaffi ; un ofiţer tehnocrat, modernist, care 
propăvăduia o ”a treia cale” bazată pe un ”socia-
lism islamic” în care Coranul devine unica sursă de 
legitimitate, în timp ce ”hadith” (”tradiţiile Profe-
tului”) se vor bucura de cea mai mică importanţă. 
O interpretare foarte personală a Islamului, însoţită 
de o liberalizare a moravurilor, singulară în ceea 
ce priveşte condiţia feminină, ceea ce i-a atras lui 
Kadaffi fulgerele Arabiei Saudite.

Islamul desemnează o comunitate religioasă şi 
politică care se întinde pe trei continente şi numară 
aproximativ 470 milioane de adepţi. Pentru isla-
mişti, politicul nu există sub forma unor instituţii ce 
aparţin unui stat, ci este o simplă reflectare a voinţei 
divine. Societatea islamică este una, esenţialmente, 
egalitară, care refuză segmentarea pe criterii econo-
mice, condusă de un lider charismatic. Unica sursă de 
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drept valabilă este Şaria, legea musulmană. Cu alte 
cuvinte, statul islamic nu este similar statului-naţiune 
din simplul motiv, că puterea sa se exercită asupra 
unei comunităţi de credincioşi, şi nu de cetăţeni.

Panarabismul s-a dezvoltat după al Doilea 
Război Mondial, pe de o parte, ca reacţie faţă de 
crearea statului Israel, iar pe de altă parte, ca alter-
nativă “verticală” la abordările externe americană 
şi sovietică, considerate local un eufemism pentru 
securizarea sferelor lor de influenţă. Pentru naţiona-
liştii panarabi, însăşi eticheta “Orient Mijlociu” este 
considerată fie pentru a submina presupusa compo-
nentă “arabă” din regiune (în această perspectivă, 
regiunea neincluzând statele non-arabe Turcia, 
Israel şi Iran), pentru a “sfâşia” “unitatea distinctă” 
a vetrei strămoşeşti arabe.

La prima vedere, acest fenomen ar trebui să 
cuprindă doar arealul populat de musulmani, însă 
există şi opinii controversate. De exemplu, S. 
Al-Husaril, unul din primii teoreticieni ai panara-
bismului, susţinea că ...din contra, el îi cuprinde pe 
toţi aceia care se declară că aparţin ţărilor arabe şi 
vorbesc araba, fie ei egipteni, kuwaitieni sau maro-
cani, fie musulmani sau creştini, sunniţi, şiiţi, chiar 
ortodocşi sau protestanţi... După părerea teoreticia-
nului, oricine este considerat fiu al panarabismului, 
atât timp cât menţine o legătură de identitate cu o ţară 
arabă şi continuă să vorbească limba arabă...14 

Situaţia e agravată de subversiunea internă, 
sustinută de elitele Occidentului. Nu e un compor-
tament nou, deoarece atitudinea e rezultatul unei 
căderi survenite la sfârşitul secolului XIX, în condi-
ţiile dramatice ale apariţiei societăţii egalitare, 
de masă, şi a democraţiei politice. Elitele au înte-
meiat, atunci, o defensivă mascată în critica soci-
etăţii occcidentale şi au reuşit, astfel, să-şi conser-
veze privilegiile. Divergenţele apărute între statele 
arabe în toate aspectele: legislativă, administrativă 
sau de ordin politic, au la bază lipsa unei succesiuni 
paşnice a guvernelor, precum şi confesiunea religi-
oasă a partidului de guvernământ. De asemenea, nu 
este mai puţin importantă capacitatea de conformare 
a societăţii islamice la noile imperative ale moderni-
tăţii. Acelaşi teoretician, S. Al-Husaril, consideră că 
aceste diferenţe şi divergenţe sunt, toate, moşteniri 
ale epocilor de ocupaţie şi ele au apărut împreună cu 
imperialismul, fiind recente şi destinate dispariţiei. 
Arabii sunt, de fapt, o singură umma...15 

În raport cu stat-centrismul, deşi panarabismul 
proclamă identificarea ca “arab” pe baza uzitării 
limbii arabe şi a autoidentificării, o analiză mai 
14 Massoulie, Francois. Conflictele din Orientul Mijlociu, Bucu-

reşti, ed. Bic All, 2003, p. 37.
15 Idem, p. 38.

atentă însă a conceptului-cheie “arab” în diversele 
sale interpretări regionale evidenţiază existenţa a 
două forme de manifestare ale panarabismului.16

Dacă cele două perspective au coexistat într-un 
tipar de rivalitate pentru o bună perioadă de timp, 
majoritatea analiştilor par a fi de acord că după 
„Războiul de şase zile”, a doua perspectivă a avut 
câştig de cauză în practica politică a statelor arabe, 
din cel puţin trei motive intercondiţionate: perce-
perea tot mai larg împărtăşită regional a unificării 
politice panarabe ca obiectiv îndepărtat şi iluzoriu, 
mai ales după trei războaie arabo-israeliene pier-
dute; respingerea de către mulţi lideri politici arabi 
a constrângerilor inacceptabile exercitate de pana-
rabism asupra lor; specularea de liderii politici 
a status quo-ului în contextul acoperirii depline a 
complexului regional de securitate de către SUA 
şi URSS, fiecare acordând variate recompense sau 
concesii regimurilor aliate şi făcând astfel stare, de 
fapt, mai atractivă.

La fel de adevărat, însă dintr-o altă perspectivă, 
este o altă observaţie: deşi favorizând cert a doua 
perspectivă panarabă de securitate şi adoptând prac-
tici de securitate stat-centrice, liderii politici arabi 
ai ultimelor decenii au acordat o atenţie crescândă 
preocupărilor de securitate non-militare avansate 
„de jos în sus” de actorii societali, într-o distincţie 
evidentă faţă de strategii americani şi sovietici din 
perioada Războiului Rece. 

Similar, stat-centrismul este puternic amen-
dabil şi prin observaţii efectuate pe marginea isla-
mismului. În acest demers, uzitarea termenului 
„islamism” face trimitere la termenul înrudit de 

16 Prima dintre ele s-a cristalizat în perioada interbelică şi s-a 
impus după al Doilea Război Mondial, pari passu cu dezvol-
tarea naţionalismului arab ca mişcare politică importantă, cu 
un program în trei puncte: descriptiv – statua existenţa unei 
naţiuni arabe unice transgresând frontierele statale şi compusă 
din toţi vorbitorii limbii arabe, din Mauritania până în Yemen; 
normativ – enunţa că naţiunii arabe, fragmentate de frontiere 
arbitrare, impuse din exterior, i-ar fi destinată o unitate politică 
unică; prescriptiv – se referea la necesitatea dezvoltării unei 
conştiinţe colective a membrilor naţiunii că această unitate 
trebuia să călăuzească acţiunile politice şi că sarcina supremă 
a statelor arabe era întărirea legăturilor economice, culturale 
şi politice, pentru a potenţa coeziunea şi unitatea comunităţii 
arabe (al– Alam al-Arab, sau ummah arabă). Prin contrast, a 
doua perspectivă, dezvoltată în perioada decolonizării regio-
nale şi urmărind ca obiectiv conceptul-cheie “securitate naţi-
onală arabă”, tolerează frontierele statale intra-arabe şi abor-
dează mai mult preocupările de securitate ale actorilor societali, 
diferite între ele în funcţie de statutul socio-economic: câtă 
vreme beneficiarii unui statut social mai înalt urmăresc obiec-
tive precum democratizarea şi respectarea drepturilor omului 
(securitate societală şi politică), cei de la baza piramidei soci-
etale sunt preocupaţi de probleme imediate precum siguranţa 
locului de muncă, sănătate şi inegalităţi în venit (securitate 
economică şi umană). http://www.strategikon.ro/files/studii/
TRI_OM.pdf. 
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„islamizare”. Definibilă ca “reafirmare globală a 
Islamului”17, “islamizarea” reprezintă un fenomen 
contemporan afectând sferele culturală, socială, 
politică şi chiar economică a vieţii islamice de zi 
cu zi şi sistematizat de Jean Delumeau în trei faze şi 
forme corespunzătoare de manifestare: 

a) prima, manifestată “de sus în jos” între sfâr-
şitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80, a fost carac-
terizată de implementarea unor politici publice mai 
mult sau mai puţin islamice, aşa cum a fost cazul 
Revoluţiei Islamică din Iran (1979), al proclamării 
„islamice” a republicilor Algeria (1976) şi Pakistan 
(1977) şi al destabilizării ulterioare a regimurilor 
din Afghanistan, Siria, Egipt şi Indonezia; 

b) a doua fază, cu evoluţie “de jos în sus”, s-a 
manifestat între sfârşitul anilor ’80 şi începutul 
anilor ’90, consemnând renaşterea practicilor isla-
mice la nivel bazal şi proiectarea lor asupra elitei 
politice, aşa cum a fost cazul Algeriei (unde în 1990, 
o populaţie saturată de experimente ideologice şi 
economice a determinat câştigarea alegerilor de 
către Frontul Salvării Islamice), al Turciei (Refah, 
1995), Sudanului (1989, Frontul Salvării Islamice), 
Egiptului şi Palestinei (Intifada din 1987); 

c) ultima fază, a “islamismului înarmat”, a 
debutat în ultimul deceniu cu intensificarea atacu-
rilor teroriste şi a loviturilor militare de inspiraţie 
islamistă – acesta ar fi cazul Egiptului (1992, ofiţerii 
integrişti), al atentatelor de la Dahran (1996), WTC 
(1993), Mogadiscio (1993), sau al celui asupra lui 
Hosni Mubarak (1995).

De fapt, fenomenul este unul veritabil global, 
transgresând frontierele etatice ale Orientului 
Mijlociu sub cel puţin două aspecte: acoperirea de 
către lumea islamică a unei semnificative porţiuni 
a globului, cu o suprafaţă în creştere datorită 
dezvoltării numerice a comunităţilor de imigranţi 
musulmani din Europa de Vest, America de Nord, 
Australia şi Noua Zeelandă; mai important decât 
discuţia geografică, fenomenul este unul global(ist) 
prin implicaţiile principiului organizatoric funda-
mental al ummah, care, după căderea comunis-
mului, a rămas singura idee-precept de reorgani-
zare a lumii pe altă bază decât cea stat-centrică. 
Traductibil simultan din limba arabă prin “unitate”, 
“naţiune”, “comunitate” sau “comuniune”, termenul 
ummah este transstatal prin definiţia sa şi semnifică 
presciptiv şi normativ coeziunea socială, politică, 
economică şi culturală a întregii lumi musulmane. 
Consecutiv, raportarea la ummah fundamentează 
tradiţionala distincţie dintre dar al-Islam (“Casa 
Păcii”, a credincioşilor) şi dar al-Harb (“Casa 
17 Delumeau, Jean. Religiile lumii. Bucureşti, Humanitas, 1993, 

p. 688.

Războiului”, a necredincioşilor), o distincţie care 
transgresează frontierele de stat. 

Prin prisma consideraţiilor de mai sus devine 
mai simplu de explicat şi de ce religia islamică 
prevalează indiscutabil asupra naţionalismului de 
stat (nu cel panarab). Cel din urmă nu a reuşit să 
ofere nicio bază identitară solidă, autentică, făcând 
recurs la conceptul perceput venetic de “stat” şi 
nici nu a creat societăţi prospere. Nu întâmplător, 
foarte mulţi lideri ai mişcărilor islamiste sunt foşti 
conducători ai unor mişcări naţionaliste, a căror 
lipsă de eficienţă devenise clară în timp: Hassan 
al Banna, fondatorul Frăţiei Musulmane în Egipt, 
Rashid Ghanoushi în cadrul Partidului Renaşterii 
din Tunisia, Abasi Madani, fostul lider al Frontului 
Islamic al Salvării în Algeria, etc. Practic, funda-
mentalismul islamic s-a dezvoltat ca o “a treia cale” 
după eşecul capitalismului şi al comunismului cu 
tentă naţionalistă. 

Similar, verificat prin comparaţie cu panara-
bismul şi islamismul, stat-centrismul comportă 
o aplicare extrem de problematică şi sub aspectul 
importanţei actorilor non-statali în raport cu cei 
statali; unitatea trecând peste frontierele statale, 
se poate remarca inclusiv sau poate mai ales sub 
aspectul organizaţiilor teroriste: cele mai multe 
dintre ele se ramifică transnaţional, aşa cum e cazul 
organizaţiilor Frăţia Musulmană, activă în peste ‘70 
de ţări, sau Frontul Mondial Islamic pentru Lupta 
împotriva Evreilor şi a Cruciaţilor, cel din urmă 
adunând terorişti din Egipt, Arabia Saudită, Bangla-
desh, Pakistan, Sudan, Kuweit, Tadjikistan, Afgha-
nistan, Bosnia, Somalia, Yemen, Cecenia, Libia, 
Filipine, Eritrea. Mai mult, scopurile şi revendică-
rile organizaţiilor teroriste islamice vizează rareori 
state sau probleme domestice particulare ale aces-
tora, cât mai ales probleme generale legate de lumea 
islamică. Asemănător, mujahedinii care au luptat 
împotriva sovieticilor invadatori în Afghanistan 
au provenit din aproape toate ţările din Orientul 
Mijlociu, Asia şi Africa unde trăiau comunităţi 
musulmane, iar scopul lor nu a fost atât eliberarea 
statului Afghanistan, cât eliberarea unui pământ 
musulman cotropit de necredincioşi.

Fenomenul panarabismului, în opinia cercetăto-
rilor musulmani [...beneficiază de o vitalitate deose-
bită, deoarece s-a trezit dintr-un somn lung. Nu este 
vorba, într-adevăr, de sfârşitul unui trecut glorios, 
ci de punctul de plecare al unui viitor srălucit care 
va asista la instaurarea Statului arab unificat şi la 
înaintarea unei umma arabe renăscute către culmea 
cea mai înaltă a înţelepciunii şi a civilizaţiei ...].18 

18 Massoulie, Francois. Op.cit., p. 37.
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Aici panarabismul vine în contradicţie cu panisla-
mismul, cunoscut ca islamism, deoarece arabismul 
este de tradiţie laicizantă, pe când islamismul 
respinge orice referinţă la conţinutul etnic al arabi-
tăţii şi privilegiază comunitatea religioasă – Umma 
– în detrimentul oricărui alt criteriu.19

Această reprezentare pare a fi fondată pe mitul 
despre un teritoriu istoric maximal, care a înflorit, 
într-un moment al istoriei sale corespunzând unei 
epoci de aur, un grup etnolingvistic. Anume acestui 
tip de panism îi corespunde panarabismul, care se 
referă la epoca de aur a civilizaţiei arabo-musul-
mane şi postulează unitatea poporului arab anume 
prin referinţă la acest lucru.

Dacă, la nivel teoretic, totul pare simplu, datele 
reale indică o mulţime de diferenţe. În primul rând, 
populaţia islamică este compusă din mai multe 
familii: arabi, turci, perşi, pakistanezi şi indo-mala-
ezieni. Există şi o segmentare politică a ţărilor arabe 
datorită a două concepţii care se contrazic. Prima, 
panarabismul, este un tip de naţionalism arab care 
vizează o emancipare de sub dominaţia politică şi 
economică a Occidentului. Curentul a luat amploare 
în Egiptul preşedintelui Nasser, care a încercat să 
coalizeze lumea arabă împotriva Israelului şi a 
SUA. Aici se află originea unei permanente riva-
lităţi între unele ţări arabe care încearcă să ocupe 
locul de lider al zonei: Egipt, Siria, Iran şi Irak. A 
doua direcţie a apărut ca o reacţie la panarabism şi a 
fost încurajată la început, paradoxal, de către SUA, 
tocmai pentru a contracara periculosul naţionalism 
arab. Fundamentalismul islamic mizează pe valorile 
tradiţionale islamice combătând naţionalismul laic 
al conducătorilor politici arabi. Dacă, iniţial, centrul 
mişcării a fost Bagdad, după venirea la putere a 
Partidului Baas, centrul de greutate s-a mutat în 
Iran, care a ştiut să speculeze rolul de apărator al 
valorilor islamice şi tradiţia musulmană care spune 
că la fiecare o sută de ani apare un reformator al 
credinţei.

Analizând situaţia geopolitică, trebuie să fie luate 
în vedere aceste tipuri de reprezentări, care, deşi 
adesea fondate pe iluzii de identitate sau geografice, 
nu sunt mai puţin destabilizatoare pentru echilibrul 
forţelor pe arena internaţională.

19 Chauprode, Aymeric, Thual, Francois. Dicţionar de geopolitică, 
p. 464.
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EVOLUŢIA INSTITUŢIEI RECUNOAŞTERII 
ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

Cristina FILIP*

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПРИЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Настоящая статья ставит своей целью проанализировать роль и место института междуна-
родно-правового признания в системе международного права. Речь идет о государстве, который 
обладая универсальной и не ограниченной во времени правоспособностью является основным 
субъектом международного права. т. е. носителем юридических прав и обязанностей. Обладая 
при этом своей собственной территорией, населением и правительством, оно создает междуна-
родное право, закрепив в нем особое юридическое качество – суверенитет, под которым следует 
понимать право в пределах собственной территории осуществлять законодательную, админист-
ративную власть а также проводить самостоятельную внешнюю политику без вмешательства 
других государств. Одновременно государство не может существовать в полной изоляции, и его 
существование может быть подтверждено только через акт признания. Такое признание со 
стороны других государств имеет важное значение для дальнейшего существования государства. 
Признание как односторонний акт является основой для будущих отношений между субъектами 
международного права. Именно акт признания обуславливает установление дипломатических и 
консульских отношений между государствами.
В настоящее время институт международного признания сталкивается с трудностями как 

юридического, так и практического характера. Так с каждым годом сильно увеличивается число 
сепаратистских движений, выступающих за статус собственного признания. Признание сепа-
ратистского движения превратилось в инструмент давления со стороны государств, заинтере-
сованных в расширении сфер своего влияния. Отсутствие единой позиции относительно сепара-
тистских движений, подобных тем, что возникли на Балканах, Восточной Европе и др. подобные 
движения, указывает на необходимость принятия необходимых мер по разрешению данного 
вопроса.

EVOLUTION OF THE INSTITUTE OF RECOGNITION 
IN MODERN INTERNATIONAL LAW

This article aims to analyze the role and place of the institute of international legal recognition in 
international law. It is a question of a state which having a universal and time-limited capacity is a main 
subject of international law. i.e., the carrier of legal rights and responsibilities. Having thus its own terri-
tory, population and government, it creates international law, having fixed in it special legal quality – the 
sovereignty, i.e. the right to carry out the legislative, administrative power within own territory and also 
to spend independent foreign policy without the intervention of other states. Simultaneously the state can’t 
exist in full isolation, and its existence can be confirmed only through an act of recognition. Such recog-
nition by other states is important for its further existence. Recognition as an unilateral act is the basis 
for future relations between subjects of international law, that causes an establishment of diplomatic and 
consular relations between the states.

At present the institute of international recognition faces challenges both legal and practical nature. So 
every year the number of the secessionist movements supporting the status of own recognition increases. 

* Cristina FILIP - magistru în drept, doctorand, USM.
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The recognition of secessionist movements has turned into an instrument of pressure from states interested 
in expanding their sphere of influence. The lack of unified position on the secessionist movements, such as 
those that emerged in the Balkans, Eastern Europe and other similar movements, specifies the necessity of 
acceptance of necessary measures resolve the issue.

constata o totalitate de fapte şi de a le ataşa anumite 
efecte juridice. Plenitudinea recunoaşterii depinde 
de forma în care statul acceptă noua entitate poli-
tică în sânul comunităţii internaţionale în calitate de 
subiect de drept internaţional, fie prin recunoaşterea 
de jure sau cea de facto. 

Recunoaşterea de jure şi recunoaşterea de 
facto5 – recunoaşterea de jure est definitivă şi 
produce totalitatea efectelor recunoaşterii, în timp 
ce recunoaşterea de facto este provizorie şi revoca-
bilă, ea comportă efecte limitate, la care se recurge 
deseori pentru a ajuta o entitate determinată a 
se constitui într-un stat fără a condamna în final 
procesul în curs de desfăşurare.

Oricare separare a unui stat sau teritoriu, pentru a 
obţine recunoaşterea sa (expresă sau tacită), trebuie 
teoretic să întrunească nişte condiţii care l-ar indivi-
dualiza şi i-ar permite să obţină calitatea de subiect 
al dreptului internaţional.

Conform Tratatului de la Montevideo din 19336, 
„statul este un subiect de drept internaţional, 
care posedă următoarele caracteristici: a) populaţie, 
b) teritoriu, c) guvern, d) capacitate de a intra în 
relaţii cu alte state”. De dreptul la autodeterminare 
dispun doar popoarele caracteristicile cărora cores-
pund celor ale naţiunii (teritoriu comun, tradiţie 
istorică comună, identitatea etnică, omogenitatea 
culturală, conştiinţa şi voinţa de a fi identificat 
ca popor) şi care se află sub dominaţia străină. În 
doctrina dreptului internaţional, cumularea acestor 
elemente (populaţie, teritoriu şi guvern) duce la 
crearea unui nou subiect în ordinea juridică inter-
naţională– adică naşterea unui nou stat.7 În esenţă, 
aceste trei elemente constitutive nu sunt neutre şi 
dependente în contextul procesului de recunoaştere 
a altor state, care însă contribuie la creşterea situa-
ţiilor limită.

 Minorităţile etnice în cadrul unui stat nu au acest 
drept, odată ce există deja un stat naţional al etniei 
respective (ca şi în cazul Republicii Moldova). În 
prezent, dreptul la autodeterminare, de care dispun 
minorităţile, presupune doar recunoaşterea specifi-
5 Dupuy Pierre-Marie. Droit international public. Edition Dalloz, 

5edition, 2000.
6 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 

signed at Montevideo, 26 Dec., 1933, http://en.wikisource.org/
wiki/Montevideo_Convention.

7 Marţian N. I. Drept internaţional public. Vol I-II. Ediţia a II-a 
(revizuită şi completată). Editura Fundaţiei „Chemarea”,Iaşi, 
1995-1996. 

De câte state este nevoie pentru a recunoaşte 
independenţa unui alt stat? Din ce moment suntem 
în prezenţa unui nou subiect de drept internaţional? 

Acestea nu sunt întrebările-cheie, din moment 
ce calitatea recunoaşterii contează mai mult decât 
cantitatea. O declaraţie de autodeterminare nu 
implică independenţa, dacă statul în cauză nu este 
recunoscut de către cei faţă de care doreşte să se 
autodetermine. Independenţa unui stat nu este reală 
atâta vreme cât Consiliul de Securitate al ONU nu 
o acceptă şi nu o avizează pozitiv către Adunarea 
Generală a ONU.1 Organizaţia Naţiunilor Unite şi 
alte organizaţii internaţionale se declară incapabile 
de a recurge la recunoaşterea statelor nou create, ele 
fiind abilitate doar cu capacitatea de a include noile 
state în calitate de membri sau de a acredita repre-
zentanţii noului guvern.

 Dintre situaţiile în care s-ar pune problema recu-
noaşterii ar trebui evidenţiate: crearea unui nou stat, 
instalarea unui nou guvern într-un stat existent, o 
modificare teritorială, statutul de neutralitate al unui 
anumit stat sau teritoriu, apariţia unei stări insurec-
ţionale. În literatura de specialitate este abordată 
anume recunoaşterea statelor sau a guvernelor, 
deoarece au o însemnătate deosebită atât ca instru-
ment juridic, cât şi ca act politic al statului.2

Pentru ca o entitate politică nou creată să fie 
capabilă să acţioneze şi să se integreze în cadrul 
comunităţii internaţionale, ar fi necesară recunoaş-
terea acesteia de către alte state . Decizia unui stat 
de a recunoaşte un alt stat ţine de principiul liberei 
aprecieri.

Recunoaşterea se prezintă ca un act juridic unila-
teral, care semnifică acţiunea exclusivă a statului 
care recunoaşte o declaraţie prin care îşi exprimă 
atitudinea faţă de apariţia noii entităţi.3 Recunoaş-
terea este un act juridic deseori de inspiraţie politică 
şi de natură mai mult sau mai puţin discreţionară, 
prin care un stat existent declară că consideră că un 
asemenea grup uman posedă calitatea unui stat în 
sensul dreptului internaţional.4

 În esenţă, recunoaşterea are ca obiectiv de a 
1 http://www.un.org/fr/members/about_members.shtml).
2 Anghel, Ion M, Subiectele de drept internaţional. Bucureşti, 

Editura Lumina Lex ,2002.
3 Verhoeven J. Droit international public. Precis de la faculte de 

droit de l’Universite de Louvain, ed. Larcier, Bruxelles, 2000.
4 Miga-Beşteliu, Raluca. Drept internaţional. Introducere în 

drept internaţional public, Ed. «ALL Educaţional», Bucureşti, 
1997. 
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cului lor etnic şi dreptul la un anumit grad de auto-
nomie culturală şi administrativă în cadrul unui 
stat.8

Astfel, nici Abhazia, nici Osetia de Sud, nici 
Republica Turcă a Ciprului de Nord nu sunt văzute 
ca state (decât de către Turcia şi Rusia), în timp ce 
statul Israel, care şi-a proclamat independenţa în 
1948, beneficiază de recunoaştere internaţională, în 
pofida refuzului mai multor state de a-i recunoaşte 
statutul.

Problema recunoaşterii are un dublu aspect 
politic şi juridic. Aspectul politic reprezintă un 
mijloc important al normalizării relaţiilor dintre 
state, în timp ce aspectul juridic creează o bază juri-
dică fundamentală a relaţiilor dintre statul ce recu-
noaşte şi cel recunoscut. 

Un stat poate exista în drept, de a acţiona pe 
plan internaţional şi de a se angaja, dacă acesta este 
recunoscut de către alte state, adică aceste din urmă 
acceptă de a intra în contact cu el, de a stabili relaţii 
diplomatice cu autorităţile noii entităţi, de a-l face 
să intre în raporturi internaţionale şi astfel acestea 
din urmă recunoscându-l ca viabil.9

Deşi prin natura sa recunoaşterea statului este un 
act politic, unilateral, voluntar şi discreţionar, efec-
tele sale vin să confirme sau să infirme o situaţie 
care numeşte această recunoaştere drept una poli-
tică cu scopul de a-şi vedea existenţa sa juridică 
ratificată.

Atunci când se pune problema soluţionării aces-
teia, adică în practică se pune problema recunoaş-
terii unui nou stat, la începutul secolului XXI se 
recurge ca soluţie fie la normele de drept internaţi-
onal, fie la practica relaţiilor internaţionale, şi nu în 
ultimul rând la doctrina dreptului internaţional.

În doctrina dreptului internaţional există doua 
teorii cu privire la recunoaştere : 1.teoria declara-
tivă, 2.teoria constitutivă. 10

Conform teorii declarative, statul devine subiect 
de drept internaţional din momentul constituirii 
(formării acestuia), iar rolul recunoaşterii în cazul 
dat e limitat, ea venind doar să constate un fapt .

Teoria constitutivă declară noul stat creat subiect 
de drept internaţional din momentul recunoaşterii 
acestuia pe plan internaţional.

8 Tănase A. Independenţa provinciei Kosovo – un precedent 
pentru Transnistria?, ziarul Timpul, 02/08/2010, www.timpul.
md.

9 Candrian J. Reconnaissance des etats :la primaute du poli-
tique, http://m.letemps.ch/Page/Uuid/55fb75f2-c4f5-11df-9cfb-
7d8b319a8205/Reconnaissance_des_Etats_la_primaut%C3%A9_
du_politique.

10 Фельдман Д. И. Признание государств в современном 
международном праве. Изд. Казанского ун-та, 1965, 
258 стр.

Criza care caracterizează la etapa actuală dreptul 
internaţional constă în lipsa codificării instituţiei 
recunoaşterii. Totuşi este de remarcat că în 1949 
Comisia de Drept Internaţional al ONU a inclus 
în lista temelor ce necesită o eminentă codificare 
problema recunoaşterii statelor şi guvernelor, care 
însă nu a mai fost soluţionată. 11

Un alt aspect al crizei instituţiei recunoaşterii 
ar fi contradicţia ce se impune la momentul recu-
noaşterii noului stat între principiul integrităţii teri-
toriale şi principiul autodeterminării naţionale. Însă 
contradicţia pare să se accentueze atunci când statul 
care face recunoaşterea îşi argumentează poziţia în 
dependenţă de principiul ales. 

Doctrina însă este mai puţin constantă în deter-
minarea priorităţii unui sau altui principiu declarând 
că entitatea politică recunoscută poate fi conside-
rată a fi subiect al dreptului internaţional şi poate 
să spere la stabilirea relaţiilor internaţionale dacă 
acestea s-au stabilit pe baza principiului la autode-
terminare a popoarelor. 12

La rândul său, principiul integrităţii teritoriale 
este ameninţat în cazul desprinderii unei entităţii 
politice care se doreşte a fi recunoscută pe plan 
internaţional. Astfel, asistăm la violarea, pe de o 
parte, a principiului integrităţii teritoriale protejat 
prin prisma normelor de drept internaţional ca 
reacţie a statului din care s-a produs dezbinarea 
entităţii politice nou create, iar pe de altă parte, la 
realizarea din partea populaţiei entităţii nou create a 
dreptului poporului la autodeterminare.

Deşi se atestă existenţa şi aplicabilitatea de către 
state şi organizaţii internaţionale a documentelor 
internaţionale care reglementează câteva aspecte 
privind recunoaşterea, acestea pot fi calificate ca 
ineficiente în conţinutul şi aplicabilitatea lor în ceea 
ce priveşte problemele pe care le invocă astăzi insti-
tuţia recunoaşterii.

De fapt, criza instituţiei recunoaşterii a demarat 
odată cu apariţia în sec. XX a regiunilor separatiste, 
care se doresc a fi recunoscute ca noi state. Apogeul 
crizei, am putea spune, a debutat atunci când 
Kosovo, una din regiunile separatiste din Balcani, 
şi-a declarat independenţa în 17 februarie 2008.

 Noul stat a fost recunoscut până în prezent de 
69 de ţări, inclusiv de Statele Unite şi 22 dintre cei 
27 de membri UE, cu excepţia Spaniei, României, 
Greciei, Slovaciei şi Ciprului. Mai nou este că la 22 
iunie 2010, Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) 

11 Институт признания в современном международном 
праве, Рубрика: Экономика, http://www.rudk.ru/institut-
priznaniya-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave.html.

12 Verhoeven J, Droit international public, Precis de la faculte de 
droit de lUniversite de Louvain, ed. Larcier, Bruxelles, 2000.
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a prezentat Avizul consultativ privind „Conformi-
tatea cu dreptul internaţional a declaraţiei unila-
terale de independenţă a regiunii Kosovo”. La 22 
iulie 2010, judecătorii CIJ, cu nouă voturi la cinci, 
au decis că „declaraţia de independenţă a regiunii 
Kosovo, adoptată la 17 februarie 2008, nu a încălcat 
dreptul internaţional”.13 

Drept urmare, astăzi acest Aviz al CIJ, deşi are 
un caracter consultativ şi are o aplicabilitate numai 
situaţiei din Kosovo, este o ameninţare pentru aşa-
zisele mişcări separatiste de pretutindeni, care vor 
încerca a interpreta Avizul CIJ în favoarea lor. 
De fapt, ţinând cont de situaţia din Kosovo, CIJ a 
evoluat dacă dreptul internaţional interzice sau nu 
declararea independenţei unui pretins stat nou, 
creat prin secesiune unilaterală, fără a da o hotă-
râre privind procedura de recunoaştere internaţio-
nală a independenţei regiunilor secesioniste fără 
acordul statelor din care fac parte.14

Este de luat în consideraţie în cazul dat poziţia 
Elveţiei, care în temeiul neutralităţii sale este 
prudentă în politica de recunoaştere a unui nou 
stat(Consiliul Federal aşteaptă înainte de a recu-
noaşte poziţia statelor din sânul comunităţii inter-
naţionale). A fost, după cum este unanim cunoscut, 
printre primele state care a recunoscut independenţa 
regiunii Kosovo la 27 februarie 2008. Astfel, ea a 
manifestat o încredere în normele dreptului interna-
ţional şi anume în interpretarea sa anticipată, pe care 
situaţia excepţională din Kosovo a determinat-o.

Cazul Kosovo devine şi un instrument de mani-
pulare pentru soluţionarea situaţiei din Transnistria, 
însă normele dreptului internaţional împiedică orice 
analogie între aceste două regiuni secesioniste, care 
ab initio se caracterizează prin situaţii de fapt şi 
criterii diferite.

În secolul XX, în majoritatea cazurilor, procesul 
recunoaşterii statelor a fost precedat de dezmem-
brarea sistemului colonial, atunci când statele nou 
formate deveneau automat membre ale organizaţi-
ilor internaţionale (Liga Naţiunilor, ONU). Regula 
în materie în procesul recunoaşterii o constituia 
consensul între statale noi formate şi cele care recu-
noşteau, pentru că formarea noului stat era privită 
deja ca un act săvârşit. Pentru unele dintre ele obţi-
nerea independenţei nu s-a realizat fără utilizarea 
forţei.15

13 http://www.icjcij.org/docket/files/141/15988.pdf?PHPSESSI
D=a05ec7987d6844adfdbc4e6a83a31bd5.

14 http://www.france-info.com/monde-europe-2010-07-22-la-
cour-internationale-de-justice-valide-l-independance-du-
kosovo-468819-14-15.html.

15 Geamanu, Grigore. Drept Internaţional public. Vol. 2. Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1983. 

La momentul actual, recunoaşterea se confruntă 
cu o criză care pare să se accentueze din lipsa unor 
criterii unice în dreptul internaţional contemporan, 
menite să stopeze procesul de răspândire şi consoli-
dare a mişcărilor secesioniste ce se vor recunoscute. 

Lipsa acţiunilor în vederea unificării16 normelor 
de drept internaţional privind instituţia recunoaşterii 
va duce în cele din urmă, la slăbirea şi decăderea 
acesteia, fapt care va consolida şi mai mult aspi-
raţiile mişcărilor secesioniste. Din aceste conside-
rente, recunoaşterea regiunilor separatiste implică 
două aspecte: unul pozitiv şi altul negativ. Însă 
determinarea atribuirii unui sau altui aspect ţine 
de interesul regiunilor separatiste şi, nu în ultimul 
rând, de comunitatea internaţională. 

Aspectul pozitiv al recunoaşterii pentru mişcă-
rile secesioniste presupune două concluzii :

1. Recunoaşterea regiunilor separatiste semni-
fică garantarea securităţii acestor regiuni;

2. Statele care recunosc regiunile separatiste 
pot legaliza interesele lor în aceste regiuni.

Aspectul negativ al recunoaşterii pentru comuni-
tatea internaţională:

1. Se creează un precedent periculos atunci când 
statele recunosc asemenea entităţi politice ca state 
ignorând totalmente principiul integrităţii terito-
riale;

2. Regiunile separatiste cad sub o mare depen-
denţă de acele state care recunosc independenţa 
acestora.

Lipsa unităţii de soluţii în cadrul dreptului inter-
naţional contemporan referitoare la mişcările sece-
sioniste din Balcani, Europa de Est, precum şi alte 
mişcări asemănătoare va genera noi situaţii faţă de 
care comunitatea internaţională ar trebui să se soli-
darizeze în vederea găsirii de soluţii durabile.

Secole de-a rândul recunoaşterea a servit şi va 
servi intereselor ambelor părţi, atât a statului care 
a recunoscut, cât şi entităţii care a fost recunoscută, 
însă întotdeauna această recunoaştere a fost şi va fi 
neechitabilă în efectele ei pentru una din părţi. 

16 Калалкарян Н.А. Мигачев Ю.И.Международное право. 
М.:«Юрлитинформ», 2002, p. 41-42.
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TERRORBEKÄMPFUNG DURCH SMART SANCTIONS – DAS URTEIL DES 
EUGH IN DER RECHTSSACHE KADI, C 402/05 P UNTER BERÜCKSICHTI-

GUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DEUTSCHEN GRUNDRECHTSSCHUTZ*

Eugenia GONCEAROVA** 

COMBATEREA TERORISMULUI PRIN „SANCŢIUNI INTELIGENTE“– HOTĂRÎREA CEJ 
ÎN CAUZA KADI, C 402/05 P, ŞI CONSECINŢELE ACESTEIA ASUPRA PROTECŢIEI 

DREPTURILOR FUNDAMENTALE ÎN ORDINEA JURIDICĂ GERMANĂ

Politica „sancţiunilor inteligente“ adoptată de către Consiliul de Securitate al ONU şi-a găsit aplicarea 
în spaţiul european prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 881/2002, fiind în aceeaşi măsură marcat 
de existenţa discrepanţei dintre garantarea drepturilor fundamentale universal recunoscute şi politica de 
combatere a terorismului. Această conjunctură, precum şi lipsa în cadrul ONU a unui sistem propice de 
protecţie contra violării drepturilor fundamentale ale omului cauzată de aplicarea sancţiunilor inteligente, 
a determinat înaintarea unui şir de acţiuni la Curţile de Justiţie ale UE din partea persoanelor vizate, 
solicitând examinarea faptului includerii lor pe „listele consolidate” şi a îngheţării conturilor acestora. 
În acest sens, rolul cheie îi revine Hotărârii Curţii Europene de Justiţie în cauza Kadi, care trasează linia 
de echilibru între protecţia drepturilor fundamentale şi politica sancţionatorie a ONU, atâta timp cât la 
nivelul dreptului internaţional nu a fost creat un mecanism adecvat de protecţie legală. În acelaşi timp, 
ţinând cont de principiul aplicabilităţii directe a regulamentelor UE în fiecare stat membru, şi pornind de 
la jurisprudenţa „Solange” a Curţii Constituţionale Federale germane, suplimentar, poate fi considerată 
exercitarea căilor juridice de atac în limitele jurisdicţiilor naţionale ale statelor membre, în special, căile 
de atac la Curtea Constituţională Federală germană. 

БОРЬБА ТЕРРОРИЗМА ПОСРЕДСТВОМ «УМНЫХ САНКЦИЙ» - РЕШЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ДЕЛУ КАДИ C 402/05 P И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ 

НЕМЕЦКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

С принятием регламента Совета ЕС 881/2002, Евросоюз воплотил в жизнь не только антитер-
рористическую политику Совета Безопасности ООН, но и существующие в связи с этим противо-
речия между гарантией универсально признанных стандартов в сфере прав человека и антитер-
рористической политики. Впоследствии, отсутствие на уровне ООН правовой защиты против 
нарушения – в рамках „умных санкций” – основных прав человека стало одной из причин большого 
количества исковых заявлений в судах ЕС против включения в сводном перечне и замораживания 
счетов адресатов целенаправленных санкций. В этом контексте ключевую роль в уравновеши-
вании защиты основных прав человека и политики санкций ООН – пока в международном праве не 
предусмотрены надлежащие механизмы правовой защиты – сыграло постановление Европейского 
Суда по делу Кади. Кроме того, руководствуясь принципом прямой непосредственной примени-
мости регламентов ЕС во всех государствах-членах, а также спорной судебной практики по делу 
„Золанге”, могут быть рассмотрены дополнительные способы обжалования в рамках националь-
ного правосудия стран ЕС, т.е. подача конституционной жалобы в немецкий Федеральный Конс-
титуционный Суд. 

* Articolul reprezintă un extras din teza de master prezenatată pe 30.09.2009 la Catedra Jean-Monnet, Facultatea de Drept, Universitatea 
Tehnică din Dresden, fără modificări ulterioare, şi este o continuare a subiectului tratat în articolul „Terrorbekämpfung durch Smart 
Sanctions“ publicat în Ediţia nr. 2 a Revistei.

** Eugenia GONCEAROVA – magistru în Dreptul Integrării Europene, doctorand la Facultatea de Drept, Universitatea “Rheinische 
Friedrich-Wilhelms” din Bonn.
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FIGHTING TERRORISM THROUGH “SMART SANCTIONS” – KADI ECJ APPEAL 
JUDGMENT C 402/05 P AND ITS CONSEQUENCES FOR THE GERMAN SYSTEM OF LAW 

FOR THE PROTECTION OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS

The „smart sanctions“ policy of the UN Security Council found its expression on the European Union 
level in Council Regulation (EC) No 881/2002 and raised therefore the existing conflict between the guar-
antee of universally recognized human rights standards and anti-terrorism policy. Thereafter, and in the 
absence of legal protection against fundamental rights violations within the smart sanctions regime on the 
UN level, as well, a large number of claims against the inclusion of the targeted persons on the terrorist list 
and freezing of their funds were brought before the EU Courts of Justice. In this context an important role 
is attributed to the Kadi judgment of the European Court of Justice, as a way of adjusting the relationship 
between the protection of the fundamental rights and the UN sanctions policy, “solange” there is no any 
appropriate mechanism for legal protection on international-law level. Moreover, due to the principle of 
direct applicability of the EU regulations in all EU member states, there could be considered additional 
possibilities of appeal before the national courts, where primary attention has to be given to the consti-
tutional complaint before the German Federal Constitutional Court in this regard, especially since its 
controversial “Solange” judgments.

ordnung der EU-Mitgliedstaaten auslöst – gemein-
schaftsrechtlich umgesetzt.3

Demnach wurde das Taliban-Sanktionsregime 
durch den Gemeinsamen Standpunkt 2002/402/
GASP und die daraufhin erlassene Verordnung 
(VO) Nr. 881/2002 auf der Gemeinschaftsebene 
umgesetzt. Dabei übernimmt die Verordnung eins zu 
eins die restriktiven Maßnahmen wie bei den Sank-
tionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats. Dazu 
gehören: das Einfrieren von Geldern und anderen 
finanziellen Ressourcen sowie das Verbot für jede 
Art von Bereitstellung von Geldern und wirtschaft-
lichen Ressourcen.4 Darüber hinaus richtet sich die 
Verordnung gegen die im Anhang I aufgeführten 
Personen und Körperschaften, so wie sie vom „1267 
Ausschuss“ in die jeweils aktualisierte Liste aufge-
nommen sind, nämlich gegen Osama bin Laden, 
Al– Qaida-Netzwerk und Taliban.5 

Auf diese Weise haben die EU-Mitglieder zur 
Umsetzung ihrer Pflichten aus UN-Sicherheitsrats-
resolutionen einen koordinierten Mechanismus mit 
Verknüpfung der zwei Säulen konstruiert, der den 

3 Harpaz, Guy, Judicial Review by the European Court of Justice 
of UN “Smart Sanctions” against Terror in the Kadi Dispute, 
in: European Foreign Affairs Review 2009, S. 67 f.; Rackow, 
Peter/Stegmiller, Ignax, „Intelligente Sanktionen“ zur Terror-
ismusbekämpfung – Yusuf, Kadi, Ayadi und Hassan vor dem 
EuG, in: Humanitäres Völkerrecht 2007, S. 72 f.; Sauer, NJW 
2008, S. 3865.

4 Näher dazu Schlarmann, Hans/Spiegel, Jan-Peter, Terror 
und kein Ende – Konsequenzen der EG-Verordnungen zur 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus für in Deutsch-
land tätige Unternehmen, in: NJW 2007, S. 871 ff; Heine, 
Sonja, Das Urteil des EuGH in der Rechtssache Kadi und seine 
Auswirkungen auf die Strafbarkeit nach § 34 IV Nr. 2 AWG, 
in: Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2009, S.428 f.

5 Kotzur, Markus, Kooperativer Grundrechtsschutz in der 
Völkergemeinschaft, in: Europäische Grundrechte-Zeitschrift 
(EuGRZ) 2008, S. 675.

A. DIE FINANZIELLEN INDIVIDUALSANK-
TIONEN AUF DER EU-EBENE 

I. Umsetzung der UN-Resolutionen auf der 
Gemeinschaftsebene

Aus völkerrechtlicher Sicht sind die UN-Reso-
lutionen gemäß Art. 25 UN-Charta nur für die 
Mitgliedstaaten verbindlich und wirken nicht unmit-
telbar gegen Individuen. In diesem Sinne bedürfen 
sie einer Umsetzung im innerstaatlichen Recht, 
weil die UN-Rechtsordnung keine supranationale 
Ordnung wie die der Europäischen Gemeinschaften 
(EG) ist. Seit mehreren Jahren sind die UN-Sank-
tionen gegen Einzelne hauptsächlich auf europäi-
scher Ebene und nicht auf staatlicher Ebene umge-
setzt worden.1 Dies ergibt sich teilweise infolge 
des Außendrucks auf die Europäische Union (EU), 
teilweise aus ihrer eigenen Initiative2, einen Beitrag 
zu den internationalen Sicherheitsmaßnahmen zu 
leisten und damit ihr Gewicht auf der internatio-
nalen Ebene zu verstärken.

Der besondere Umsetzungsmechanismus der 
„smart sanctions“ in der EU-Rechtsordnung erfolgt 
in zwei Schritten. Zunächst erlässt der Europäische 
Rat einen Gemeinsamen Standpunkt im Rahmen der 
zweiten Säule (Gemeinsame Außen– und Sicher-
heitspolitik: GASP) gemäß Art. 15 EU, dann wird 
dieser im Wege einer EG-Verordnung – die eine 
unmittelbare Wirkung in der nationalen Rechts-
1 Biehler, Gernot, Individuelle Sanktionen der Vereinten 

Nationen und Grundrechte, in: Archiv des Völkerrechts (AVR) 
2003, S. 173; Sauer, Heiko, Rechtsschutz gegen völkerrechts-
determiniertes Gemeinschaftsrechts? – Die Terroristenlisten 
vor dem EuGH, in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 
2008, S. 3685.

2 Nettesheim, Martin, U.N. sanctions against individual – chal-
lenge to the architecture of European Union governance, in: 
Common Market Law Review 2009, S. 571.
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Erlass der Verordnung Nr. 881/2002 zur Bekämp-
fung des internationalen Terrorismus und damit das 
Verhängen von Individualsanktionen gegenüber 
Terrorverdächtigen ermöglicht hat. 

II. Befugnis der EG zum Erlass von finanzi-
ellen Individualsanktionen 

Ein System zur Durchsetzung der UN-Individu-
alsanktionsregime wurde schon durch den Maast-
richter Vertrag ins Leben gerufen, um eine Tür für 
das Verhängen von Zwangsmaßnahmen gegenüber 
Drittstaaten zu öffnen, damit es später offensicht-
lich als Handelsinstrument gegenüber Einzelnen 
bzw. durch das Verhängen von finanziellen Sank-
tionen gegenüber Terrorverdächtigen angewendet 
werden kann. In dieser Hinsicht sah sich die EU 
auf der Grundlage der Art. 307 EG und Art. 103 
UN-Charta verpflichtet, im Namen ihrer Mitglied-
staaten zu handeln und ihren Verpflichtungen 
gegenüber UN-Vorgaben nachzukommen.6

Daher wurde er als Stützpunkt für den Erlass der 
VO Nr. 881/2002 Art. 60 und 301 EG genommen. 
Nach dem Wortlaut des Art. 301 EG ist der Rat 
befugt zu handeln, soweit ein vom Europäischen 
Rat angenommener Gemeinsamer Standpunkt die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Gemein-
schaft und einem oder mehreren Drittländern 
betrifft. Zu diesem Zwecke kann der Rat „die 
notwendigen Sofortmaßnahmen auf dem Gebiet des 
Kapital– und Zahlungsverkehrs mit den betroffenen 
dritten Ländern ergreifen“, gemäß Art. 60 Abs. 1 
EG. In diesem Sinne gilt Art. 60 EG als lex specialis 
im Verhältnis zu Art. 301 EG, weil er sich auf das 
Verfahren des Art. 301 EG bezieht.7 Demzufolge 
ermöglichen die Bestimmungen der Art. 60 i. V. 
m. Art. 301 EG den Erlass von Zwangsmaßnahmen 
nur gegenüber anderen Ländern und enthalten, wie 
der Europäischen Gerichtshof (EuGH) in seiner 
Rechtsprechung8 ausführt, „keine ausdrücklichen 
oder impliziten Befugnisse zur Verhängung solcher 
Maßnahmen zu Adressaten, … denen … jegliche 
Verbindung zum Regime eines Drittlandes“ fehlt9. 

Da die Vorschriften des Art. 60 i. V. M. Art. 301 
EG für die Umsetzung der UN-Sanktionsresoluti-
onen und damit das Verhängen von „intelligenten 
Sanktionen“ gegenüber Einzelnen nicht überzeu-
gend und ausreichend wirken, kommt es auf die 
Begründung durch Art. 308 EG an.10 Art. 308 EG 

6 Nettesheim, CML Rev. 2009, S. 571 f.
7 Eckes, Christina, International Sanctions against Individuals: 

A Test Case for the Resilience of the EU’s Constitutional 
Foundations, in: European Public Law 2009, S. 356 f.

8 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351.

9 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 216.

10 Eckes, European Public Law 2009, S. 356 f.; Kotzur, EuGRZ 

gewährt der Gemeinschaft die erforderliche Zustän-
digkeit zum Tätigwerden bei der Verwirklichung der 
Ziele des Gemeinsamen Marktes, wenn die hierfür 
notwendigen Befugnisse im EG-Vertrag nicht fest-
gelegt sind. Daraus folgt, dass eine Anwendung des 
Art. 308 EG ausgeschlossen ist, da dieser allein die 
Ziele der Gemeinschaft und nicht diejenigen der 
Union betrifft, wozu die Bekämpfung von Terro-
rismus zählt.

Nach der herrschenden Meinung11 ist so eine 
Konstruktion insofern denkbar, als die Möglichkeit, 
den Erlass von wirtschaftlichen Restriktionen, die 
zur Umsetzung der in der zweiten Säule beschlos-
senen Handlungen dienen, „durch die wirksame 
Nutzung eines gemeinschaftsrechtlichen Instru-
ments“ zu schaffen, als Ziel der Gemeinschaft i. 
S. v. Art. 308 EG angenommen würde. Darüber 
hinaus sieht der Gerichtshof die von Art. 308 gefor-
derte Erforderlichkeit bezüglich der drohenden 
Wettbewerbsverzerrungen soweit erfüllt, wenn die 
EG-Mitglieder die finanziellen und wirtschaftli-
chen Restriktionen einseitig verhängen würden, die 
letztendlich zu Handelseinschränkungen zwischen 
den Mitgliedstaaten führen würden und damit den 
gemeinsamen Markt beeinträchtigen.12 Daher heißt 
es, dass die Terrorismusbekämpfung zu einem der 
Ziele der Gemeinschaft erklärt wurde, solange der 
Terrorismus eine Drohung für innergemeinschaftli-
chen Wettbewerb darstellt. 

Fraglich bleibt jedoch, inwieweit die EG zur 
Umsetzung der UN-Resolutionen verpflichtet ist?

Aus völkerrechtlicher Sicht besteht keine Pflicht 
für die EG, die UN-Resolutionen umzusetzen, da 
sie selbst kein Mitglied der UNO ist. Dabei ist aber 
festzustellen, dass alle EU-Mitgliedstaaten zugleich 
Mitglieder der Vereinten Nationen und gemäß Art. 
25 UN-Charta verpflichtet sind, die UN-Resoluti-
onen des UN-Sicherheitsrats zu beachten und durch-
zuführen. Hierzu kommt noch die Verpflichtung für 
die UN-Vertragsparteien, zunächst ihren Pflichten 
aus der UN-Charta laut Art. 103 UN-Charta 
nachzukommen. Daher heißt es, dass allein die 
EG-Mitglieder zur Umsetzung der UN-Sanktions-
resolutionen verpflichtet seien.13

2008, S. 674; Hörmann, Saskia, Die Befugnis der EG zur 
Umsetzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zur 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus, in: Europarecht-
Zeitschrift EuR 2007, S. 127 f.; Kotzur, Markus, Eine Bewäh-
rungsprobe für die Europäische Grundrechtsgemeinschaft: zur 
Entscheidung des EuG in der Rs. Yusuf u.a. gegen Rat, in: 
EuGRZ 2006, S. 21.

11 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rnrn. 226, 227.

12 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 230. 

13 von Arnauld, Andreas, UN-Sanktionen und gemeinschafts-
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Gemeinschaftsrechtlich gesehen, kommt 
hier außer Art. 60 und 301 EG auch Art. 307 im 
Betracht, wonach die Mitgliedstaaten zur Erfüllung 
ihrer Pflichten und Rechte aus früheren Abkommen 
zwischen EG-Mitgliedern und Drittländern vom 
EG-Recht abweichen dürfen. Diese Unberührt-
heitsklausel umfasst auch abgeleitete Verpflich-
tungen aufgrund völkerrechtlicher Verträge, wie 
die Entscheidungen internationaler Organisationen, 
insbesondere die Sicherheitsratsresolutionen.14 
Demgegenüber wurde in der ständigen Rechtspre-
chung des Gerichtshofs festgestellt, dass aus Art. 
307 Abs. 1 EG keine Pflicht der EG-Organe entstehe, 
die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen der 
EG-Mitgliedstaaten zu beachten. Darüber hinaus 
würde so eine Rücksichtnahme der Loyalitätspflicht 
i. S. v. Art. 10 EG widersprechen.15

Hinsichtlich der EG-Bindung an die UN-Sankti-
onsresolutionen gegenüber Individuen gibt es keine 
eindeutige Antwort, da der Gerichtshof in seinem 
Kadi-Urteil offensichtlich vermieden hat, sich mit 
der Frage der Umsetzungspflicht der Europäischen 
Gemeinschaft von UN-Sicherheitsresolutionen 
bezüglich des Einfrierens von Vermögenswerten 
auseinanderzusetzen. Dagegen hat sich der EuGH 
nur mit dem Aspekt beschäftigt, wie sich solch 
eine Umsetzung auf eine gerichtliche Kontrolle 
von Grundrechten durch den Gemeinschaftsrichter 
auswirkt.16

III. Rechtsschutzmöglichkeiten auf der EU-Ebene
Da auf der UN-Ebene kein gerichtlicher Rechts-

schutz des Einzelnen gegen UN-Sanktionsmaß-
nahmen ersichtlich ist und die Umsetzung des 
UN-Sanktionsregimes auf der EU-Ebene wie schon 
oben dargelegt durch gemeinschaftliche Rechtsakte 
erfolgt, kommen die Rechtsbehelfe vor den euro-
päischen Gerichten in Betracht. Daher bietet das 
Gemeinschaftsrecht im Gegensatz zum UN-Recht 
die Möglichkeit an, dass auch einzelne Personen 
oder Organisationen sich direkt gegen die Gemein-
schaftsakten zur Wehr setzen. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage nach gemeinschaftli-
chen Klagemöglichkeiten, die zur Geltendmachung 
der durch „smart sanctions“ verletzten Rechte und 
Interessen der Betroffenen dienen. 

rechtlicher Grundrechtsschutz, in: AVR 2006, S. 205; Meyer, 
Frank, Lost in complexity – Gedanken zum Rechtsschutz 
gegen Smart Sanctions in der EU, in: Zeitschrift für europa-
rechtliche Studie (ZEuS) 2007, S. 13.

14 Meyer, ZEuS 2007, S.13.
15 Sauer, NJW 2008, S. 3687.
16 Halberstam, Daniel/Stein, Eric, The United Nations, the Euro-

pean Union, and the King of Sweden: Economic Sanctions and 
Individual Rights in a Plural World Order, in: CML Rev. 2009, 
S. 46.

Außer dem Vorabentscheidungsverfahren gemäß 
Art. 234 EG, das durch ein nationales Gerichtsver-
fahren zustande kommt, kommt der Nichtigkeits-
klage gemäß Art. 230 Abs. 4 EG – als Direktklage 
vor den Gemeinschaftsgerichten – eine entschei-
dende Rolle beim individuellen Rechtsschutz zu. 
Darüber hinaus: dadurch, dass die Umsetzung von 
UN-Sanktionsresolutionen zunächst durch GASP-
Beschlüsse und dann durch EG-Verordnungen 
erfolgt, kommt eine Beschwerde des Betroffenen 
gegen die jeweiligen Gemeinsamen Standpunkte in 
Betracht.

1. Überprüfung der Gemeinsamen Standpunkte
Eine Überprüfung der zur Umsetzung des 

UN-Sanktionsregimes getroffenen Gemein-
samen Standpunkte durch Gemeinschaftsrichter 
ist denkbar, sofern eine Ermächtigung dafür im 
Gemeinschaftsrecht auf der Hand liegt. Eine solche 
Gerichtsbarkeit aus dem Wortlaut des Art. 46 EU 
ist aber nicht gegeben, da die Gemeinsamen Stand-
punkte außenpolitische Vereinbarungen zwischen 
EG-Mitgliedern darstellen. Eine Rechtmäßigkeits-
kontrolle durch Gemeinschaftsgerichte ist daher 
wegen des fehlenden gemeinschaftsrechtlichen 
Charakters auszuschließen.17 

Zwar wurde durch Art. 60 und Art. 301 EG – 
die unter die Jurisdiktionskompetenz des EuGH 
fallen – eine Brücke zwischen 1. und 2. Säule im 
Rahmen der Umsetzung von finanziellen UN-Indi-
vidualsanktionen zur Terrorismusbekämpfung 
geschaffen, aber es lässt sich soweit keine Kompe-
tenz zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit von 
GASP-Beschlüssen ableiten, die dieser Prüfung 
dienen.18 In dieser Hinsicht könne der Gerichtshof 
die Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 301 EG 
und lediglich dessen Verknüpfung mit dem jewei-
ligen Gemeinsamen Standpunkt prüfen, indem er 
das Vorliegen des GASP-Beschlusses und seine 
Hinlänglichkeit untersuche.19 

Daraus folgt, dass eine Überprüfung der Rechts-
gültigkeit der Gemeinsamen Standpunkte und daher 
ihrer Vereinbarkeit mit den Menschenrechten nicht 
in die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs fällt.20 In 
diesem Zusammenhang ist eine Klage des Betrof-
fenen gegen die Gemeinsamen Standpunkte – die 
UN-Sanktionsresolutionen widerspiegeln – nicht 
möglich.

17 Meyer, ZEuS 2007, S. 9 ff.
18 a.a.O., Fn. 25; Wahl, Katja, Rechtsschutz gegen Individu-

alsanktionen der UN am Beispiel der Finanzsanktionen des 
Taliban-Sanktionesregimes, 2009, S. 218.

19 Meyer, ZEuS 2007, S. 11; Wahl, Rechtsschutz, S. 218.
20 a.a.O., S. 218.
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2. Die Nichtigkeitsklage i. S. v. Art. 230 Abs. 4 EG
Wie schon oben erwähnt wurde, hat die Euro-

päische Gemeinschaft in Umsetzung der Taliban-
Sanktionen auf Grundlage des Gemeinsamen Stand-
punktes 2002/402/GASP sowie von Art. 60, 301 
und 308 EG die Verordnung Nr. 881/2002 erlassen, 
wonach die finanziellen Zwangsmaßnahmen bzw. 
das Einfrieren von Geldern und sonstigen finan-
ziellen Ressourcen gegenüber bestimmten Privat-
personen und Organisationen eingesetzt wurden, 
die mit Osama bin Laden, Al-Qaida-Netzwerk und 
Taliban verbunden sind. Unter den in die Liste 
eingetragenen Namen, die im Anhang der jeweiligen 
Verordnung erstellt wurde, befand sich den Name 
von Herrn Yassin Abdullah Kadi, einem internatio-
nalen Geschäftsmann arabischer Herkunft, als einer 
Person, die mit Osama bin Laden in Verbindung 
steht. Gegen diese Verordnung erhob Herr Kadi 
eine Nichtigkeitsklage i. S. v. Art. 249 EG beim 
Gericht erster Instanz (EuG). 

Der Kläger rügte die fehlende Rechtsgrund-
lage der einschlägigen Verordnung einerseits, 
und die Verletzung seiner Grundrechte auf recht-
liches Gehör, Achtung des Eigentums und effek-
tive gerichtliche Kontrolle anderseits. Bekanntlich 
hat das EuG die Klage mit dem Urteil vom 21. 
September 2005 im vollen Umfang abgewiesen. 
Gegen dieses Urteil hat Herr Kadi Rechtsmittel 
beim Europäischen Gerichtshof eingelegt, wonach 
er die Aufhebung des EuG-Urteils sowie die Nich-
tigkeitserklärung der Verordnung beanspruchte. In 
diesem Zusammenhang hat der EuGH mit seinem 
Urteil vom 3. September 2008 das Urteil des EuG 
aufgehoben und die VO Nr. 881/2002 für nichtig 
erklärt, soweit diese Herrn Kadi betrifft.

Es werden weiterhin die Voraussetzungen einer 
Nichtigkeitsklage i. S. v. Art. 230 Abs. 4 EG anhand 
des jüngsten Urteils des Gerichtshofs – Kadi-Urteil 
– untersucht.

a) Klagegegenstand
Gemäß Art. 230 Abs. 4 EG können auch natür-

liche und juristische Personen ihre Rechte und Inte-
ressen vor dem Europäischen EuG im Rahmen einer 
Nichtigkeitsklage geltend machen, soweit diese 
durch eine an den Betroffenen ergangene Entschei-
dung i. S. d. Art. 249 Abs. 4 EG verletzt worden 
sind. Darüber hinaus kann der Einzelne auch 
gegen solche Gemeinschaftsrechtsakte vorgehen, 
die formell als Verordnung – die eine allgemeine 
Geltung haben – erlassen wurden, materiellrecht-
lich aber als Entscheidung i. S. v. Art. 249 Abs. 4 
EG – die einen konkreten Einzelfall regelt – einzu-
stufen sind. Nach herrschender Meinung sowie 
in der Literatur21 ist daher zwischen sogenannten 

21 Pechstein, Matthias, EU-/EG-Prozessrecht, 2007, S. 189 ff.

Scheinverordnungen und „echten“ Verordnungen 
zu unterscheiden. Die ersten treten als ein Bündel 
von Einzelentscheidungen vor und richten sich 
gegen einen bestimmten Personenkreis, die zweite 
Art Verordnungen – die als „hybride“ Rechtsakte 
in der Literatur22 bezeichnet sind – sind zwar in 
Form einer abstrakt-generellen Norm ausgestaltet, 
betreffen aber inhaltlich neben einem unbestimmten 
Personenkreis auch Einzelne unmittelbar und indi-
viduell. Aus prozessualer Sicht ist die Erhebung 
einer Nichtigkeitsklage in beiden Fällen möglich, 
solange eine unmittelbare und individuelle Betrof-
fenheit des Einzelnen gegeben ist.23

Daher ist für die weitere Untersuchung bezüglich 
der Eröffnung eines gemeinschaftlichen Rechts-
schutzwegs gegen Individualsanktionen die Fest-
stellung der Klageberechtigung des Betroffenen von 
großer Bedeutung, nämlich, ob Herr Kadi durch die 
VO Nr. 881/2002 – die einen hybriden Charakter 
aufweist – unmittelbar und individuell betroffen ist.

b) Klageberechtigung
Wie schon oben erwähnt ist der Einzelne berech-

tigt, eine Klage gegen eine Entscheidung, die als 
Verordnung ergangen ist, nur dann vor dem Gericht 
zu erheben, wenn er davon direkt bzw. unmittelbar 
und in concreto bzw. individuell betroffen ist. In 
diesem Zusammenhang legt Art. 230 Abs. 4 EG 
nahe, zunächst das Kriterium der unmittelbaren und 
dann der individuellen Betroffenheit zu prüfen.

aa) Unmittelbare Betroffenheit
Eine unmittelbare Betroffenheit des Einzelnen 

liegt nach der ständigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs24 nur dann vor, wenn der erlassene 
Rechtsakt selbst den Nichtigkeitskläger betrifft 
ohne weiterer hinzutretender Durchführungsmaß-
nahmen zu bedürfen und dabei auch den zustän-
digen Organen keinen Ermessensspielraum einzu-
räumen. In dieser Hinsicht bedarf die von Herrn 
Kadi angefochtene Verordnung keines nationalen 
Umsetzungsakts, sondern entfaltet unmittelbare 
Wirkung in der nationalen Rechtsordnung der 
EG-Mitgliedstaaten und äußert damit Durchgriffs-
wirkung für den Einzelnen25. 

Außerdem räumt die strittige Verordnung den 
EG-Mitgliedern bei der Sperrung von Konten und 
anderen Vermögenswerten von Terrorismusver-
dächtigen kein Ermessen ein. Daraus folgt, dass 
der Kläger von der VO Nr. 881/2002 unmittelbar 
betroffen ist.

22 a.a.O., S. 187.
23 a.a.O., S. 189 f.
24 EuGH, Rs. 11/82 (Piraiki-Patraiki), Urteil vom 17.01.1985, 

Slg. 1985, I-00207, Rnrn. 6-10. 
25 Wahl, Rechtsschutz, S. 171.
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bb) Individuelle Betroffenheit
Das Merkmal der individuellen Betroffenheit 

bereitet ständig erhebliche Schwierigkeiten in der 
Rechtspraxis der Gemeinschaftsgerichte. Grund-
sätzlich geht der Gerichtshof bei der Feststellung 
der individuellen Betroffenheit von der im Plau-
mann-Urteil entwickelten Formel aus. Daher kann 
der Adressat einer nicht an ihn gerichteten Entschei-
dung bzw. einer Scheinverordnung nur dann geltend 
machen von derjenigen individuell betroffen zu 
sein, wenn „sie ihn wegen bestimmter persönlicher 
Eigenschaften oder besonderer, ihn aus dem Kreis 
aller übrigen Personen heraushebender Umstände 
berührt und ihn daher in ähnlicher Weise individu-
alisiert wie den Adressaten einer Entscheidung“26. 

In der Rechtspraxis des Gerichtshofs wurde 
diese Formel auf unterschiedliche Fallkonstella-
tionen ausgedehnt. Da es sich in der Rechtssache 
Kadi um die Anfechtung einer Verordnung handelt, 
ist die Anwendung der Plaumann-Formel auf derar-
tige Fallgestaltungen von großem Interesse. Dabei 
ist aber zu vermerken, dass der Gemeinschafts-
richter sich mit der Klagebefugnis der Kläger in der 
Rechtssache Kadi gar nicht auseinandergesetzt hat, 
sondern lediglich erwähnt, dass die von Herrn Kadi 
erhobene Klage „allein die Nichtigerklärung der 
angefochtenen Verordnung, soweit sie den Kläger 
betrifft, zum Gegenstand hat“27. 

Demzufolge sei eine Feststellung der individu-
ellen Betroffenheit nach Plaumann-Formel im Falle 
von Verordnungen mit „hybridem“ Charakter aus 
der gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs 
herzuleiten. Dabei stützt sich der Gerichtshof auf 
die Bestimmung der Anzahl oder Identität aller 
Betroffenen28 bereits zum Zeitpunkt des Rechts-
aktserlasses, und diesbezüglich seien damit diese 
Personen wegen durch den jeweiligen Rechtsakt 
verschriebener konkreter Lebensumstände aus den 
übrigen Adressaten herausgehoben.29 

Daraus ist zu schließen, dass durch die Auflis-
tung der Terrorismusverdächtigen im Anhang I 
der VO Nr. 881/2002 – unter denen auch Herr 
Kadi erscheint – die individuelle Betroffenheit 
des Klägers gegeben ist. Zwar hat der Gerichtshof 
aufgeführt, dass der Adressatenkreis der strittigen 
Verordnung abstrakt und generell bestimmt ist und 
die verhängten Verbote sich an jeden richten, der 
mit Geldern oder auf andere Weise die aufgelisteten 
26 EuGH, Rs. 25/62 (Plaumann), Urteil vom 15.07.1963, Slg. 

1963, I-00213. 
27 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rn. 58.
28 EuGH, Rs. 112/77 (Töpfer u.a.), Urteil vom 3.05.1978, Slg. 

1978, I-01019, Rn. 9.
29 Pechstein, EU-/EG-Prozessrecht, S. 209. 

Personen unterstützt, eine Individualisierung der in 
der Terrorliste aufgeführten Personen ist durch die 
jeweilige Verordnung nicht zu entnehmen. Darüber 
hinaus führt ein Teil der Literatur30 aus, dass ein 
Grundrechtseingriff – so wie in dem Kadi-Urteil 
vorgebracht wurde, nämlich ein Eingriff in die 
Rechte auf Eigentum und gerichtliches Gehör – zur 
Begründung der individuellen Betroffenheit fest-
gestellt sein könne, sodass sich die Klagebefugnis 
der betroffenen Einzelnen durch die „intelligenten 
Sanktionen“ daher begründen lässt. 

cc) Zwischenergebnis
Eine ausdrückliche Klagebefugnis der durch 

die finanziellen UN-Sanktionen Betroffenen aus 
den Entscheidungen der Gemeinschaftsgerichte 
in der Rechtssache Kadi lässt sich nicht herleiten. 
Dabei lässt sich diese aus der ständigen Rechtspre-
chung des Gerichtshofs und aus der Auslegung 
der Bestimmungen der strittigen Verordnungen 
begründen, sodass sich die unmittelbare Betroffen-
heit des Klägers durch die VO Nr. 881/2002 aus 
ihrer unmittelbaren Geltung in den EG-Mitglied-
staatenrechtsordnungen und der wörtlichen Umset-
zung der UN-Sanktionsresolutionen ergibt, die den 
Mitgliedstaaten dabei keinen Ermessensspielraum 
gewährt. Hinsichtlich der individuellen Betroffen-
heit ist diese gegeben, soweit Herr Kadi sich durch 
seine Aufnahme in der im Anhang I der VO Nr. 
881/2002 vorhandenen Terrorliste aus dem übrigen 
Adressatenkreis individualisieren lässt und damit 
einen Eingriff in seine Grundrechte auf Eigentum 
und gerichtliches Gehör verursacht hat. 

c) Jurisdiktion der Gemeinschaftsgerichte
Der Rechtsschutz durch Gemeinschaftsgerichte 

gegen die Sanktionspolitik gegenüber Individuen 
wirft mehrere wesentliche Fragen auf, die von 
„architektonischer“ Bedeutung sind. Erstens ist es 
fraglich, welche Rechtsordnung – die internatio-
nale oder die gemeinschaftliche Rechtsordnung 
– die Europäische Gemeinschaft verpflichtet, die 
UN-Sicherheitsratsresolutionen zu beachten. Und 
in welchem Umfang muss die Gemeinschaft auf 
die Grundrechte bei der Umsetzung achten, ob sie 
sich diesbezüglich nach Gemeinschafts– oder inter-
nationalem Recht richten soll? Ferner stellt sich 
die Frage, inwieweit der Gemeinschaftsrichter zur 
Rechtmäßigkeitskontrolle der strittigen Verord-
nung bzw. VO Nr. 881/2002 befugt ist?31 Alle 
diese Fragen lassen sich im Folgenden im Rahmen 
einer vergleichenden Analyse der Auffassungen 
der Gemeinschaftsgerichte in der Rechtssache Kadi 
beantworten.
30 Wahl, Rechtsschutz, S. 176.
31 Halberstam/Stein, CML Rev. 2009, S. 43.
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aa) Das Verhältnis der Gemeinschaftsrechts-
ordnung vis-a-vis der internationalen Rechtsord-
nung

(1) Gericht erster Instanz: von Völker– zu 
Gemeinschaftsrecht

Mit seinem Urteil in der Rechtssache Kadi hat 
das Gericht erster Instanz (EuG) den Vorrang des 
Völkerrechts und damit auch der UN-Sicherheits-
ratsresolutionen gegenüber dem EG-Recht erklärt. 
In diesem Zusammenhang hat das Gericht die Prob-
lematik aus völkerrechtlicher Perspektive betrach-
tet.32 

Dabei geht das Gericht von zwei unterschiedli-
chen Ausgangspunkten hinsichtlich des Vorrangs 
der Verpflichtungen der UN-Mitgliedstaaten aus 
der UN-Charta aus. Zuerst räumte es ein, dass 
nach dem Völkergewohnheitsrecht, das in der 
Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) kodi-
fiziert wurde, „eine Vertragspartei sich nicht auf 
ihr innerstaatliches Recht berufen kann, um die 
Nichterfüllung eines Vertrages zu rechtfertigen“33. 
Im zweiten Schritt stützte sich das Gericht auf 
die Vorschrift des Art. 103 UN-Charta, die den 
Vorrang der Pflichten der UN-Mitglieder aus der 
UN-Charta gegenüber den Verpflichtungen, die aus 
anderen internationalen Übereinkünften entstehen, 
verankert. Daher erstreckt sich diese Vorrangstel-
lung auf die UN-Sicherheitsratsbeschlüsse, die für 
die UN-Mitgliedstaaten verbindlich sind, gemäß 
Art. 25 UN-Charta.34

Darüber hinaus stellt das Gericht fest, dass solch 
ein Vorrang aus dem Gemeinschaftsrecht selbst 
entstanden ist. In diesem Sinne sieht der Art. 307 
EG ausdrücklich vor, dass die Rechte und Pflichten 
der EG-Mitglieder, die aus Übereinkünften mit 
Drittstaaten entstehen, nicht durch EG-Vertrag 
berührt werden. Hierzu wurde noch nach den 
Worten des Gerichts der Art. 224 EWG35 (Europäi-
sche Wirtschaftsgemeinschaft) eingeräumt, der die 
EG-Mitgliedstaaten verpflichtet, sich miteinander 
ins Benehmen zu setzen, um Rückwirkungen auf 
den gemeinsamen Markt zu verhindern, die infolge 
32 Lavranos, Nikolaos, Joined Cases C-402/05P and C-415/05P, 

Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Founda-
tion v. Council of the European Union and Commission of the 
European Communities: Judgement of the European Court of 
Justice, 3 September 2008, in: Legal Issues of Economic Inte-
gration 2009, S. 161.

33 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 182.

34 Ohler, Christoph, Die Verhängung von „smart sanctions“ 
durch den UN-Sicherheitsrat – eine Herausforderung für das 
Gemeinschaftsrecht, in: Europäische Zeitschrift für Wirt-
schaftsrecht (EuZW) 2008, S. 632; Halberstam/Stein, CML 
Rev. 2009, S. 44; Lavranos, Legal Issues of Economic Integra-
tion 2009, S. 161.

35 Art. 297 EG.

der Übernahme von Verpflichtungen mit Bezug auf 
die Aufrechterhaltung des Friedens und der interna-
tionalen Sicherheit entstanden sind.36 

Aus dieser Sicht ist das Gericht zur Schlussfolge-
rung gekommen, dass „die Mitgliedstaaten sowohl 
nach den Regeln des allgemeinen Völkerrechts 
als auch nach den spezifischen Bestimmungen 
des Vertrages berechtigt und sogar verpflichtet 
sind, jede Bestimmung des Gemeinschaftsrechts 
… unangewendet zu lassen, die der ordnungsge-
mäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen aufgrund 
der Charta der Vereinten Nationen entgegenstehen 
würde“.37 

Vor diesem Hintergrund lässt sich der 
völkerrechtliche Vorrang der Verpflichtungen 
der EG-Mitglieder aus der UN-Charta bzw. 
der UN-Resolutionen ins Gemeinschaftsrecht 
erkennen. Dies bezieht sich aber insoweit nur auf 
die Mitgliedstaaten und somit auf die Umsetzung 
von UN-Sicherheitsratsresolutionen seitens der 
EG-Mitglieder selbst als Mitglieder der Vereinten 
Nationen.38 Die Gemeinschaft ist aber weder 
Mitglied noch Adressantin der UN-Sicherheitsrats-
resolutionen.39

Um diese Lücke zu füllen, ist das EuG zur Verge-
meinschaftung dieser Verpflichtung übergegangen. 
Dabei stützte das Gericht seine Erwägungen auf 
die Funktionsnachfolge der Europäischen Gemein-
schaft in der Rechtsstellung der EG-Mitglieder bei 
den Vereinten Nationen, die sich in analoger Weise 
aus der früheren EWG gegenüber GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade) anwenden lassen.40 

Darüber hinaus hieß es in den Worten des 
Gerichts, dass „die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an ihre 
Verpflichtungen aus der Charta der Vereinten Nati-
onen gebunden waren“41 und demzufolge könnten 
nicht mehr Befugnisse der Gemeinschaft übertragen 
werden, als ihnen zustanden.42

Diese Auffassung wurde in der Literatur43 zu 
Recht umstritten. Nach dieser Ansicht sprechen 
36 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rnrn. 185, 188.
37 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rn. 190.
38 Sauer, NJW 2008, S. 3686; Schmal, Stefanie, Effektiver 

Rechtsshutz gegen „targeted sanctions“ des UN-Sicherheits-
rats?, in: EuR 2006, S. 572; von Arnauld, AVR 2006, S. 206.

39 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 192.

40 Ohler, EuZW 2008, S. 631.
41 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rn. 194.
42 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rn. 195.
43 Ohler, EuZW 2008, S. 631; Kotzur, EuGRZ 2008, S. 677.
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dagegen die kompetenzrechtlichen Gründe, die 
sich auf einer Mitgliedschaft in der UNO stützen 
würde.44 In diesem Sinne ist weder ein EG-Mitglied 
durch ein Gemeinschaftsorgan in der UNO vertreten 
noch steht eine ausschließliche Zuständigkeit im 
Aufgabenbereich der UNO der EU bzw. EG zur 
Verfügung.45

(2) Der EuGH und die Verfassungsrechtsord-
nung

In seiner Entscheidung hat der Gerichtshof 
offensichtlich vermieden, eine Erläuterung über die 
Verpflichtungen der Europäischen Gemeinschaft 
zu geben, die sich aus den Völkerrechtsgrund-
sätzen ergeben. In diesem Sinne hat der EuGH 
sich gar nicht mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
die Europäische Gemeinschaft verpflichtet ist, die 
UN-Sicherheitsratsresolutionen hinsichtlich des 
Einfrierens von Vermögenswerten umzusetzen. 
Dagegen hat er sich nur mit dem Aspekt beschäftigt, 
ob durch solch eine Umsetzung ein Anlass gegeben 
sei, eine Kontrolle im Hinblick auf Grundrechte auf 
der Gemeinschaftsebene außer Acht zu lassen.46 

Der Gerichtshof, anders als das Gericht erster 
Instanz, geht von einer Autonomie der Gemein-
schaftsrechtsordnung aus – die durch ihre Recht-
sprechung47 schön längst geprägt wurde –, wonach 
eine Verfassungsgarantie durch Ausübung einer 
gerichtlichen Kontrolle über die Handlungen der 
EG-Organe im Hinblick auf die Grundrechte gewährt 
ist.48 Dabei betonte der EuGH, dass die Mitglied-
staaten mit der Gründung der Wirtschaftsgemein-
schaft eine neue Rechtsordnung geschaffen haben, 
die den Vorrang über die nationale Rechtsordnung 
der Staaten und dementsprechend eine unmittel-
bare Geltung genießt. Darüber hinaus wurde durch 
die Rechtsprechung des Gerichtshofs eine beson-
dere Normenhierarchie im Gemeinschaftsrechts-
system entwickelt, wonach dem EG-Vertrag ein 
Verfassungscharakter zukommt. Dementsprechend 
sind alle anderen Rechtsquellen wie Völkerrecht, 
EG-Sekundärrecht, nationales Recht der Mitglied-
staaten, dem EG-Vertrag untergeordnet.49 

Im Kadi-Urteil geht der Gerichtshof sogar noch 
weiter, wobei er feststellt, dass „die internationalen 
Übereinkünfte nicht die in den Verträgen festge-
legte Zuständigkeitsordnung und damit nicht die 

44 a.a.O., S. 677.
45 Ohler, EuZW 2008, S. 631.
46 Halberstam/Stein, CML Rev. 2009, S. 46.
47 EuGH, Rs. 32/84 (Van Gend & Los), Urteil vom 7.03.1985, 

Slg. 1985, I-00779; EuGH, Rs. 6/64 (Costa/E.N.E.L), Urteil 
vom 15.07.1964, Slg. 1964, I-01253.

48 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 316.

49 Lavranos, Legal Issues of Economic Integration 2009, S. 164.

Autonomie des Rechtssystems der Gemeinschaft 
beeinträchtigen können“ 50, deren Wahrung der 
EuGH sichert. Weil die Grundrechte ein Bestandteil 
der allgemeinen Rechtsgrundsätze und insbeson-
dere der Gemeinschaftsrechtsordnung sind, kommt 
dem Gerichtshof eine wesentliche Rolle bei der 
Wahrung dessen Schutzes zu.51 

Demzufolge stellte der Gerichtshof fest, dass 
die völkerrechtlichen Verpflichtungen die Verfas-
sungsgrundsätze des EG-Vertrags und vor allem der 
Grundsatz der Achtung der Menschenrechte nicht 
beeinträchtigen können52, obwohl die Gemein-
schaft das Völkerrecht und daher auch UN-Recht 
bei der Ausübung ihrer Befugnisse beachten soll.53 
Außerdem sieht die UN-Charta keine bestimmten 
Regeln für die Umsetzung der UN-Sicherheits-
ratsresolutionen vor, sondern überlässt dabei den 
UN-Mitgliedern die volle Freiheit. Demzufolge 
sollen die EG-Verordnungen in Übereinstimmung 
mit dem EG-Primärrecht und EMRK erlassen 
werden.54

Mit dieser Feststellung bestreitet der Gerichtshof 
die Ansicht des Gerichts erster Instanz im Hinblick 
auf den Vorrang der UN-Charta über Gemein-
schaftsrechtsordnung i. S. v. Art. 103 UN-Charta. 
Zwar sehen Art. 297 EG und Art. 307 EG einige 
Abweichungen vom Primärrecht vor, erlauben aber 
keinesfalls „die Grundsätze in Frage zu stellen, die 
zu den Grundlagen der Gemeinschaftsrechtsord-
nung selbst gehören, worunter auch der Schutz der 
Grundrechte fällt, der die Kontrolle der Rechtmä-
ßigkeit der Gemeinschaftsrechtsakte im Hinblick 
auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundrechten durch 
den Gemeinschaftsrichter einschließt“.55 

Außerdem räumte der Gerichtshof ein, dass 
sogar wenn die Bestimmung des Art. 300 Abs. 7 EG, 
der die Verbindlichkeit von der durch die Gemein-
schaft mit Drittländern bzw. Internationalen Orga-
nisationen abgeschlossenen Abkommen niederlegt, 
auf UN-Charta anwendbar wäre, die UN-Charta 
und daher auch die UN-Sicherheitsratsresolutionen 
Vorrang nur vor EG-Sekundärrecht hätte.56 Damit 
stellt der EuGH die traditionelle Normenhierarchie 

50 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 282. 

51 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 283.

52 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 285.

53 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 291.

54 Lavranos, Legal Issues of Economic Integration 2009, S. 165.
55 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rnrn. 301-304.
56 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rnrn. 306-308.
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in der Gemeinschaftsrechtsordnung wieder her, die 
das EuG mit seiner Kadi-Entscheidung ungerecht-
fertigt verändert hat.57

(3) Zwischenergebnis
Der Gerichtshof hat im Gegensatz zu dem 

Gericht erster Instanz die Gemeinschaftsrechtsord-
nung auf die gleiche Ebene mit der Völkerrechtsord-
nung bzw. UN-Recht gestellt, nämlich eine Paral-
lelität unter zwei Rechtsordnungen zum Ausdruck 
gebracht, die nebeneinander durch die Mitglied-
staaten koexistieren. Mithilfe der Grundkoordinaten 
der „Autonomie des Gemeinschaftsrechtssystems“ 
und der „Verfassungsgarantie“ der Grundrechte 
macht der Gerichtshof deutlich, dass das Gemein-
schaftsrecht die Art und Weise der Umsetzung von 
UN-Sicherheitsratsresolutionen in der Gemein-
schaftsrechtsordnung bestimmen wird und dass es 
die Zuständigkeit der Judikatur der Gemeinschaft 
ist, die genaue Stellung der UN-Verpflichtungen in 
der Normenhierarchie des Gemeinschaftsrechts zu 
bestimmen, die nach Maßgabe des EG-Vertrags und 
nicht nach der Grundlage der Art. 103 UN-Charta, 
wie das EuG festgelegt hat, erfolgen soll.58 In dieser 
Hinsicht soll der Gerichtshof als „Pförtner“ ange-
sehen werden, der überwacht, welche Teile des 
Völkerrechts in der Gemeinschaftsrechtsordnung 
angenommen werden dürfen und welcher Status 
und welche Auswirkung ihnen dabei zukommt.59

bb) Grundrechtskontrolle 
(1) EuG-Kontrolle am Maßstab des völker-

rechtlichen ius cogens 
Das Gericht erster Instanz hat seine Zuständig-

keit zur Kontrolle der Verordnung, die die „smart 
sanctions“ umsetzt, auf Vereinbarkeit mit dem 
Gemeinschaftsrecht im Grundsatz verneint,60 da 
„jede Kontrolle der materiellen Rechtmäßigkeit der 
angefochtenen Verordnung, … bedeuten würde, 
dass das Gericht inzident die Rechtmäßigkeit der 
UN-Resolutionen prüft“,61 was, nach Ansicht des 
EuG, „somit weder auf der Grundlage des Völker-
rechts noch auf der des Gemeinschaftsrechts sich 
herleiten lässt“62. Dafür berief sich das Gericht 

57 Kunoy, Bjorn/Dawes, Anthony, Plate Tectonics in Luxemburg: 
The ménage a trios between EC Law, International Law and 
the European Convention on Human Rights following the UN 
Sanctions Cases, in: CML Rev. 2009, S. 100.

58 Harpaz, European Foreign Affairs Review 2009, S. 76.
59 Lavranos, Legal Issues of Economic Integra-

tion 2009, S. 166.
60 Kämmerer, Jörn Axel, Die Urteile „Kadi“ und „Yusuf“ des 

EuG und ihre Folgen, in: EuR 2008, S.67; Meyer, ZEuS 2007, 
S. 14.

61 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 215.

62 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 221.

auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten aus Art. 25 und 48 UN-Charta und 
auf den Vorrang der UN-Charta i. S. v. Art. 103 
UN-Charta63 einerseits, und auf die Bestimmungen 
aus Art. 5, 10, 297, 307 Abs. 1 EG und Art. 5 EU 
– „wonach der Gemeinschaftsrichter seine Befug-
nisse nach Maßgabe und im Sinne des EG-Vertrags 
und des EU-Vertrags ausübt“ –, andererseits.64 
Vielmehr führt das Gericht fort, dass der Gemein-
schaftsrichter verpflichtet ist, das Gemeinschafts-
recht im Einklang mit den Verpflichtungen der 
UN-Mitglieder aus der UN-Charta anzuwenden und 
auszulegen.65

Dagegen hat das EuG beschlossen, dass die 
Gemeinschaftsgerichte berechtigt sind, die gericht-
liche Kontrolle solcher Gemeinschaftsmaßnahmen 
am Maßstab bestimmter zwingender völkerrecht-
licher Rechtsnormen – „verstanden als internatio-
naler Ordre public, der für alle Völkerrechtssub-
jekte einschließlich der Organe der UNO gilt und 
von dem nicht abgewichen werden darf“ 66 – zu 
messen.

Demzufolge, nach den Worten des Gerichts 
ermöglicht die inzidente Kontrolle, die das EuG im 
Rahmen einer Nichtigkeitsklage mit Bezug auf einen 
Gemeinschaftsrechtsakt ausübt – der zur Umset-
zung einer Sich erheitsratsresolution ergangen ist 
– ausnahmsweise die Überprüfung der Einhaltung 
von den zum ius cogens gehörenden übergeord-
neten Vorschriften des Völkerrechts. Dabei betonte 
das Gericht vor allem die zwingenden Normen zum 
universellen Menschenrechtsschutz und fügte hinzu, 
dass diese keiner Abweichung – weder seitens der 
Mitgliedstaaten noch der UN-Organe – unterliege, 
„weil sie unveräußerliche Grundsätze des Völker-
gewohnheitsrechts darstellen“.67 Darüber hinaus 
würde andernfalls ein Verstoß gegen das zwingende 
Recht die Bindungswirkung der UN-Sicherheits-
ratsbeschlüsse rauben68. Demnach prüfte der EuG 
den Eingriff in die Grundrechte des Klägers anhand 
des zwingenden Völkerrechts und verwies jegliche 
Verletzung der infrage gestellten Grundrechte durch 
die VO Nr. 881/2002. 

 Der ius cogens-Maßstab des EuG erregte 

63 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 222.

64 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 223.

65 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 225.

66 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 226.

67 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 231.

68 Rackow/Stegmiller, Humanitäres Völkerrecht 2007, S. 75.
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scharfe Kritik in der Literatur69. Als Erstes wurde 
der Prüfungsgegenstand der EuG-Kontrolle – 
die Verletzung von ius cogens – infrage gestellt. 
Nach dieser Auffassung hatte das Gericht seinen 
Prüfungsrahmen mit dem ius cogens geknüpft, das 
zu einer anderen Rechtsordnung – dem Völkerrecht 
– gehört und damit die universellen Menschen-
rechte zu seinem Prüfungsgegenstand indirekt 
gemacht hat, ohne dabei die erforderliche Kompe-
tenz zu besitzen.70 Außerdem sei eine Rücksicht-
nahme von Rechtsverstößen des UN-Sicherheitsrats 
nicht nur als Folge der Verletzung von ius cogens 
anzunehmen, da der UN-Sicherheitsrat alle Völker-
rechtsregeln und nicht nur die, die zu den Normen 
des zwingenden Völkerrechts zählen, zu beachten 
hat.71

(2) Würdigung durch den EuGH
Genauso wie das Gericht erster Instanz, stellte 

der Gerichtshof fest, dass er nicht befugt sei, die 
Rechtmäßigkeit einer Sanktionsresolution des 
UN-Sicherheitsrats zu prüfen, lehnte aber die 
Auffassung des EuG ab, dass sich so eine Über-
prüfung nur auf die Vereinbarkeit mit ius cogens 
beschränke.72 

In dieser Hinsicht geht der Gerichtshof von der 
Verfassungsarchitektur des Gemeinschaftsrechts 
aus73, wonach eine umfassende Grundrechtskon-
trolle aller Handlungen der EG-Organe als eine 
Verfassungsgarantie der Rechtsgemeinschaft nach 
Art. 6 Abs. 1 und 2 EU geboten ist74. Dies ist 
gegeben, unabhängig davon, ob ein Umsetzungs-
spielraum bezüglich der völkerrechtlichen Sankti-
onen der Gemeinschaft eingeräumt ist.75 

Darüber hinaus: nach Ansicht des EuGH genießt 
das primäre Gemeinschaftsrecht, wie schon oben 
erwähnt, den Vorrang über die völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und daher 
können Letztere eine gerichtliche Kontrolle der 
Grundrechte durch den Gemeinschaftsrichter nicht 
beeinträchtigen.76 Hieraus schließt der Gerichtshof, 
dass die Rechtmäßigkeitskontrolle sich nicht 
auf die UN-Resolutionen, sondern allein auf die 
EG-Verordnung erstreckt, die – obwohl sie zur 
Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen 
bzw. UN-Sicherheitsratsresolutionen dient – ein 
Gemeinschaftsrechtsakt ist, deren Überprüfung zur 

69 Kämmerer, EuR 2008, S. 77 ff.
70 a.a.O., S. 74.
71 a.a.O., S. 78.
72 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rn. 280.
73 Kotzur, EuGRZ 2008, S. 678.
74 Sauer, NJW 2008, S.3686; Ohler, EuZW 2008, S. 632.
75 Kotzur, EuGRZ 2008, S. 678; Ohler, EuZW 2008, S. 632.
76 a.a.O., S. 632.

ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtshofs i. 
S. v. Art. 220 EG gehört77 und nach Art. 230 EG 
zugänglich ist78. In diesem Sinne würde eine Inzi-
denzkontrolle den UN-Sicherheitsratsresolutionen 
ihren verbindlichen Charakter und ihre Effekti-
vität nicht rauben.79 Außerdem ist ein verbindli-
ches Umsetzungsmodell im Art. 48 Abs. 1 und 2 
UN-Charta nicht vorgeschrieben und auch keine 
verbindende Norm in der UN-Charta vorgesehen, 
die eine Gerichtskontrolle des Umsetzungsaktes 
verbieten würde.80 

Daher prüfte der Gerichtshof die streitige 
Verordnung am Maßstab der Grundrechte der 
Gemeinschaft81, als „Bestandteil der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze, deren Wahrung der Gerichtshof 
zu sichern hat“82. In dieser Hinsicht stellt der 
Gerichtshof die Verletzung der Grundrechte der 
Betroffenen auf rechtliches Gehör, auf Eigentum 
und auf eine effektive gerichtliche Kontrolle fest.83 

In diesem Zusammenhang führt ein Teil der 
Literatur84 aus, dass der Gerichtshof sich einen 
„Solange-Vorbehalt“ bei dem Prüfungsmaßstab 
eingeräumt hat. Daher heißt es, dass eine Rechtmä-
ßigkeitskontrolle durch den Gemeinschaftsrichter 
nicht erforderlich gewesen wäre, wenn hinreichende 
Garantien eines gerichtlichen Rechtsschutzes des 
Einzelnen auf der UN-Ebene gewährt gewesen 
wären.

Demgegenüber kann nach einer Mindermei-
nung85 von einem „Solange-Vergleich“ in dieser 
Konstellation auf keinen Fall die Rede sein. So 
bringt Kämmerer vor, dass es sich in der Rechts-
sache Kadi, anders als in der Judikatur des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG), um die Überprüfung 
der Sekundärrechtsakte handelt, die keine Wirkung 
auf die Gemeinschaft entfalte. Außerdem hatte 
sich das BVerfG im Gegensatz zum EuGH für eine 
„latente Gerichtsbarkeit“ und zur Wahrung recht-
licher Standards auch auf der Ebene des Gemein-
schaftsrechts offen erklärt.

Diesbezüglich wirft Kämmerer auf, dass der 
Gerichtshof zu einer Überprüfung der Sicherheits-
ratsmaßnahmen „kaum merklich“ abgeglitten ist, 

77 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rn. 282, 286.

78 Ohler, EuZW 2008, S. 632.
79 a.a.O., S. 632; Kotzur, EuGRZ 2008, S. 678.
80 a.a.O., S. 678.
81 Sauer, NJW 2008, S. 3686.
82 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rn. 283.
83 Näher dazu siehe unten.
84 Sauer, NJW 2008, S. 3686; Heine, NStZ 2009, S. 432. 
85 Kämmerer, Jörn Axel, Das Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs im Fall „Kadi“: Ein Triumph der Rechtsstaatlichkeit?, in: 
EuR 2009, S. 122 f.
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indem er auf das Fehlen des völkerrechtlichen 
Überprüfungsverfahrens hinweist. Nach seiner 
Ansicht ist eine Kontrolle der UN-Sanktionen als 
materieller Völkerrechtsakt allein dem UN-Sicher-
heitsrat zuzurechnen und damit eine gerichtliche 
Überprüfung durch Gemeinschaftsrichter auszu-
schließen. Nun sei solch eine Überprüfung denkbar, 
wenn der Gerichtshof „sich mit der Frage nach der 
völker– wie gemeinschaftsrechtlichen Bindungs-
wirkung kompetenz– oder menschenrechtswid-
riger Anordnungen des Rates gegenüber der EG“ 
auseinandergesetzt hätte.86Darüber hinaus erstreckt 
sich der EuGH-Prüfungsmaßstab ausschließlich 
auf die gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze, ohne 
dabei auf völkerrechtliche Bestimmungen bzw. das 
UN-Recht jene Rücksicht zu nehmen.87 

(3) Zwischenergebnis
Trotz jeglicher Kritik geht der Gerichtshof in 

seiner Überprüfung im Gegensatz zu dem Gericht 
erster Instanz über die ius-cogens-Schwelle hinaus 
und bringt damit die Sicherheit, dass die EG-Hand-
lungen der „rule of law“ und als Konsequenz der 
gerichtlichen Überprüfung durch den Gemein-
schaftsrichter nie entkommen würden. Außerdem 
wurde somit nachgewiesen, dass alle Gemein-
schaftsrechtsakte Gegenstand einer gerichtlichen 
Überprüfung nach Maßstab der Grundrechte sein 
könnten und daher die Möglichkeit für die durch 
„smart sanctions“ Betroffenen eröffne, ein Rechts-
mittel auf der EG-Ebene zu ergreifen.88 

cc) Das Niveau des Grundrechtsschutzes
Im Grunde genommen hatte Herr Kadi mit seiner 

Klage den Problembereich bezüglich des Schutzes 
der drei Grundrechte berührt. Erstens behauptete er, 
dass das Einfrieren seiner finanziellen Mittel sein 
Grundrecht auf Achtung des Eigentums verletzt. 
Weiterhin machte er geltend, dass mangels eines 
angemessenen Verfahrens hinsichtlich der Anfech-
tung der Geltung oder Rechtmäßigkeit seiner 
Eintragung in die Blacklist sein Recht auf rechtli-
ches Gehör verletzt wurde. Der dritte Klagegrund 
betraf die Verletzung des Grundrechts auf effektive 
gerichtliche Kontrolle.89

(1) Die Würdigung des EuG
Obwohl das EuG festgestellt hat, dass die Über-

prüfung von UN-Sicherheitsratsresolutionen nicht 
unter seine Zuständigkeit fällt und sich damit für 
nicht zuständig hielt, ihre Rechtmäßigkeit ange-
sichts des Gemeinschaftsrechts infrage zu stellen, 
hat es sich nur bereit erklärt, die Rechtmäßigkeit der 

86 a.a.O., S. 121 f.
87 a.a.O., S. 123.
88 Harpaz, European Foreign Affairs Review 2009, S. 78.
89 Lavranos, Legal Issues of Economic Integration 2009, S. 158.

UN-Sicherheitsratsresolutionen am Maßstab des ius 
cogens zu prüfen.90 

In diesem Sinne hat das EuG überprüft, ob das 
Recht auf Achtung des Eigentums – gemessen 
am Maßstab des universellen Schutzes der zum 
ius cogens gehörenden Menschenrechte – durch 
das Einfrieren von finanziellen Ressourcen des 
Klägers verletzt wurde. In dieser Hinsicht hat das 
Gericht erster Instanz festgestellt, dass das Eigen-
tumsrecht weder durch die Verordnung noch 
durch die UN-Sicherheitsratsresolution verletzt 
wurde91, sofern die Verordnung Ausnahmen und 
Befreiungen für die Deckung der Grundausgaben 
vorsieht.92 Weiterhin führt das EuG hinzu, dass es 
sich dabei nicht um eine willkürliche Enteignung 
handelt, da das Einfrieren von Vermögenswerten 
dem allgemeinen Interesse der Weltgemeinschaft 
dient, nämlich der Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus. Außerdem stellt nach der Ansicht des 
Gerichts das Verhängen der finanziellen Sanktionen 
durch Eigentumsbeschränkungen eine Sicherungs-
maßnahme dar, die nur in die Nutzung des Rechts 
auf Eigentum eingreift.93

Hinsichtlich des Grundrechts auf rechtliches 
Gehör hat das EuG festgelegt, dass dieses Recht 
zu den fundamentalen Grundsätzen des Gemein-
schaftsrechts gehört und es muss auch dann sicher-
gestellt werden, wenn eine Verfahrensregelung 
diesbezüglich fehlt. Zugleich stellt das Gericht 
erster Instanz fest, dass eine Beschränkung dieses 
Rechts in der Wechselbeziehung „zur Ausübung 
eines Ermessens durch die Behörde steht, die den 
fraglichen Rechtsakt erlassen hat“.94 Daher räumt 
das EuG ein, dass die EG über keine Ermächti-
gung mit Bezug auf Prüfung oder erneute Prüfung 
der individuellen Auflistungen bei der Umset-
zung der UN-Sicherheitsratsresolutionen verfügt, 
da die Überprüfungsmechanismen allein in die 
Zuständigkeit des UN-Sicherheitsrats fallen95 und 
demzufolge ist der Rat zum Gehör des Betroffenen 

90 Alber, Siegbert, Kurzbesprechung der Schlussanträge des 
Generalanwalts Poiares Maduro vom 16.1.2008 in der Rechts-
sache C 402/05 P (Kadi/Rat und Kommission) und vom 
23.1.2008 in der Rechtssache C-415/05 P (Al Bakaraat Inter-
national Foundation/Rat und Kommission) – Sanktionsbe-
schlüsse der Vereinten Nationen im Spannungsfeld mit Grund-
rechten, in: EuZW 2008, S. 165.

91 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 238. 

92 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 239.

93 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rnrn. 243-248.

94 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 257.

95 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 258.
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hinsichtlich seines Verbleibs auf der Blacklist nicht 
verpflichtet96. Vielmehr ist solch ein Verfahren 
auf der UN-Ebene bzw. vor dem Sanktionsaus-
schuss auch nicht vorgesehen97, was aber nicht als 
ein Verstoß gegen ius cogens verstanden sein soll, 
da das Recht auf Gerichtszugang nicht absolut 
ist.98 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für 
den Betroffenen, seine Ansprüche im Rahmen des 
diplomatischen Schutzes geltend zu machen.99

Schließlich hat das EuG die Verletzung des 
Rechts auf effektive gerichtliche Kontrolle der 
Kläger auch verneint. In dieser Hinsicht räumte der 
Gericht erster Instanz ein, dass Herr Kadi über das 
Recht verfüge, seine Ansprüche im Rahmen einer 
Nichtigkeitsklage i. S. v. Art. 230 EG vor dem 
EuG geltend zu machen.100 Zweitens hob das EuG 
hervor, eine gerichtliche Kontrolle, obwohl nur 
anhand „der zum ius cogens gehörenden übergeord-
neten Normen des Völkerrechts und insbesondere 
auch der zwingenden Normen zum universellen 
Schutz der Menschenrechte“, doch durchgeführt zu 
haben.101 Außerdem fügte das Gericht erster Instanz 
hinzu, dass eine ordnungsgemäße gerichtliche 
Nachprüfung ein Eingriff in die Zuständigkeiten des 
UN-Sicherheitsrats darstellen würde. Demzufolge 
hat das EuG festgestellt, dass der UN-Sicherheitsrat 
es nicht für angebracht gehalten hat, den Privatper-
sonen einen gerichtlichen Rechtsschutz hinsichtlich 
der Einzelfallentscheidungen des UN-Sanktions-
ausschusses zur Verfügung zu stellen.102 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das 
Gericht erster Instanz infolge einer Überprüfung 
der Verstöße gegen die Grundrechte der Kläger, 
gemessen am Maßstab des zwingenden Völker-
rechts, zur Schlussfolgerung kommt, alle Ansprüche 
des Klägers zurückzuweisen.

(2) Die Auffassung des EuGH
Anders als das Gericht erster Instanz, räumte der 

EuGH ein, dass durch EG-Vertrag eine Rechtsge-
meinschaft geschaffen und damit ein Rechtssystem 
entwickelt wurde, die eine gerichtliche Kontrolle 
über das Handeln von EG-Organen vorsieht.103 

96 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 259.

97 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 
II-03649, Rn. 261.

98 Heine, NStZ 2009, S. 429.
99 Ohler, EuZW 2008, S. 632.
100 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rn. 278.
101 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rnrn. 279-282.
102 EuG, Rs. T-315/01 (Kadi), Urteil vom 21.09.2005, Slg. 2005, 

II-03649, Rn. 285.
103 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rn. 281.

Obwohl der EuGH sich beim Prüfungsmaßstab auf 
die gleichen Regeln wie das EuG stützt, ist sein 
Befund auf Rechtsverletzung gestoßen.104

Nach den Worten des Gerichtshofs sind die 
Grundrechte des Klägers auf rechtliches Gehör 
und auf effektive gerichtliche Kontrolle offen-
sichtlich nicht gewahrt worden. Dabei stützt sich 
der Gerichtshof auf den Grundsatz des effektiven 
Rechtsschutzes, „der sich aus den gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten 
ergibt und in den Art. 6 und 13 EMRK (Europä-
ische Menschenrechtskonvention) verankert ist“.105 
In dieser Hinsicht sieht der Grundsatz die Erforder-
lichkeit der Mitteilung von Sanktionsgründen vor, 
die dem Betroffenen auf diese Weise eine angemes-
sene Verteidigung ermöglichen würde. In diesem 
Zusammenhang fährt der EuGH mit einer Abwä-
gung zwischen Rechtsschutzbedürfnis der Betrof-
fenen und der Geheimhaltung der zwingenden 
Gründe der Sicherheit oder der internationalen 
Beziehungen fort.106

Die Effektivität der gerichtlichen Kontrolle soll 
sich nach der Auffassung des Gerichtshofs auf die 
Rechtmäßigkeit der Begründung für die Eintra-
gung in der Blacklist der Betroffenen erstrecken. 
Daher heißt es, dass diese Begründung dem Betrof-
fenen baldmöglichst mitzuteilen sei, was aber dem 
Sinn und Zweck – dem Überraschungseffekt der 
verhängten Sanktionen – der jeweiligen Verordnung 
widerspricht. In diesem Sinne stellt das EuGH fest, 
dass solch eine Mitteilung aus zwingenden Gründen 
der Sicherheit oder der internationalen Beziehungen 
beschränkt sein kann und damit gerechtfertigt ist.107 
Nach Ansicht des Gerichtshofs bedeutet dies aber 
noch nicht, dass die Begründungsmitteilung bezüg-
lich der Listung auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht erfolgen soll, nämlich nach der Eintragung des 
Betroffenen in die Liste.108 

Weiterhin hat der EuGH betont, dass die aufge-
führten Gründe und daraus folgende Zwangsmaß-
nahmen, die ein Rechtsakt mit Bezug auf nationale 
Sicherheit und den Terrorismus enthält, jedoch nicht 
einer gerichtliche Kontrolle durch den Gemeinschafts-
richter entzogen werden können. In dieser Hinsicht soll 
der Gemeinschaftsrichter alle Techniken anwenden, 

104 Kämmerer, EuR 2009, S. 124.
105 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rnrn. 335, 335.
106 Kämmerer, EuR 2009, S. 124; Menz/Scholz, Eur J Crim Law 

Crim Justice 2009, S. 67.
107 Heine, NStZ 2009, S. 430; Kämmerer, EuR 2009, S. 125.
108 Kämmerer, EuR 2009, S. 125; Menz, Simon/Scholz, Tobias, 

The Kadi-case or the Legal Protection of Persons Included in 
the European Union “Anti-terror List”, in: Eur J Crim Law 
Crim Justice 2009, S. 67.
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um einen Ausgleich zwischen den legitimen Sicher-
heitsinteressen – die zum Erlass des Rechtsakts geführt 
hatten – und der Gewährung der Verfahrensgarantien 
für den Einzelnen zu erreichen.109 

Demzufolge kam der Gerichtshof zur Schluss-
folgerung, dass wegen der fehlenden Mitteilungs-
begründung hinsichtlich der Auflistung sowie 
mangels eines hierfür vorgesehenen Verfahrens 
einerseits das Recht auf einen effektiven gerichtli-
chen Rechtsschutz verletzt ist, und anderseits aus 
den gleichen Gründen die Möglichkeit genommen 
ist, die Rechtmäßigkeit der Verordnung durch den 
Gerichtshof zu prüfen.110

Hinsichtlich der Eigentumsbeschränkung durch 
das Einfrieren von Vermögenswerten des Klägers, 
geht der Gerichtshof davon aus, dass obwohl das 
Recht auf Eigentum zu den allgemeinen Grund-
sätzen des Gemeinschaftsrechts gehört, es jedoch 
kein absolutes Recht ist. Daher heißt es, dass 
das Eigentumsrecht unter Beschränkungen fällt 
und gerechtfertigt werden kann soweit es dem 
Gemeinwohl der EG diene.111 Weiterhin stellte 
der Gerichtshof so wie das EuG fest, dass es sich 
in der strittigen Verordnung um eine Sicherheits-
maßnahme und nicht um eine Enteignung handelt. 
Außerdem ist die Terrorismusbekämpfung ein 
grundlegendes Ziel der Völkergemeinschaft und 
demzufolge sei das Einfrieren von Geldern, das 
durch Umsetzung der UN-Sicherheitsratsresoluti-
onen verhängt wurde, nicht als unangemessen oder 
unverhältnismäßig anzusehen.112 

Allerdings hat der EuGH festgestellt, dass im 
Fall von Herrn Kadi so eine Rechtfertigung nicht 
gerade auf der Hand liege, weil ihm keine Garantie 
gegeben wurde, sein Anliegen den zuständigen 
Behörden vorzutragen. Daher ist festzuhalten, dass 
die strittige Verordnung ein Eingriff in das Eigen-
tumsrecht des Herrn Kadi darstellt.113 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der 
Gerichtshof das Urteil des EuG im vollen Umfang 
aufgehoben hat, was die Ansprüche auf Verletzung 
der Grundrechte betrifft und die VO Nr. 881/2002 
für nichtig erklärt, soweit sie Herrn Kadi betrifft, 
„weil Grundsätze verletzt worden sind, die im 
Rahmen des Verfahrens gelten, das beim Erlass der 
mit dieser Verordnung angeordneten Restriktionen 
befolgt worden ist“114. 

109 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 
2008, I-06351, Rnrn. 343, 344.

110 Heine, NStZ 2009, S. 430.
111 Lavranos, Legal Issues of Economic Integration 2009, S. 161.
112 Menz/Scholz, Eur J Crim Law Crim Justice 2009, S. 67; 

Kämmerer, EuR 2009, S. 126; Heine, NStZ 2009, S. 430.
113 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

2008, I-06351, Rnrn. 369-370.
114 EuGH, Rs. C-402/05 P (Kadi), Urteil vom 3.09.2008, Slg. 

(3) Zwischenergebnis
Anders als das EuG, übernimmt der Gerichtshof 

die Rolle eines Verfassungsgerichts und überprüft 
die Verfassungsmäßigkeit eines Sekundärrechts-
aktes bzw. der VO Nr. 881/2002. In dieser Hinsicht 
hat der Gerichtshof die Beachtung der Mindest-
anforderungen im Hinblick auf die Achtung der 
Grundrechte bei der Umsetzung der UN-Sanktionen 
anerkannt. Daher heißt es, dass das Recht auf recht-
liches Gehör, das Recht auf gerichtliche Kontrolle 
sowie das Recht auf Eigentum – die zu den Grund-
sätzen der Gemeinschaftsrechtsordnung zählen – 
jeder Zeit zu beachten sind.

3. Ergebnis
Mit seiner Entscheidung in der Rechtssache Kadi 

schließt der Gerichtshof die bestehende Lücke im 
Rechtsschutz der Taliban-Sanktionsregimeadres-
saten auf der EU-Ebene. Damit wird bewiesen, dass 
die EG eine Rechtsordnung ist, die die Beachtung 
der „rule of law“ gewährleistet, soweit sie und die 
EG-Mitgliedstaaten auf die Grundsätze der gemein-
schaftsrechtlichen Verfassungsordnung Rücksicht 
nehmen, indem sie einen effektiven Grundrechts-
schutz auf der Gemeinschaftsebene gewähren. 
Dieses Erfordernis ist umso mehr geboten, solange 
ein gerichtlicher Rechtsschutz auf der UN-Ebene 
fehlt. In diesem Sinne schafft der Gerichtshof mit 
dem Kadi-Urteil einen Präzedenzfall im Span-
nungsfeld zwischen Terrorismusbekämpfung und 
Grundrechtsschutz und öffnet somit den UN-Sank-
tionsadressaten die Tür zu einem Rechtsweg vor 
dem Gemeinschaftsrichter. 

B. DIE UN-FINANZSANKTIONEN 
IN DEUTSCHER RECHTSORDNUNG

I. Bindung Deutschlands an die UN-Sicher-
heitsratsresolutionen

Nach dem Wortlaut des Art. 24 UN-Charta 
„übertragen UN-Mitglieder dem Sicherheitsrat 
die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
und erkennen an, dass der Sicherheitsrat bei der 
Wahrnehmung der sich aus dieser Verantwortung 
ergebenden Pflichten in ihrem Namen handelt“. 
Darüber hinaus wie schon oben erwähnt, sind 
die UN-Mitglieder gemäß Art. 25 UN-Charta 
verpflichtet, die Beschlüsse bzw. Resolutionen des 
UN-Sicherheitsrats im Einklang mit UN-Charta-
Bestimmungen anzunehmen und durchzuführen. 
Zwar sind die Mitgliedstaaten nach Art. 48 Abs. 2 
UN-Charta verpflichtet, diese Beschlüsse unmit-

2008, I-06351, Rn. 374.
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telbar durchzuführen, dies bedeutet aber noch nicht, 
dass die Sicherheitsratsresolutionen eine unmittel-
bare Wirkung in den nationalen Rechtsordnungen 
entfalten.115

Da die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied 
der Vereinten Nationen von den Bestimmungen der 
Art. 25 i. V. m. 48 Abs. 2 UN-Charta in gleicher 
Weise betroffen ist, ist für die vorliegende Arbeit 
die Betrachtung der Bindung der Bundesrepublik 
Deutschland an die UN-Sicherheitsratsresolutionen 
aus Sicht des deutschen Rechts, nämlich des deut-
schen Grundgesetzes (GG), von großem Interesse. 

In diesem Zusammenhang ist eine solche 
Bindungswirkung der UN-Sicherheitsratsresoluti-
onen durch die Vorschrift des Art. 24 Abs. 2 GG 
gesichert.116 Nach dem Wortlaut des Art. 24 Abs. 2 
GG kann die Bundesrepublik Deutschland an einem 
kollektiven Sicherheitssystem teilnehmen, das zum 
Zwecke der Wahrung des Friedens dient. Darunter 
fallen auch die Sicherheitsmaßnahmen gegen terro-
ristische Aktionen. In dieser Hinsicht erfordert die 
Einordnung in ein kollektives Sicherheitssystem 
einen völkerrechtlichen Vertrag, wonach sich die 
Bundesrepublik Deutschland entweder an der 
Gründung eines derartigen Systems beteiligt oder 
zu einem bereits bestehenden System beitritt.117 Die 
UN-Charta ist ohne Weiteres ein völkerrechtlicher 
Vertrag, der als Zielsetzung die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit hat.118

Nach Art 59 Abs. 2 GG bedürfen die völkerrecht-
lichen Verträge – „die die politischen Beziehungen 
des Bundes regeln“ – einem Zustimmungs– oder 
Vertragsgesetz der gesetzgebenden Körperschaft, 
um innerstaatlich verbindlich zu werden.119 Demzu-
folge wurde die UN-Charta durch das Zustim-
mungsgesetz zur Charta der Vereinten Nationen 
vom 6. Juni 1973 (Bundesgesetzblatt II S. 430) 
in die deutsche Rechtsordnung übernommen und 
damit die rechtliche Grundlage bereitgestellt, den 
Bestimmungen der UN-Sicherheitsratsresolutionen 
nachzukommen.

Darüber hinaus lässt sich die Bindung an die 
UN-Sicherheitsratsresolutionen mit dem in der 
Präambel des GG angeführten Ziel der Bundes-
republik Deutschland, dem Frieden der Welt zu 
115 Al-Jumaili, Diana, Saktionen im Kampf gegen die Terroris-

musfinanzierung – New York – Brüssel – Berlin, in: Neue Juri-
stische Online Zeitschrift (NJOZ) 2008, S. 190.

116 Herdegen, Matthias, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz: 
Kommentar, 2009, Art. 24 Abs. 2 Rn. 44.

117 a.a.O., Art. 24, Rn. 23.
118 UN-Charta, Präambel und Art. 1 Abs. 1.
119 Haratsch/Mollik, in: Verfassungsrecht nach 60 Jahren: Das 

Grundgesetz von A bis Z, 2009, S. 207; Streinz, Rudolf, in: 
Sachs, Grundgesetz: Kommentar, 2009, Art. 59 Rn. 29, S. 
1328.

dienen, sowie mit der Vorschrift des Art. 26 Abs. 
1 GG, die die Störungshandlungen im „friedlichen 
Zusammenleben der Völker“ als verfassungswidrig 
erklärt120, auch begründen.

Außerdem entsteht eine Bindung der Bundes-
republik Deutschland an die UN-Sanktionsresolu-
tionen aus der die UN-Sicherheitsratsresolutionen 
umsetzenden EG-Verordnungen, die eine unmittel-
bare Wirkung in der Bundesrepublik Deutschland 
entfalten und in all ihren Teilen verbindlich sind; 
gemäß Art. 249 Abs. 2 EG. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Bundes-
republik Deutschland aus völkerrechtlicher Sicht – 
Art. 25 i.V.m. Art 48 Abs. 1 UN-Charta – sowie 
aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht – Art. 249 Abs. 
2 EG – als auch aus Sicht der deutschen Verfassung 
– Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 GG, Art. 26 
Abs. 1 GG – verpflichtet ist, den UN-Sanktionsreso-
lutionen gegen Terrorverdächtige nachzukommen.

II. Rechtschutz vor deutschen Gerichten
Da die Anwendbarkeit der UN-Sanktions-

resolutionen auf der nationale Ebene durch die 
EG-Verordnungen erfolgt, die keines Umsetzungs-
akts bedürfen um in der deutschen Rechtsordnung 
Wirkung zu entfalten, stellt sich die Frage nach 
einem Individualrechtsschutz mittels einer Anfech-
tung der Gemeinschaftsrechtsakte vor deutschen 
Gerichten. Daher kommt der verfassungsgericht-
liche Rechtsweg vor dem deutschen BVerfG in 
Betracht, solange die VO Nr. 881/2002 in die 
Grundrechte des Einzelnen eingreift, die durch 
die deutsche Verfassung auch gewährleistet sind 
und deren Wahrung dem BVerfG als „Hüter der 
Verfassung“121 zukommt. Da der Gerichtshof mit 
der Feststellung der Grundrechtsverletzungen in 
der Rechtssache Kadi eine Konfliktvermeidung im 
Verhältnis zum BVerfG auslöst, ist weiterhin ein 
Beschwerdeanspruch vor dem BVerfG hypothe-
tisch zu betrachten. 

Zwar genießt das Gemeinschaftsrecht Vorrang 
vor den nationalen Rechtsordnungen und die 
EG-Verordnungen entfalten eine unmittelbare 
Wirkung im nationalen bzw. deutschen Recht, dies 
wurde aber nicht als Hindernis für die Grundrechts-
sicherung durch nationale bzw. deutsche Gerichte 
seitens BVerfG betrachtet, sobald mehrere Grund-
rechtsordnungen mit unterschiedlichem und sogar 
widersprüchlichem Grundrechtsschutz existieren122. 
In dieser Hinsicht behält das BVerfG für sich die 
120 Nähe dazu Herdegen, in: Maunz/Düring, GG, Art. 26, Rn. 13 

ff.
121 Gellermann, Martin, in: Handbuch des Rechtsschutzes in der 

EU, 2003, S. 631.
122 Lindner, Josef Franz, Grundrechtsschutz in Europa – System 

einer Kollisionsdogmatik, in: EuR 2007, S. 161 f.
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Reservezuständigkeit durch seine Rechtsprechung 
– Solange I, Solange II, Maastricht– sowie Bana-
nenmarkt-Entscheidung – bei, Verordnungen i. S. 
v. Art. 249 Abs. 2 EG am Maßstab der Grundrechte 
des GG zu prüfen. Daher kommen als Verfahren 
zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Sekun-
därrechts die Vorlagefrage nach Art. 100 Abs. 1 
GG und die Verfassungsbeschwerde gemäß Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4a GG in Betracht.

1. Die Vorlagefrage nach Art. 100 Abs. 1 GG
Die Vorschrift des Art. 100 Abs. 1 GG enthält 

eine konkrete Normenkontrolle, die die Möglichkeit 
der Überprüfung der Gültigkeit einer Rechtsnorm 
eröffnet.123 Darunter fallen nur formelle Gesetze 
bzw. Bundes– oder Landesgesetze, die am Maßstab 
der Verfassungskonformität geprüft werden.124 In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach 
einer Gleichsetzung der EG-Verordnungen mit den 
förmlichen Gesetzen der deutschen Rechtsordnung. 

In diesem Sinne wurde in einem Teil der Lite-
ratur125 aufgeführt, dass so eine Möglichkeit denkbar 
wäre, wenn man auf die vergleichbare Wirkung der 
deutschen Gesetze und EG-Verordnungen abge-
stellt hätte. Da die deutsche und Gemeinschafts-
rechtsordnung zwei eigenständige Rechtsordnungen 
darstellen, so wie das BVerfG in seiner Solange-
Rechtsprechung vorgebracht hatte, ist eine Normen-
kontrolle der EG-Verordnungen nach Art. 100 Abs. 
1 GG auszuschließen.126 Damit soll aber nicht der 
Kontrollanspruch des BVerfG gemeint sein, da in 
der Rechtsprechung des BVerfG auf die Gewähr-
leistung des Grundrechtsschutzes und nicht auf die 
mangelnde Vorlagefähigkeit letztendlich verwiesen 
wird.127 So hat das BVerfG in der Solange-II-
Entscheidung eingeräumt, dass eine Vorlagefä-
higkeit besteht, „solange die EG, insbesondere die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemein-
schaft, einen wirksamen Schutz der Grundrechte“128 
nicht gewährleistet, der der Verfassung adäquat sei. 
Mit seinem Maastricht-Urteil hat das BVerfG diese 
Möglichkeit weiter konkretisiert und als Kooperati-
onsverhältnis zum EuGH bezeichnet129, in dem „der 
Europäische Gerichtshof den Grundrechtsschutz in 
jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der Euro-
päischen Gemeinschaften garantiert, das Bundes-
verfassungsgericht sich deshalb auf eine generelle 

123 Maunz, in: Maunz/Düring, GG, Art. 100, Rn. 7.
124 Gellerman, in: Handbuch des Rechtsschutzes in der EU, S. 

632; Wahl, Rechtsschutz, S. 231.
125 Wahl, Rechtsschutz, S. 232.
126 a.a.O., S. 232.
127 Gellermann, in: Handbuch des Rechtsschutzes in der EU, S. 

633.
128 BVerfG, NJW 1987, 577 (582).
129 Maunz, in: Maunz/Düring, GG, Art. 100, Rn. 23.

Gewährleistung der unabdingbaren Grundrechts-
standards beschränken kann“130. 

In dieser Hinsicht ist in der Literatur die 
Meinung vertreten, dass das BVerfG sich damit den 
Weg zu einer analogen Anwendung der Normen-
kontrolle von EG-Verordnungen nach Art. 100 
Abs. 1 GG verschafft hat.131 Schließlich werden in 
der Bananenmarkt-Entscheidung die Vorlagefragen 
für unzulässig erklärt, „wenn ihre Begründung nicht 
darlegt, dass die europäische Rechtsentwicklung 
einschließlich der Rechtsprechung des EuGH nach 
Ergehen der Solange II-Entscheidung unter den 
erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken 
sei“132. Darüber hinaus bedarf ein Normenkontroll-
verfahren zuvor des Vorlagebeschlusses des EuGH 
i. S. v. Art. 234 EG, woraus das nationale Gericht 
auf eine Kollision zwischen der vom EuGH gege-
benen Auslegung und der Grundrechte des Grund-
gesetzes stößt133, wie das BVerfG selbst in der 
gefestigten Rechtsprechung feststellt. 

Daher ist festzuhalten, dass eine Vorgehensweise 
einzelner Personen oder Organisationen gegen die 
Verhängung von finanziellen Sanktionen aufgrund 
einer Vorlagefrage i. S. v. Art. 100 Abs. 1 GG vor 
dem BVerfG nicht denkbar ist.

2. Die Verfassungsbeschwerde nach Art. 93 
Abs. 1 Nr. 4a

Nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG ist ein verfas-
sungsgerichtlicher Rechtsweg eröffnet, wenn der 
Betroffene behauptet, durch öffentliche Gewalt in 
seinen Grundrechten verletzt zu sein. In diesem 
Zusammenhang kommen für die UN-Sanktionsbe-
troffenen die Verletzung des Rechts auf Eigentum 
i. S. v. Art. 14 GG sowie des Rechts auf rechtli-
ches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG in Betracht. 
Dabei stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die 
EG-Verordnung einen Überprüfungsgegenstand im 
Rahmen des Verfassungsbeschwerdeverfahrens i. 
S. v. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a bilden kann.134 

a) Verfahrensgegenstand
Nach dem Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 

GG und § 90 Abs. 1 BVerfG können als Verfah-
rensgegenstand einer Verfassungsbeschwerde 
nur Akte öffentlicher Gewalt angenommen sein, 
nämlich Akte der Exekutive, der Judikative und der 
Legislative135. Dabei ist in der Literatur die Einbe-

130 BVerfG, NJW 1993, 3047 (3049).
131 Gellermann, in: Handbuch des Rechtsschutzes in der EU, S. 

634.
132 BVerfG, NJW 2000, 3124 (3125).
133 Kraus, Dieter, in: Grote/Marauhn, EMRK/GG: Konkordanz-

kommentar zum europäischen und deutschen Grundrechts-
schutz, 2006, S. 109, Rn. 29.

134 Wahl, Rechtsschutz, S. 234.
135 Schmidt, Rolf, Grundrechte: sowie Grundzüge der Verfas-
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ziehung des sekundären Gemeinschaftsrechts in den 
Prüfungsgegenstand i. S. v. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a 
GG sehr umstritten.

Nach einer Mindermeinung136 ist eine Verfas-
sungsbeschwerde allein gegen EG-Verordnungen 
nicht möglich, sofern es sich nach der „formalen 
Qualifikation des den Rechtsakt erlassenden Organs“ 
nicht um Akte der deutschen öffentlichen Gewalt 
handelt. Darüber hinaus wird nach dieser Ansicht 
weiter ausgeführt, dass kein praktisches Bedürfnis 
besteht, gegen einen sekundären Gemeinschaftsakt 
vor dem BVerfG vorzugehen, wenn die Möglich-
keit offensteht, eine Verfassungsbeschwerde gegen 
den die Gemeinschaftsnorm durchsetzenden oder 
vollziehenden nationalen Rechtsakt zu erheben.

Demgegenüber wird vorgebracht, dass solch 
eine Vorgehensweise die Prüfungsmöglichkeit der 
sekundären Rechtsakte – die keiner Umsetzung auf 
der nationalen Ebene bedürfen – raubt und damit 
dem Sinn und Zweck der Verfassungsbeschwerde 
widerspricht, die als ein „dem Staatsbürger einge-
räumter außenordentlicher Rechtsbehelf, mit 
dem er Eingriffe der öffentlichen Gewalt in seine 
Grundrechte abwehren kann“, beschrieben ist. 
137 In diesen Zusammenhang erbringt die Recht-
sprechung des BVerfG einen schwerwiegenden 
Beitrag zur Festigung der Überprüfbarkeit von 
EG-Verordnungen durch das BVerfG. Dementspre-
chend hat das BVerfG mit seinem Maastricht-Urteil 
seine Zuständigkeit über Gemeinschaftsrechtsakte 
erstreckt, die Grundrechtsberechtigte in Deutsch-
land betreffen und somit die Grundrechtsschutzge-
währleistung durch das BVerfG berühren.138 Damit 
sind alle Gemeinschaftsrechtsakte gemeint, die 
ohne einen nationalen Umsetzungsakt unmittelbar 
in der innerstaatlichen Rechtsordnung wirken, vor 
allem EG-Verordnungen, die sich gegen Individuen 
richten139, da es letztendlich auf den Ort und nicht 
auf den Urheber des erlassenen Aktes ankommt140. 
Daraus folgt, dass die EG-Verordnungen unmit-
telbar mit einer Verfassungsbeschwerde angreifbar 
sind.141

Dabei verkennt das BVerfG keinesfalls die 
Jurisdiktionskompetenz der Gemeinschaftsgerichte 
bezüglich der Gültigkeitskontrolle der sekundären 

sungsbeschwerde, 2008, S. 407.
136 a.a.O. S. 635 ff.
137 Wahl, Rechtsschutz, S. 235.
138 Kraus, in: Grote/Marauhn, EMRK/GG, S. 109, Rn. 28.
139 Wahl, Rechtsschutz, S. 236.
140 a.a.O., S. 236; Gellermann, in: Handbuch des Rechtsschutzes 

in der EU, S. 635.
141 Sauer, Heiko, Jurisdiktionskonflikte in Mehrebenensystemen: 

die Entwicklung eines Modells zur Lösung von Konflikten 
zwischen Gerichten unterschiedlicher Ebenen in vernetzten 
Rechtsordnungen, 2008, S. 291.

Gemeinschaftsnormen142, die auch den Integrati-
onsermächtigungen i. S. v. Art. 23 und Art. 24 GG 
entgegenstehen würden143, sondern bezieht sich nur 
auf die Anwendbarkeit des abgeleiteten Gemein-
schaftsrechts im deutschen Gebiet.144 

Demnach besteht die Möglichkeit für die 
UN-Sanktionsadressaten, im Falle eines fehlenden 
Rechtsschutzes auf der EU-Ebene die UN-Sank-
tionen umsetzenden Verordnungen bzw. VO Nr. 
881/2002 beim BVerfG anzufechten, wenn einer der 
vom BVerfG festgestellten Vorbehalte vorhanden 
ist.

b) Begründung der Zuständigkeit
Mit seiner ständigen Rechtsprechung hat das 

BVerfG in Übereinstimmung mit Art. 23 Abs. 1 
GG einige Vorbehalte bezüglich der Ausübung 
seiner verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsgewalt 
gegenüber EG-Verordnungen entwickelt und beibe-
halten. 

aa) „Ausbrechende Rechtsakte“ 
Zwar hat der EuGH im Kadi-Urteil die Kompe-

tenzüberschreitung der EG-Organe beim Erlass 
der Verordnung 881/2002 mit Einbeziehung der 
Art. 60, 301 EG i. V. m. Art. 308 EG verneint, von 
großem Interesse für die vorliegende Arbeit ist aber 
die Untersuchung des Zuständigkeitsvorbehalts 
des BVerfG: „ausbrechende Rechtsakte“. In seiner 
Maastricht-Entscheidung hat sich das BVerfG für 
die Überprüfung der Haltung der Gemeinschaftsor-
gane an die ihnen von den Mitgliedstaaten bzw. der 
Bundesrepublik Deutschland übertragenen Hoheits-
rechte beim Erlass von Gemeinschaftsrechtsakten 
zuständig erklärt. Dabei wurde festgestellt, dass 
das ultra-vires-Handeln der EG-Organe bei der 
Ausübung ihrer Legislativkompetenz einen ausbre-
chenden Rechtsakt darstelle, der nach Art. 23 Abs. 
1 GG – der die Übertragung von Hoheitsrechten an 
die Gemeinschaft regelt – innerstaatlich nicht ange-
wandt werden dürfe.145 

Darüber hinaus dürfe die Europäische Union die 
Bestandsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG bzw. der „in 
den Art. 1 und 20 niedergelegte Grundsätze“ unbe-
rührt lassen.146 In dieser Hinsicht hält es das BVerfG 
für möglich seine Kompetenz nur auszuüben, wenn 
eine erhebliche Zuständigkeitsüberschreitung i. S. 
v. Art. 23 Abs. 1 i. V. m. Art. 79 Abs. 3 GG vorliegt. 

Demzufolge sei für die von den „smart sanc-
tions“ Betroffenen eine Überprüfung der Kompe-
142 Wahl, Rechtsschutz, S. 237 f; Gellermann, in: Handbuchs des 

Rechtsschutzes in der EU, S. 633 f.
143 Sauer, Jurisdiktionskonflikte, S. 173.
144 Wahl, Rechtsschutz , S. 237 f; Gellermann, in: Handbuchs des 

Rechtsschutzes in der EU, S. 633 f.
145 Wahl, Rechtsschutz, S. 240 ff.
146 Scholz, in: Maunz/Düring, Grundgesetz, Art. 23, Rn. 87 ff.
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tenzkonformität der strittigen Verordnung auch bei 
der Annahme einer Zuständigkeitsüberschreitung 
von EG-Organen unmöglich, sobald dadurch der 
vom Art. 1 Abs. 2 GG gewährleistete menschen-
rechtliche Mindeststandard – der sich nicht über 
die Eigentumsgarantie und den Anspruch auf recht-
liches Gehör erstreckt147 – ohnehin unantastbar 
bleiben soll. 

bb) Wahrung des Grundrechtsschutzes
Die Haltung und Sicherstellung des Grund-

rechtsstandards hat das BVerfG schon in seine 
Solange-Rechtsprechung mit einbezogen, indem 
es die Überprüfung von Gemeinschaftsrechtsakten 
am Maßstab des Grundgesetzes wahrgenommen 
hat: erst „solange“ ein dem Grundgesetz adäquater 
Grundrechtsschutz auf der Gemeinschaftsebene 
fehlt, und später, etwas abgeschwächt, „solange“ 
ein dem Grundgesetz gleich achtender Grundrechts-
schutz nicht gewährleistet ist.148 Der in der Solange-
II-Entscheidung festgestellte Grundrechtsmaßstab 
wurde in den weiteren Beschlüssen vom BVerfG 
durchgesetzt und stellte damit einen Meilenstein für 
die verfassungsgerichtliche Judikatur dar.

Demzufolge heißt es in den Maastricht– und 
Bananenmarkt-Entscheidungen, dass eine Verfas-
sungsbeschwerde i. S. v. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG 
unzulässig ist „solange“ nicht dargelegt werden 
kann, „dass die europäische Rechtsentwicklung nach 
Ergehen der Solange II-Entscheidung unter den 
erforderlichen Grundrechtsstandard abgesunken 
sei“.149 In dieser Hinsicht wurde in der Literatur die 
Meinung vertreten, dass die in der Bananenmarkt-
Entscheidung festgelegten Anforderungen bezüg-
lich der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde, 
in der der Betroffene die Verletzung seiner Grund-
rechte durch die Gemeinschaftsrechtsakte geltend 
macht, zu hoch gesetzt sind, sodass sie die Einrei-
chung derartiger Verfassungsbeschwerden vor dem 
BVerfG fast unmöglich machen.150

Darüber hinaus ist in der Literatur höchst 
umstritten, ob das BVerfG die Begründung des 
unabdingbaren Grundrechtsschutzes im Einzelfall 
oder allgemein betrachtet. 

Nach einer Mindermeinung kann der Grund-
rechtsschutz nicht auf die generelle Gewährleistung 
bezogen werden, da der Individualrechtsschutz nicht 
anhand der Häufigkeit gleichartiger Grundrechts-

147 Herdegen, in: Maunz/Düring, Art. 79, Rn. 111 ff.
148 Schlaich, Klaus/Korioth, Stefan, Das Bundesverfassungs-

gericht: Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 2007, S. 200; 
Kraus, in: Grote/Marauhn, EMRK/GG, S. 109 ff., Rn. 29 ff.; 
Wahl, Rechtsschutz, S. 251 f.

149 a.a.O., S. 251 f.
150 a.a.O. S. 252; Kraus, in: Grote/Marauhn, EMRK/GG, S. 111, 

Rn. 32.

verletzungen gewährt sein soll. Vielmehr ist eine 
verfassungsgerichtliche Überprüfung der Grund-
rechtsverletzungen im Allgemeinen, und durch das 
sekundäre Gemeinschaftsrecht im Besonderen, nur 
in den Einzelfällen möglich, bei denen das Gericht 
seine Zuständigkeit nicht in abstrakt-genereller 
Form ausübt.151 Außerdem ist die Annahme einer 
generellen Gewährleistung des unabdingbaren 
Grundrechtsschutzes schon wegen der fehlenden 
Praktikabilität nicht denkbar.152

Demgegenüber geht ein Teil der Literatur von 
dem Kriterium der generellen Gewährleistung 
bei der Begründung des unabdingbaren Grund-
rechtsschutz aus. Dabei wird auf die Bananen-
markt-Entscheidung hingewiesen, wonach eine 
Verfassungsbeschwerde zulässig ist, wenn der 
unabdingbar gebotene Grundrechtsschutz generell 
nicht gewährleistet ist.153 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass, obwohl die 
gemeinschaftliche Sicherstellung des Grundrechts-
schutzes wesentliche Fortschritte aufweist, die 
Erhebung einer Verfassungsbeschwerde seitens der 
von intelligenten Sanktionen betroffenen Personen 
nur dann denkbar ist, wenn der europäische Grund-
rechtsstandard unter das vom „Solange II“ festge-
stellte Niveau vom BVerfG einzelfallbezogen – in 
Abweichung zu seinem Bananenmarkt-Beschluss 
– und als abgesunken betrachtet wäre. So weit lässt 
sich solch eine Missachtung aus der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs derzeit nicht erkennen und 
damit entfalle auch jeglicher Grundrechtsschutz der 
UN-Sanktionsbetroffenen vor dem BVerfG. 

3. Zwischenergebnis
Zwar hat das BVerfG eine Vorlagefrage i. S. 

v. Art. 100 Abs. 1 GG sowie eine Verfassungsbe-
schwerde gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG wegen 
der Grundrechtsverletzungen durch sekundäres 
Gemeinschaftsrecht für unzulässig erklärt, eine 
geringe Möglichkeit für die Taliban-Sanktionsad-
ressaten, die Verletzung ihrer Rechte auf Eigentum 
und gerichtliches Gehör mittels verfassungsge-
richtlichem Rechtsweg geltend zu machen hätte 
bestanden, wäre der EuGH der Auffassung des 
EuG gefolgt und hätte damit die Grundrechtsver-
letzungen verneint. Somit wäre dem BVerfG der 
Anlass gegeben, den europäischen Grundrechts-
standard an dem vom Solange-II-Beschluss festge-
stellten Standard zu prüfen. Da aber das BVerfG mit 
seiner Bananenmarkt-Entscheidung seine Überprü-
151 Wahl, Rechtsschutz, S. 254.
152 Näher dazu Wahl, Rechtsschutz, S. 254 f.
153 Nikolaysen, Gert/Nowak, Carsten, Teilrückzug des BVerfG 

aus der Kontolle der Rechtmäßigkeit gemeinschaftlicher 
Rechtsakte: Neuere Entwicklungen und Perspektiven, in: NJW 
2001, S. 1235.
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fungskompetenz von sekundären Gemeinschafts-
rechtsakten faktisch aufgegeben hat, lässt sich eine 
Sicherstellung des Individualrechtsschutzes gegen 
finanzielle UN-Sicherheitsratsresolutionen durch 
das BVerfG soweit nicht erkennen. 

C. FAZIT

Mit der zunehmenden Gefährdung des Friedens 
durch die grenzüberschreitenden Terroranschläge 
nimmt der UN-Sicherheitsrat seine Aufgabe als 
Garant des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit sehr ernst, sodass der Kampf gegen den 
Terrorismus zu einem absoluten Ziel der Völkerge-
meinschaft gemacht wird, in welchem den Terroris-
musverdächtigen ohne jegliche Rücksicht unange-
messene Beschränkungen der Grundrechte auferlegt 
werden. Dabei soll die Schaffung eines Gleichge-
wichts zwischen Kohärenz, Rechtmäßigkeit und 
Effektivität des kollektiven Sicherheitssystems 
grundsätzlich der multilateralen bzw. UN-Ebene 
zukommen. Sofern aber die UN-Sanktionsregime 
mangels einer Gewährleistung von Rechtsschutz 
durch ein unabhängiges Gremium eine unmittel-
bare „Gefangenschaft“ für den Grundrechtsschutz 
verkörpern – trotz der gewissen Bindung an die 
Menschenrechtsstandards – lässt sich diese Ausglei-
chung und deren Wahrung auf der Gemeinschaft-
sebene durch die Judikatur der Gemeinschaftsge-
richte besser sicherstellen.

Insofern wurde mit der EuGH-Entscheidung in 
der Rechtssache Kadi eine Wiederherstellung der 
„international rule of law“ erreicht, indem aufgrund 
der Autonomie der Gemeinschaftsrechtsordnung 

und der Verfassungsgarantie von Grundrechten i. S. 
v. Art. 6 Abs. 1 EU der Rechtsschutzweg für die 
UN-Sanktionsbetroffenen geöffnet wurde. Damit 
hat der Gerichtshof ein angemessenes Gleichge-
wicht zwischen der Notwendigkeit zur Wahrung 
der uniformen Beachtung des Völkerrechts und 
der Bewahrung der Kohärenz von Gemeinschafts-
rechtsordnung, sowie zwischen dem Erfordernis 
zur effektiven Terrorismusbekämpfung und dem 
Grundrechtsschutz festgestellt.154 

Darüber hinaus hat der Gerichtshof durch die 
Inanspruchnahme der grundrechtlichen Kontroll-
kompetenz in seiner Kadi-Entscheidung erhebliche 
Rechtsprechungskonflikte im Verhältnis zu den 
nationalen Verfassungsgerichten, insbesondere dem 
deutschen Bundesverfassungsgericht vermieden, 
die als Garant der „rule of law“ bzw. Gewährleis-
tung des Rechtsschutzes gelten. In diesem Zusam-
menhang stellt die EuGH-Entscheidung in der 
Rechtssache Kadi einen Meilenstein für die Durch-
setzung der Rechtsschutzbelange der UN-Sankti-
onsbetroffenen dar. 

Daher bleibt festzuhalten, dass der einzige 
Rechtsschutzweg für die Geltendmachung der 
Verletzungen von Grundrechten durch „smart 
sanctions“, vor allem der Rechte auf Achtung des 
Eigentums, rechtliches Gehör sowie auf eine effek-
tive gerichtliche Kontrolle, zu dem Gemeinschafts-
richter führt, der die Rechtskontrollmäßigkeit 
der die UN-Sanktionsresolutionen umsetzenden 
Verordnungen im Rahmen der Nichtigkeitsklage i. 
S. v. Art. 230 EG überprüft.

Copyright© Eugenia GONCEAROVA, 2010.

154 Harpaz, European Foreign Affairs Review 2009, S. 88.
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РАЗРАБОТКА АКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЮРИСДИКЦИИ

Под актом международной юрисдикции понимается вынесенный международным судом заклю-
чительный акт или эпилог, являющийся результатом анализа всех обстоятельств дела, факти-
ческих и юридических,после того как были исчерпаны все этапы международной процедуры. Как 
правило, юрисдикционная процедура зависит от специфики каждого судебного органа. Она регу-
лируется уставом международной юрисдикции и внутренним регламентом. В основном, между-
народная юрисдикция включает в себя обычное судебное разбирательство по существу, и может 
прибегнуть к допольнттельным процедурам. Только после завершения стадии разбирательства, 
т.е. после тщательного и всестороннего анализа всех материалов, представленных сторонами, 
анализа доказательств, слушания сторон и других участников процесса, международный трибунал 
удаляется на совещание для обсуждения и вынесения решения. Принятое им решение впоследствии 
придаётся публичной огласке. Обсуждения по вынесению судебного решения являются закрытыми 
и протекают согласно специально установленным правилам, характерными для каждого трибу-
нала в отдельности. Их цель – предоставление каждому судьи возможности непосредственно 
участвовать в принятии коллективного решения суда. Судебные решения, как правило, принима-
ются большинством голосов, в случае равенства голосов, голос председательствующего имеет 
преимущественную силу. Поскольку решения принимаются большинством голосов (а иногда, в 
соответствии с Уставом суда, абсолютным большинством голосов), этого достичь достаточно 
сложно, особенно, если суд состоит из большого числа членов. Красноречивым примером можно 
считать Международный суд ООН, регламент которого включает комплексные правила, допол-
ненные практическими директивами. Учитывая, что суды, как правило, не назначают специаль-
ного докладчика по выносимому решению, разработка акта из-за возросшей сложности ведения 
переговоров, чаще всего испытывает большие трудности. 

THE ELABORATION OF THE INTERNATIONAL JURISDICTIONAL ACT

International jurisdictional act is defined as the final act or the epilogue of an international trial, being 
concluded on a relevant and complete analysis of all matters of facts and law of the case after having gone 
through all stages of international procedure. Basically, the jurisdictional procedure varies depending on 
each jurisdiction separately. It is governed by the constitutive act of the jurisdiction and its internal regula-
tion. Normally an international jurisdiction has at its disposal ordinary court proceedings. and may use 
incident procedures Only when the trial phase has been exhausted, it means after thoroughly and multilat-
eral examination of all materials presented by the parties, evaluating the evidence, hearing the parties and 
other participants in the process, the international tribunal goes in the deliberation chamber and adopts 
a decision which then is made public by its announcement. Deliberations are secret and subject to rules 
specific to each court, assigned to issue a legal statement. Their goal is to provide each judge a possibility 
to contribute directly to the process of adoption of the court’s collective opinion. Usually the court deci-
sions are taken by majority votes and in case of parity the President’s vote shall prevail. Since the decisions 
are taken by the majority (and sometimes under the tribunal statute, by an absolute majority), this result 
can be achieved with difficulty particularly when this court is composed of a large number of members. An 
eloquent example is the International Court of Justice, whose regulation involves complex rules, supple-
mented in this respect by a resolution of its internal practice. Taking into account that, generally, the courts 
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Un act jurisdicţional internaţional este hotărârea 
judecătorească investită cu putere executorie ce 
conţine o dispoziţie autoritară finală referitoare la 
aplicarea normelor de drept internaţional în cazul 
unui raport juridic concret, prin care se pune capăt 
unei situaţiei litigioase. Prin urmare, activitatea 
unei jurisdicţii internaţionale pune de cele mai dese 
ori în discuţie o problemă de drept internaţional 
determinată de un fapt generator de efecte juridice, 
judecătorul internaţional fiind chemat de a ajunge 
la soluţia finală, evaluând faptele şi dându-le cali-
ficarea juridică corespunzătoare. Aceste calificări 
sunt reflectate în actul jurisdicţional internaţional, 
care se întemeiază pe constatările instanţei interna-
ţionale cu privire la unele chestiuni de fapt sau de 
drept. Astfel, actul jurisdicţional internaţional este 
definit ca fiind actul final sau epilogul judecăţii 
internaţionale, fiind concluzia asupra analizei perti-
nente şi complete a tuturor elementelor de fapt şi 
de drept ale cauzei după parcurgerea tuturor fazelor 
procedurii internaţionale.

În principiu, procedura jurisdicţională variază în 
dependenţă de fiecare jurisdicţie în parte. Ea este 
reglementată de actul constitutiv al jurisdicţiei şi de 
regulamentul său interior. Cu toate acestea, jurisdic-
ţiile pot fi grupate în 4 categorii principale, cărora le 
este specifică o procedură similară: arbitrajul inter-
naţional, jurisdicţia internaţională care are compe-
tenţa examinării sesizărilor individuale, jurisdicţia 
interstatală şi jurisdicţia internaţională penală.

În mod normal, o jurisdicţie internaţională 
dispune de o procedură ordinară a instanţei (asupra 
fondului) şi poate recurge la proceduri incidente. 
În sens clasic, actul jurisdicţional internaţional este 
cel care pune capăt procedurii ordinare. Cu toate 
acestea, prin acte jurisdicţionale curţile internaţio-
nale realizează acţiuni procesuale în cadrul proce-
durilor incidente. Acestea sunt complementare 
procedurii de bază şi, în mare măsură, contribuie 
fie la buna ei derulare, fie la menţinerea unei ordini 
juridice provizorii până la decizia finală. 

Procedura ordinară presupune câteva etape, în 
mare parte inspirate din procedura internă: intro-
ducerea în instanţă, duelul jurisdicţional şi adop-
tarea hotărârii. Astfel, actul jurisdicţional este 
elaborat numai după epuizarea fazei de judecată, 
adică după examinarea minuţioasă şi multilaterală 
a tuturor materialelor prezentate de părţi, aprecierea 
probelor, audierea părţilor şi celorlalţi participanţi 

la proces. Tribunalul se retrage în camera de consfă-
tuire pentru deliberare. 

Deliberările sunt secrete şi supuse unor reguli 
specifice fiecărui tribunal, destinate să degajeze un 
enunţ legal. Scopul lor este de a oferi fiecărui jude-
cător posibilitatea să contribuie direct la procesul 
adoptării opiniei colegiale a tribunalului internaţi-
onal, în care fiecare participant îşi exprimă punctul 
de vedere cu privire la toate aspectele dezbătute, 
precum şi la soluţia ce urmează a se adopta în rezol-
varea cauzei. 

Întrucât deciziile sunt luate cu majoritate (şi 
uneori, potrivit statutului tribunalului, cu majoritate 
absolută), acest rezultat poate fi atins cu dificultate, 
în special atunci când acest tribunal este compus 
dintr-un număr mare de membri, cum este în cazul 
Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ), al cărei Regu-
lament1 comportă reguli complexe, completate la 
acest capitol printr-o rezoluţie asupra practicii sale 
interne2. Dat fiind faptul că, de regulă, tribunalele 
nu desemnează un raportor al proiectului deci-
ziei, elaborarea actului, deseori, urmăreşte o cale 
anevoioasă din cauza unor multiple negocieri de o 
complexitate sporită.3 

Până la deliberarea propriu-zisă, jurisdicţiile 
internaţionale mai cunosc practica aşa-numitor 
note scrise, prin intermediul cărora judecătorii fac 
un schimb de opinii asupra unor soluţii provizorii4. 
După examinarea notelor scrise, urmează delibe-
rarea propriu-zisă. În cazul CIJ, judecătorii rezumă 
deliberările pe parcursul mai multor întâlniri. În 
cadrul acestora, judecătorii îşi exprimă punctele de 
vedere oral şi, de obicei, în ordinea inversă a vârstei, 
de exemplu, încep judecătorii ad-hoc şi concluzi-
onează vicepreşedintele şi preşedintele. Aceştia 
răspund întrebărilor pe care colegii lor le-ar putea 
pune. Felul deciziei care ur mează a se pronunţa 
1 Regulamentul Curţii Internaţionale de Justiţie din 14 

aprilie 1978, ultimele amendamente din 29 septembrie 
2005, publicat pe http://www.icj-cij.org/documents/index.
php?p1=4&p2=3&p3=0.

2 Rezoluţia cu privire la practica internă a Curţii Internaţio-
nale de Justiţie în materie judiciară, adoptată la 12 aprilie 
1976, publicată pe http://www.icj-cij.org/documents/index.
php?p1=4&p2=5&p3=2.

3 Combacau J, Sur S. Droit international public. – Paris: MONT-
CHRESTIEN, 3-e ed., 1997, p. 599.

4 A se vedea Rezoluţia Tribunalului Internaţional pentru Dreptul 
Mării asupra practicii interne în materie judiciară, adoptată la 
31 octombrie 1997, cu ultimele modificări din 27 aprilie 2005, 
publicată pe http://www.itlos.org/start2_fr.html ; Rezoluţia 
C.I.J. precitată.

do not appoint a reporter of the draft decision – the latter, even emendated by the members of the panel, 
being a single reference – the drafting of an act often covers a difficult distance through complex negotia-
tions of an increased complexity.
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şi alcătuirea viitoarei majorităţi pot fi de acum 
intuite, dar nici un vot nu se va înregistra for mal. 
În baza opiniilor exprimate în timpul deliberărilor 
şi în notele scrise CIJ desemnează un Comitet de 
redactare, compus din 3 membri: doi aleşi cu majo-
ritate absolută şi prin vot secret dintre judecătorii ale 
căror expuneri orale şi note s-au adeverit cele mai 
apropiate de opinia majorităţii.5 Preşedintele Curţii 
prezidează ex officio Comitetul de redactare, sau 
de către vicepreşedinte în cazul în care preşedintele 
împărtăşeaşte opinia majorităţii. În cazul în care şi 
vicepreşedintele susţine opinia minoritară, judecă-
torul cu cea mai mare vechime în funcţie, ales prin 
vot secret din rândul membrilor permanenţi ai Curţii, 
va prezida şedinţele acestuia. Comitetul de redactare 
elaborează un proiect preliminar al hotărârii, asupra 
căruia fiecare judecător poate înainta propuneri 
redactate în scris. Proiectul este supus dezbaterii în 
cadrul mai multor şedinţe secrete ale Curţii.6 

Un comitet similar, compus din 5 membri, este 
constituit şi de către Tribunalul Internaţional pentru 
Dreptul Mării (TIDM) după aceleaşi principii.7

De asemenea, membrii unei jurisdicţii interna-
ţionale dispun fiecare, dacă statutul le permite, de 
facultatea de a formula şi anexa la hotărâre o expu-
nere succintă a propriilor idei prin care aceştia îşi 
prezintă raţiunile ce i-au determinat să nu concorde 
asupra dispozitivului („opinie disidentă”, care nu 
este decât parţială dacă aceştia au fost în minoritate 
asupra unor anumite întrebări), sau ce i-au deter-
minat, fiind întru totul de acord cu dispozitivul, să 
ajungă la un raţionament întemeiat pe motive dife-
rite („opinie individuală”).8

Astfel, opiniile judecătorilor pot îmbrăca mai 
multe forme:

• opinia separată disidentă arată motivele pentru 
care judecătorul nu este de acord cu decizia tribuna-
lului, de exemplu cu motivarea deciziei, şi, în conse-
cinţă, el a votat împotriva hotărârii în întregime, 
făcînd parte din judecătorii care au votat contra;

• opinia parţial disidentă arată motivele pentru 
care judecătorul nu este de acord într-unul sau mai 
multe puncte cu decizia tribunalului, votând împo-
triva unor aspecte pe care el le considera a fi de 
maximă importanţă, de exemplu în cazul hotărârii 
Curţii Europene a Drepturilor Omului Ilaşcu ş.a. 
contra Moldovei şi Rusiei9;

5 Art. 6 din Rezoluţia C.I.J. precitată.
6 Peter H. F. Bekker. Commentaries on World Court Decisions 

(1987-1996). – Hague/London/New York: Martinus Nijhoff 
Publishers, 1998, p. 21-22.

7 Art. 6 din Rezoluţia T.I.D.M precitată.
8 Jean Combacau, Serge Sur, op. cit., p. 599.
9 Publicată pe http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessi

onId=60250583&skin=hudoc-fr&action=request 

• opinia separată concordată este redactată de 
judecătorul care a votat pentru luarea deciziei finale, 
dar care consideră că opinia sa este în dezacord cu 
toate sau o parte din motivele tribunalului, sau care 
a fost condus spre a vota în acest fel de o metodă 
de a raţiona diferit sau alte motive; astfel, poate să 
existe o opinie separată, deşi decizia tribunalului a 
fost luată în unanimitate, de exemplu, în cazurile 
Minquiers şi Ecrehos şi Acţiuni armate la graniţă 
(Nicaragua v. Honduras) aduse în faţa CIJ.

• declaraţia este, de obicei, o scurtă indicaţie care 
ne arată dacă există concordanţă sau discordanţă.10 

Opiniile separate concordate se enumeră înaintea 
opiniilor discordante şi, la rândul lor, acestea se 
aranjează în funcţie de vârsta autorilor lor. Decla-
raţia se plasează înaintea opiniilor. Autorii opiniilor 
şi decla raţiilor le semnează în originalul hotărârii. 
Este considerat general valabil ca ele să se refere la 
problemele acceptate de majoritate.11

Posibilitatea oferită fiecărui judecător de a-şi 
expune opinia personală, fie că este conformă cu 
hotărârea sau nu, deseori îi şochează pe juriştii de 
formaţie latină, foarte ataşaţi de principiul secre-
tului deliberărilor. Însă, posibilitatea de a exprima 
o opinie separată este mai mult o expresie a inde-
pendenţei judecătorilor decât o adevărată atingere la 
secretul deliberării. De fapt, opinia personală nicio-
dată nu este prezentată cu scopul de a revela ce s-a 
spus în timpul dezbaterilor privind o problemă sau 
alta, ci numai pentru a propune o soluţie personală.12

Cu toate acestea, opiniile separate nu pot fi 
formulate vizavi de oricare decizie finală. În acest 
sens, potrivit art. 56 alin. 1 din Regulamentul Curţii 
Europene a Drepturilor Omului (CEDO)13, decizia 
unei camere sau eventual a Marii Camere a CEDO 
cu privire la admisibilitatea unei cereri indică doar 
faptul dacă este adoptată cu unanimitatea sau majo-
ritatea membrilor săi, fără ca ei să poată formula 
opinii disidente sau concordate. 

De fapt, instituţia opiniilor separate este una 
esenţială pentru oferirea posibilităţii judecătorilor 
de a-şi argumenta votul. Curtea Internaţională de 
Justiţie sublinia în numeroase ocazii că există o 
legătură indisolubilă între hotărâre şi oricare opinie 
separată a judecătorilor, fie aceasta concordantă 

10 Voican M., Burdescu R., Mocuţa Gh. Curţi internaţionale de 
justiţie. – Bucureşti: All Beck, 2000, p. 182.

11 Idem, p. 183.
12 Jean-Loup Charrier, Andrei Chiriac. Codul Convenţiei Euro-

pene a Drepturilor Omului. Trad. din lb. fr.: Andrei Chiriac 
– Chişinău: „Balacron” SRL, 2008, p. 594. 

13 Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, în vigoare 
din 1 iunie 2010, publicat pe http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/1062FEFB-C901-4155-A74F-987F908B026F/0/
ReglementdelaCour_Juin2010.pdf.
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sau disidentă. În cazurile cu o complexitate sporită 
ca ace lea cu care se confruntă CIJ, CEDO, în care 
paragrafele dispozitivului hotărârii se împart uneori 
în mai multe probleme, legate totuşi între ele, pentru 
care, separat, s-a votat câte o dată, un vot pentru, sau 
împotriva unui judecător are o importanţă enormă 
asupra puterii acestui judecător, de a întocmi o 
opinie concordată sau disidentă. Aceste opinii nu 
numai că pot pune la îndoială şi influenţa hotărârea 
finală, dar şi motivarea hotărârii, aşa cum este ea 
revizuită la sfârşit, când se iau în considerare toate 
opiniile ex primate şi faţă de care nu se poate nicio-
dată să se facă abstracţie. 

Doi sau mai mulţi membri ai tribunalului inter-
naţional pot să se alăture şi să redacteze împreună 
o opinie comună. Declaraţiile şi opiniile sunt tipă-
rite la finalul fiecărei hotărâri în limba originală, 
împreună cu traducerea efectuată de grefier. Hotă-
rârile C.I.J. numără în mediu 6 opinii separate şi 
ocupă un volum de aproximativ 100 de pagini, în 
fiecare limbă, deşi s-a înregistrat şi un total de 13 – 
cele mai multe fiind în cazul următoarelor procese: 
Africa de Sud-Vest – 454 de pagini şi de zece ori 
mai mult decât însăşi hotărârea pronunţată, Activi-
tăţi militare şi paramilitare în şi contra Nicaragua 
– 450 de pagini şi de trei ori mai mult decât hotă-
rârea pronunţată.14 

Hotărârea CIJ este întocmită în două limbi, în 
engleză şi în franceză, pe pagini alăturate, întin-
derea obişnuită fiind de 50 de pagini în fiecare 
dintre cele două limbi (minimul înregistrat până 
acum este de 1515, iar maximul de 53716). Ca stil, 
Curtea încearcă să păstreze explicaţiile pe cât de 
simplu permite natura lucrurilor. Potrivit practicii 
judiciare internaţionale, Curtea încearcă să evite 
cuvintele şi expresiile care sunt prea mult legate de 
un anumit sistem de drept. Versiunea autentică este 
tipărită pe pagina din stânga. Hotărârea poartă data 
oficială a zilei în care este pronunţată. Spre deose-
bire de practica tribunalelor arbitrale internaţionale, 
pronunţarea unei hotărâri de către CIJ este făcută cu 
maxi mum de publicitate. Se face în şedinţa publică 
ţinută în Marele Hol al Justiţiei din Palatul Păcii de 
la Haga. Acei judecători care au participat la vot sunt 
prezenţi, cu excepţia cazului în care motive foarte 
serioase îi împiedică. Un număr de nouă judecători 
trebuie întrunit de fiecare dată. Preşedintele citeşte 
hotărârea fără sumarul format al procedurilor, într-
una din cele două limbi oficiale ale Curţii. În timp 
14 Voican M., Burdescu R., Mocuţa Gh. Op. cit., p. 183-184.
15 Hotărârea CPJI din 12 septembrie 1924 în cauza Tratatul de 

Pace de la Neully.
16 Hotărârea CIJ din 11 septembrie 1992 în cauza Disputa 

asupra frontierei terestre,insulare şi maritime (El Salvador v. 
Honduras: intervenţia Nicaraguei ).

ce el citeşte, agenţii părţilor au la îndemână câte o 
copie a hotărârii semnată de Preşedinte şi Grefier 
şi care poartă sigiliul Curţii. În anumite situaţii, din 
cauza întinderii hotărârii, Preşedintele nu o citeşte 
în întregime. În aceste cazuri, el indică pasajele care 
au fost omise şi le face un scurt rezumat. În câteva 
săptămâni, în general, hotărârea se publică într-o 
for mă tipărită într-un fascicul din Culegerea de 
Hotărâri, Avize Consultative şi Ordine care se expe-
diază de către grefier, guvernelor statelor care au 
dreptul să apară în faţa Curţii şi este pus în vânzare 
publicului larg. 

Cât priveşte hotărârea Curţii Europene a Drep-
turilor Omului, aceasta, de asemenea, este semnată 
de preşedintele Curţii şi de grefier şi este citită în 
şedinţă publică şi comunicată Comitetului Miniş-
trilor, fiecărei părţi în parte, terţilor şi oricărei alte 
persoane interesate.

Art. 44 alin. 3 din Convenţia Europeană a Drep-
turilor Omului17 dispune că hotărârea definitivă 
se publică. În conformitate cu prevederile art. 78 
din Regulamanetul Curţii, hotărârile definitive ale 
instanţei europene sunt publicate în forma consi-
derată oportună, sub autoritatea grefierului, care 
este responsabil de publicarea culegerii oficiale 
a jurisdicţiei europene, culegere ce conţine hotă-
rârile şi deciziile alese spre a fi publicate, precum 
şi toate documentele pe care preşedintele Curţii 
consideră util a fi publicate. Aşadar, pe de o parte 
Regulamentul prevede că nu toate hotărârile şi deci-
ziile instanţei europene sunt publicate în culegerea 
oficială de decizii şi hotărâri CEDO, multe dintre 
acestea având caracter repetitiv, pe de altă parte, el 
prevede posibilitatea publicării parţiale a deciziilor 
şi hotărârilor Curţii, anume a problemelor impor-
tante sau noi, pe care acestea le soluţionează.

Publicarea hotărârilor şi a deciziilor în culegerea 
oficială a Curţii se face în cele două limbi oficiale 
ale instanţei europene18. Precizăm însă că toate deci-
ziile şi hotărârile instanţei europene se publică pe 
Internet, în ziua pronunţării lor, pe site-ul Curţii. 
Publicarea pe Internet în ambele limbi oficilae ale 
Curţii – engleză şi franceză – este asigurată numai 
pentru deciziile şi hotărârile Marii Camere. Cele 
ale camerelor se publică în limba de lucru în care 
au fost adoptate. Numai în măsura în care aceste 
decizii şi hotărâri ale camerelor sunt publicate în 
culegerea oficală a Curţii, aceasta se face în ambele 
limbi oficiale ale jurisdicţiei europene.

În ceea ce priveşte deciziile comitetelor privind 

17 Adoptată la 4 noiembrie 1950, în vigoare din 3 septembrie 
1953, publicată pe http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Trea-
ties/Html/005.htm. 

18 Art. 57 alin. 2, respectiv art. 76 alin. 2 din Regulament.
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admisibilitatea cererilor, până la începutul anului 
2002, acestea erau redactate după modelul hotărâ-
rilor. De atunci, însă, deciziile sunt prezentate sub 
forma unei scrisori a grefei redactată în limba recla-
mantului (hotărârile sunt redactate în engleză şi în 
franceză). Această scrisoare, mult mai scurtă decât 
deciziile, nu menţionează decât elementele esen-
ţiale, cum ar fi componenţa comitetului, numele 
grefierului, data şi o motivare, mai mult sau mai 
puţin stereotip. 

În fine, astăzi, transparenţa jurisdicţiilor inter-
naţionale este asigurată de noile tehnologii, fiecare 
hotărâre putând fi uşor accesată via Internet pe 
site-ul oficial al jurisdicţiei. Exemplul cel mai 
elocvent în acest sens este baza electronică de date 
Hudoc a Curţii Europene a Drepturilor Omului19.

19 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-fr. 

Analizând mecanismul elaborării şi adoptării 
actului jurisdicţional internaţional, putem deduce 
că anume deliberarea prin funcţia şi finalitatea sa 
constituie o etapă distinctă în desfăşurarea proce-
durii contencioase. De reuşita procesului de deli-
berare va depinde adoptarea deciziei definitive care 
este cel mai de răspundere moment al examinării 
cauzei de către tribunal, deoarece odată cu aceasta 
se încearcă a restabili relaţiile paşnice între subiecţii 
de drept, în particular, şi a ordinii juridice internaţi-
onale, în general.

Copyright©Diana SÂRCU, 2010.
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DREPTUL DE A NU FI URMĂRIT, JUDECAT SAU PEDEPSIT 
DE MAI MULTE ORI „NON BIS IN IDEM”

Ivan UNGUREAN*

ПРАВО НЕ ПОДВЕРГАТЬСЯ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ИЛИ НАКАЗАНИЮ 
НЕСКОЛЬКО РАЗ СОГЛАСНО ПРИНЦИПУ ПРАВОСУДИЯ «NOS BIS IDEM»

Судебная система, а также уголовно-процессуальная и уголовная системы требуют постоян-
ного внесения коррективов, соблюдая при этом высшие стандарты равенства и справедливости 
в интересах защиты личности, общества и государства от преступлений с тем чтобы каждый 
совершивший преступление был наказан в меру своей вины и ни один невиновный не был привлечен 
к уголовной ответственности и осужден. В целях реализации этого требования судебные органы 
должны соблюдать правовую норму, а также определенные прагматические требования, обеспе-
чивая справедливость судебного разбирательства.
Однако законодательство не всегда содержит совершенную нормативно-правовую базу. Даже 

при внесении изменений в законодательство в целях его большей ясности отметим, что сущест-
вующие модели в рамках уголовного процесса не справляются с явлениями, которые следует особо 
контролировать. Для разрешения данной ситуации целесообразно было бы ориентироваться на 
конвергенцию законодательной системы в применении опыта и институтов, которые предостав-
ляют реальные гарантии.

THE RIGHT NOT TO BE PROSECUTED OR PUNISHED SEVERAL TIMES 
ACCORDING TO THE PRINCIPLE “NOS BIS IDEM”

Judicial system in general and criminal procedure and penal system, in particular, require continuous 
adjustments, observing high standards of fairness and justice, in order to protect the individuals, society 
and State against crimes, in a way that every person who committed an offense shall be punished according 
to his guilt and no innocent person will be held criminally liable and sentenced. In achieving this require-
ment, the judiciary must strongly respect the legal rule and certain justified pragmatic requirements of 
ensuring a fair trial.

But since the adopted legislation not always provides a perfect regulatory framework, it becomes clearer 
that the existing models within the penal process can not face anymore the criminal phenomena which are 
to be monitored. However, a viable issue in overcoming this situation can be a continuous movement 
towards a convergence of legal systems by borrowing those institutions and practices that provide effective 
guarantees in this respect.

* Ivan UNGUREAN – licenţiat în drept public, jurist.

În contextul reformei judiciare şi de drept, 
legislaţia procesual penală din Republica Moldova 
cunoaşte transformări substanţiale impuse de reali-
tăţile sociale şi economice, precum şi de tendinţa 
de ajustare a legislaţiei noţionale la acquis-ul comu-
nitar.

Sistemul judiciar, în general, precum şi sistemul 
procesual penal şi penal, în special, necesită ajustări 
continui, respectându-se standarde înalte de echitate 
şi justeţe în vederea protejării persoanei, societăţii şi 
statului de infracţiuni, astfel ca orice persoană care 

a comis o infracţiune să fie pedepsită potrivit vino-
văţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie 
trasă la răspundere penală şi condamnată. În reali-
zarea acestei cerinţe, organele judiciare trebuie să 
respecte vehement norma legală, precum şi anumite 
exigenţe pragmatice justificate ale asigurării unui 
proces echitabil. 

Însă, conştienţi de faptul că nu întotdeauna 
legislaţia oferă un cadru normativ perfect, chiar 
amendând în acest sens anumite acte legislative, 
devenind tot mai clar că modelele existente în 
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cadrul procesului penal nu mai fac faţă fenome-
nelor pe care urmează a le controla. Ori, o cauză 
viabilă în depăşirea acestei situaţii poate fi mişcarea 
continuă spre o convergenţă a sistemelor legale prin 
împrumutarea acelor instituţii şi practici care oferă 
garanţii reale.

Procesul de convergenţă şi reformare a legis-
laţiei procesual penale în Republica Moldova, în 
mod inevitabil, implică studierea cadrului normativ 
care există în alte ţări, în ceea ce priveşte adminis-
trarea eficientă a justiţiei penale. Aceasta a generat 
înglobarea în noul Cod de procedură penală a unor 
instituţii sau norme relativ cunoscute practicii şi 
legislaţiei naţionale, dar care de mult timp folosite 
în diferite ţări.

Una din instituţiile fundamentale cunoscute încă 
din dreptul roman, consacrată în dreptul naţional şi 
cel internaţional este principiul „non bis in idem”, 
dreptul de a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de 
mai multe ori. Literatura de specialitate nu cunoaşte 
o analiză extensivă a acestui principiu şi de aceea 
există o necesitate de a formula teoretic conceptul 
instituţiei date. 

Actualitatea temei investigate şi gradul de 
studiere a acesteia oferă posibilitate profundă de a 
analiza doctrinar acest principiu consacrat în dreptul 
procesual penal şi constatarea anumitor norme 
juridice care vădit contravin legislaţiei Republicii 
Moldova şi Convenţiei Europene pentru apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.

Abordarea pe care o acordă doctrina internaţi-
onală de specialitate principiului dreptului de a nu 
fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori, 
se datorează în mare parte conexiunii acestuia cu 
laturile social-juridice ce le condiţionează legătura 
reciprocă. 

Fundamentând ca model normele pertinente 
statuate în Pactul internaţional al Organizaţiei Naţi-
unilor Unite cu privire la drepturile civile şi politice, 
ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 217 din 
28 iulie 1990 cu privire la aderarea R.S.S. Moldova 
la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor 
omului, care prevede în art. 14 paragraful (7) că 
nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit din pricina 
unei infracţiuni pentru care a fost deja achitat sau 
condamnat printr-o hotărâre definitivă în conformi-
tate cu legea şi cu procedura penală a fiecărei ţări. 
[1, art. 14 parag. 7] 

Diferit de normele internaţionale statuate în art. 
4 din Protocolul nr. 7 al Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Funda-
mentale, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 
1298 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conven-

ţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale 
la această, care stabileşte că nimeni nu poate fi urmărit 
sau pedepsit penal de către jurisdicţiile aceluiaşi stat 
pentru săvârşirea infracţiunii pentru care a fost deja 
achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă 
conform legii şi procedurii penale ale acestui stat.
[2, art. 4 Protocolul nr. 7] 

Abordarea prestabilită în Pactul cu privire la 
drepturile civile şi politice oferă o garanţie multilate-
rală împotriva urmăririi, condamnării unei persoane 
deja achitată sau condamnată pentru aceeaşi faptă 
de jurisdicţiile altui stat, garanţie stabilită şi de către 
Convenţie doar în cadrul jurisdicţiei aceluiaşi stat. 
În această ordine de idei, paragraful (2) şi (3) art. 4 
din Protocolul nr. 7 al Convenţiei prevede că dispo-
ziţiile paragrafului (1) nu împiedică redeschiderea 
procesului, conform legii şi procedurii penale a 
Statului respectiv, dacă fapte noi sau recent desco-
perite sau un viciu fundamental în cadrul proce-
durii precedente sunt de natură să afecteze hotă-
rârea pronunţată şi nici o derogare de la prezentul 
articol nu este îngăduită în temeiul art. 15 „Dero-
garea în caz de stare de urgenţă” din Convenţie, 
care prevede că, în caz de război sau de alt pericol 
public ce ameninţă viaţa naţiunii, orice înaltă parte 
contractantă poate lua măsuri care derogă de la obli-
gaţiile prevăzute de prezenta Convenţie, în măsură 
strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste 
măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care 
decurg din dreptul internaţional.

Instituirea principiului „non bis in idem” 
prevăzut în tratatele internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte a constituit o îndatorire a 
statului, de aceea legiuitorul a ţinut cu tot dinadinsul 
de a îngloba acest principiu fundamental în legis-
laţia pertinentă a Republicii Moldova. 

În acest context, prin adoptarea Legii nr. 985 din 
18 aprilie 2002 privind Codul penal al Republicii 
Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2003, nr. 104-110, art. 447), în legislaţia penală naţi-
onală a fost introdus acest principiu la art. 7 alin. (2) 
din Codul penal care statuează că nimeni nu poate 
fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei 
penale pentru una şi aceeaşi faptă. Totodată, prin 
adoptarea Legii nr. 122 din 14 martie 2002 privind 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr. 104-110, art. 447), în legislaţia procesual penală 
a fost introdus principiul respectiv, la art. 22 din 
Codul de procedură penală care prevede că nimeni 
nu poate fi urmărit de organele de urmărire penală, 
judecat sau pedepsit de instanţa judecătorească de 
mai multe ori pentru aceeaşi faptă. Scoaterea de 
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sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale 
împiedică punerea repetată sub învinuire a aceleiaşi 
persoane pentru aceeaşi faptă, cu excepţia cazurilor 
când fapte noi ori recent descoperite sau un viciu 
fundamental în cadrul procedurii precedente au 
afectat hotărârea respectivă. Hotărârea organului 
de urmărire penală de scoatere a persoanei de sub 
urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, 
precum şi hotărârea judecătorească definitivă 
împiedică reluarea urmăririi penale, punerea sub o 
învinuire mai gravă sau stabilirea unei pedepse mai 
aspre pentru aceeaşi persoană pentru aceeaşi faptă, 
cu excepţia cazurilor când fapte noi ori recent desco-
perite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii 
precedente au afectat hotărârea pronunţată. [3, art. 
447, nr. 104-110, 2003]

Mai mult, în vederea respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi 
respectării principiului menţionat mai sus, legiui-
torul stabileşte anumite garanţii procesuale şi statu-
ează la punctele 7) şi 8) alin. (1) art. 275 din Codul 
de procedură penală că urmărirea penală nu poate 
fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efec-
tuată, şi va fi încetată în cazurile în care: în privinţa 
unei persoane există o hotărâre judecătorească 
definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin 
care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale 
pe aceleaşi temeiuri şi în privinţa unei persoane 
există o hotărâre neanulată de neîncepere a urmăririi 
penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleaşi 
acuzaţii. În acest sens, art. 287 alin. (4) din Legea 
menţionată mai sus stabileşte că, în cazurile în care 
ordonanţele de încetare a urmăririi penale, clasare 
a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub 
urmărire au fost adoptate legal, reluarea urmăririi 
penale poate avea loc numai dacă apar fapte noi sau 
recent descoperite ori un viciu fundamental în cadrul 
urmăririi precedente au afectat hotărârea respectivă. 
În cazul descoperirii unui viciu fundamental, urmă-
rirea penală poate fi reluată nu mai târziu de un an 
de la intrarea în vigoare a ordonanţei de încetare 
a urmăririi penale, clasare a cauzei sau scoatere a 
persoanei de sub urmărire. [4, art. 275, art. 287]

Prin urmare, efectând un studiu cognitiv compa-
rativ al principiului statuat la art. 22 din Codul de 
procedură penală, prin prisma normelor art. 4 din 
Protocolul nr. 7 al Convenţiei Europene pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Funda-
mentale, s-au stabilit anumite condiţii cadru de apli-
care a acestui principiu în fond. 

Pentru a invoca dreptul pe care acesta îl consacră, 
este necesar ca persoana să fi suferit o condam-
nare sau să fi fost achitat, ori să se fi dispus înce-
tarea, scoaterea sau clasarea urmăririi pentru fapta 

cu privire la care este din nou urmărit sau judecat. 
Astfel, principiul respectiv nu are în vedere numai o 
dublă condamnare, ci şi o dublă urmărire penală sau 
administrativă pentru aceleaşi fapte imputate unei 
persoane. Textul îşi găseşte aplicaţie şi atunci când 
o persoană a făcut obiectul unei urmăriri penale sau 
administrative ce nu a condus la pronunţarea nici 
unei condamnări, deoarece în materie penală prin-
cipiul „non bis in idem” este aplicabil indiferent 
dacă cel urmărit a fost sau nu condamnat. De altfel, 
Curtea a reţinut că acest principiu este consacrat în 
aceeaşi termeni, în art. 14 paragraful. 7 din Pactul 
internaţional O.N.U. privitor la drepturile civile şi 
politice, precum şi în art. 50 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene care prevede că 
nimeni nu poate fi judecat sau condamnat pentru 
o infracţiune pentru care a fost deja achitat sau 
condamnat în cadrul Uniunii, prin hotărâre jude-
cătorească definitivă, în conformitate cu legea. [5, 
art. 50] 

În Decizia Zigarella c. Italia din 3 octombrie 
2002, Recueil IX-2002 [6, CEDO], Curtea a statuat 
că jurisdicţiile italiene au angajat o nouă urmărire 
penală, datorită ignorării existenţei primei urmăriri, 
dar că au pus capăt celei de-a doua imediat ce au 
realizat situaţia astfel creată. Instanţa europeană a 
arătat că este în faţa unei situaţii în care reclamantul 
a fost urmărit de două ori pentru aceeaşi infrac-
ţiune, pe baza aceloraşi fapte, deoarece aceasta se 
constituia din circumstanţe identice sau din eveni-
mente care sunt esenţialmente aceleaşi, [a se vedea 
şi cauza Franz Fischer vs. Austria, 37950/97, § 29, 
29 May 2001]. [7, CEDO] 

Însă instanţa europeană a decis că interdicţia 
rămânerii pe teritoriul Franţei, urmare a săvârşirii 
unei infracţiuni, nu constituie „o acuzaţie” în materie 
penală, în sensul paragrafului. 1 art. 4 al Protoco-
lului nr. 7 din Convenţie, deoarece condamnarea 
unui străin la pedeapsa cu închisoarea şi la pedeapsa 
accesorie „a interzicerii rămânerii pe teritoriul naţi-
onal” nu constituie înfrângerea principiului „non bis 
in idem”, înscris în textul studiat. [8, CEDO]

Mai mult, norma prevăzută la paragraful. 1 art. 
4 al Protocolului nr. 7 din Convenţie nu se opune 
în situaţia concursului ideal de infracţiuni, adică 
atunci când aceleaşi fapte care au dus la deschiderea 
unor urmăriri penale să facă obiectul unei proceduri 
civile sau disciplinare. O decizie în acest sens a luat 
Curtea de Casaţie din Franţa, în cazul unui notar 
condamnat penal, apoi destituit ca sancţiune disci-
plinară, unde pedeapsa pronunţată de judecătorul 
penal şi sancţiunea disciplinară fiind de natură dife-
rită, cumulul acestora nu cădea sub incidenţa art. 4 
din Protocol. [9, p. 550]
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De asemenea, o condiţie cadru este caracterul 
definitiv al hotărârii, care stabileşte că urmărirea 
penală sau condamnarea nu mai este posibilă în 
privinţa celui ce „a fost deja achitat sau condamnat 
printr-o hotărâre definitivă”, aceasta înseamnă că 
prima hotărâre trebuie să fi trecut în puterea lucrului 
judecat. Altfel spus, atâta vreme cât o hotărâre jude-
cătorească de condamnare sau de achitare poate 
face obiectul unei căi de atac potrivit normelor 
procesuale naţionale, principiul „non bis in idem” 
nu-şi găseşte aplicare.

Principiul studiat nu-şi găseşte aplicare decât în 
privinţa jurisdicţiilor aceluiaşi stat, acesta are o apli-
care strict teritorială, ceea ce înseamnă că nu poate 
fi invocat în cazul urmăririi sau al judecării unei 
persoane pentru aceeaşi faptă penală pe teritoriul 
unor state diferite. Deci, cum a decis Curtea, dispo-
ziţia cuprinsă în art. 4 paragraful 1 din Protocolul 
nr. 7 al Convenţiei nu garantează respectarea prin-
cipiului „non bis in idem” dacă este vorba de urmă-
riri penale sau condamnări ale jurisdicţiilor unor 
state diferite. Desigur, din acest punct de vedere, nu 
trebuie omis faptul că pot exista tratate bilaterale sau 
multilaterale încheiate între state, care să prevadă 
norme de natură a evita urmărirea sau condamnarea 
aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă pe terito-
riul a două state. Astfel, în acest scop, Republica 
Moldova prin Legea nr. 19 din 10 februarie 2006 
a ratificat Convenţia europeană privind valoarea 
internaţională a hotărârilor represive (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 
154), Convenţia europeană de extrădare, ratificată 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 1183 din 14 mai 
1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1997, nr. 41-42, art. 372), etc. 

Totodată, menţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 
4 paragraful. 2 al Protocolul nr. 7, principiul „non 
bis in idem” nu se aplică în materie de revizuire a 
unei hotărâri judecătoreşti, adică prima procedură a 
fost redeschisă pentru că au fost descoperite „fapte 
noi sau recent descoperite” sau s-a dovedit că primul 
proces a fost afectat de „un viciu fundamental în 
cadrul procedurii precedente”, unde ambele situaţii 
trebuie să fi fost de natură a afecta soluţia pronunţată 
în cadrul acestuia. Mai mult, nici o derogare de la 
prezentul articol nu este îngăduită în temeiul art. 15 
din Convenţie care prevede că, în caz de război sau 
de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii, orice 
înaltă parte contractantă poate lua măsuri care derogă 
de la obligaţiile prevăzute de prezenta Convenţie, în 
măsură strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca 
aceste măsuri să nu fie în contradicţie cu alte obli-
gaţii care decurg din dreptul internaţional. [10, art. 4 
paragraful. 2 şi 3 al Protocolul nr. 7]

 Aşadar, în cazul descoperirii faptelor noi sau s-a 
dovedit că primul proces a fost afectat de un viciu 
fundamental, urmărirea penală poate fi reluată de 
aceeaşi faptă şi asupra aceleaşi persoane, dar nu mai 
târziu de un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei 
de încetare a urmăririi penale, clasare a cauzei sau 
scoatere a persoanei de sub urmărire, potrivit art. 
287 alin. (4) din Codul de procedură penală. Stabi-
lirea termenului maxim de un an şi imposibilitatea 
ulterioară de a relua urmărirea penală oferă acuza-
tului o stabilitate juridică, o anumită „securitate 
juridică” privită prin prisma principiului securităţii 
raporturilor juridice statuată de art. 6 din Convenţie, 
evidenţiindu-se şi rolul forului legislativ la respec-
tarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii cetăţe-
nilor.

 Mai mult, punctul 44 art. 6 din Codul de proce-
dură penală defineşte viciul fundamental în cadrul 
procedurii precedente, care a afectat hotărârea 
pronunţată, ca fiind o încălcare esenţială a dreptu-
rilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale, de alte tratate internaţionale, de 
Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţi-
onale. Poziţie menţinută şi în Raportul explicativ la 
Protocolul nr. 7, care precizează că expresia „fapte 
noi sau nou descoperite” are în vedere „toate mijloa-
cele de probă cu privire la fapte preexistente”. [11, 
punctul 31] 

În acest context, reluarea urmăririi se dispune de 
către procurorul ierarhic superior prin ordonanţă, 
dacă se constată că nu a existat în fapt cauza care a 
determinat luarea acestor măsuri sau că au dispărut 
circumstanţele pe care se întemeia încetarea urmă-
ririi penale, clasarea cauzei sau scoaterea persoanei 
de sub urmărire penală. De asemenea, reluarea 
urmăririi penale se poate dispune şi de către jude-
cătorul de instrucţie în cazul admiterii plângerii 
depuse împotriva ordonanţei procurorului de înce-
tare, clasare sau scoatere a persoanei de sub urmă-
rire penală potrivit art. 287 alin. (1), (2) din Codul 
de procedură penală.

Prin prisma studiului abordat, vomă dezvolta 
principiul „non bis in idem” din punct de vedere 
pragmatic, în vederea identificării anumitor norme 
procesuale care vădit contravin normelor art. 4 din 
Protocolul nr. 7 al Convenţiei, precum şi normelor 
pertinente din Republica Moldova.

Existând anumite deficienţe de ordin practic cu 
privire la menţinerea calităţii de bănuit şi imposi-
bilitatea punerii persoanelor sub învinuire dacă a 
expirat termenele stipulate în art. 63 alin. (2) din 
Codul de procedură penală, legiuitorul a adoptat 
Legea nr. 264-XVI din 28 iulie 2006 pentru modi-
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ficarea şi completarea Codului de procedură penală 
al Republicii Moldova, asigurându-se prin această 
iniţiativă că nu se va încălca principiul „non bis 
in idem” statuat în art. 22 din Codul de procedură 
penală, precum şi în art. 4 al Protocolului nr. 7 al 
Convenţiei. Astfel, Legea menţionată mai sus a 
completat art. 63 din Codul de procedură penală 
cu un nou aliniat (6), cu următorul cuprins „dacă, 
la expirarea termenelor indicate în alin. (2), nu s-a 
dispus scoaterea persoanei de sub urmărire penală 
sau punerea ei sub învinuire, calitatea de bănuit 
încetează de drept. Încetarea de drept a calităţii de 
bănuit în legătură cu expirarea termenelor indicate 
în alin. (2), în cazul acumulării ulterioare a probelor 
suficiente, nu împiedică punerea persoanei sub învi-
nuire pentru acelaşi fapt”. 

Mai mult ca atât, prima sintagmă „dacă la expi-
rarea termenelor indicate în alin. (2), nu s-a dispus 
scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau 
punerea ei sub învinuire, calitatea de bănuit înce-
tează de drept” din alin. (6) art. 63 din Codul de 
procedură penală, stabileşte în favoarea persoanei 
bănuite o situaţie stabilă şi previzibilă în timp şi 
anume cu privire la încetarea de drept a calităţii sale 
de „acuzat” şi „a procedurilor penale”, oferindu-i 
bănuitului o stabilitate juridică, o anumită „secu-
ritate juridică” privită prin prisma principiului 
securităţii raporturilor juridice statuată de art. 6 
din Convenţie. Însă, a doua sintagmă „încetarea de 
drept a calităţii de bănuit în legătură cu expirarea 
termenelor indicate în alin. (2), în cazul acumu-
lării ulterioare a probelor suficiente, nu împiedică 
punerea persoanei sub învinuire pentru acelaşi fapt” 
din alin. (6) art. 63 din Codul de procedură penală, 
declară o instabilitate şi imprevizibilitate juridică 
pentru bănuit, lăsând posibilitatea neîngrădită 
pentru partea acuzării de a revedea şi de ai refor-
mula acuzaţiile în privinţa acestuia, retrăgându-i 
acea securitate juridică şi repunându-l în aceiaşi 
calitate de acuzat pentru una şi aceiaşi faptă. 

Deci, norma a venit să înlăture această situaţie 
de incertitudine, dar a reglementat deficient situ-
aţia, ridicând anumite probleme contrare scopului 
propus. 

Potrivit art. 63 alin. (1) din Codul de procedură 
penală, persoana poate fi recunoscută în calitate de 
bănuit prin unul din următoarele acte procedurale: 
procesul-verbal de reţinere, ordonanţa sau înche-
ierea de aplicare a unei măsuri preventive nepri-
vative de libertate, precum şi ordonanţa de recu-
noaştere a persoanei în calitate de bănuit. În această 
ordine de idei, alin. (2) al aceluiaşi articol statu-
ează că, menţinerea persoanei în calitate de bănuit 
nu poate fi mai mult de 72 de ore pentru persoana 

reţinută, mai mult de 10 zile din momentul când i 
s-a adus la cunoştinţă ordonanţa despre aplicarea 
măsurii preventive pentru persoana în privinţa 
căreia a fost aplicată o măsură preventivă nepriva-
tivă de libertate şi mai mult de 3 luni, iar cu acordul 
Procurorului General şi al adjuncţilor săi mai mult 
de 6 luni pentru persoana în privinţa căreia a fost 
dată o ordonanţă de recunoaştere în această calitate. 
Dacă a expirat unul din termenii menţionaţi mai sus, 
organul de urmărire penală este obligat să elibereze 
bănuitul reţinut ori să revoce, în modul stabilit de 
lege, măsura preventivă aplicată în privinţa lui, 
dispunând scoaterea lui de sub urmărire sau punerea 
lui sub învinuire.

Opinez, adoptarea Legii nr. 264-XVI din 28 iulie 
2006 privind amendarea Codului de procedură a 
avut drept scop ocolirea termenilor menţionaţi mai 
sus, cu posibilitatea reluării urmăririi penale în cazul 
acumulării ulterioare a probelor suficiente. Mai 
mult, posibilitatea acumulării ulterioare a probelor 
suficiente şi punerea persoanei sub învinuire pentru 
acelaşi fapt evidenţiază o deficienţă de activitate 
a organelor de drept din Republica Moldova în 
administrarea probelor, care constă în folosirea 
mijloacelor de probă în procesul penal, prin strân-
gerea şi verificarea probelor, în favoarea şi în defa-
voarea învinuitului, inculpatului, de către organul 
de urmărire penală, din oficiu sau la cererea altor 
participanţi la proces, precum şi de către instanţă, 
la cererea părţilor, prin procedeele probatorii prevă-
zute de prezentul cod, precum şi aprecierea acestor 
probe din punct de vedere al pertinenţei, conclu-
denţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele 
în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor.

 În acest context, vom reconstitui o cauză penală 
care implică aplicarea alin. (6) art. 63 din Codul de 
procedură penală şi constatarea violării legislaţiei 
Republicii Moldova şi a Convenţiei Europene. 

„Prin ordonanţa din 13 iunie 2007, cetăţeanul 
X a fost recunoscut în calitate de bănuit în comi-
terea infracţiunii statuate la art. 3091 alin. (3) lit. 
b), c), e) din Codul penal al Republicii Moldova. 
Întru respectarea normelor legale procesuale 
menţionate mai sus, procurorul era obligat ca până 
la 13 septembrie 2007 să-l pună pe bănuitul X sub 
învinuire, ori după caz, printr-o nouă ordonanţă, 
cu acordul Procurorului General sau adjuncţilor 
săi, să prelungească calitatea de bănuit până la 
13 decembrie 2007. Potrivit materialelor cauzei 
penale, nici o acţiune procesuală legală nu a fost 
exercitată. La 6 februarie 2009 procurorul care 
efectua urmărirea penală, prin ordonanţă a reluat 
urmărirea penală punând bănuitul X sub învinuire 
în comiterea infracţiunii prevăzute la art. 3091 alin. 
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(3) lit. b), c), e) din Codul penal. Ordonanţa de 
punere sub învinuire a fost atacată în ordinea art. 
2991 „plângerile împotriva acţiunilor de urmărire 
penală efectuate de către procuror” din Codul de 
procedură penală, motivând că procurorul nu a fost 
în drept de a relua urmărirea penală şi punerea sub 
învinuire, deoarece au expirat termenele prevăzute 
la alin. (2) art. 63 din Codul de procedură penală. 

Procurorul ierarhic superior a respins plân-
gerea, argumentând că calitatea de bănuit a încetat 
de drept şi o ordonanţă separată de scoatere sub 
urmărire penală nu este necesară. Refuzul procu-
rorului ierarhic superior a fost atacat în ordinea 
art. 313 „plângerea împotriva acţiunilor şi actelor 
ilegale ale organului de urmărire penală şi ale 
organului care exercită activitate operativă de 
investigaţii” din Codul de procedură penală, moti-
vând încălcarea art. 287 din Codul de procedură 
penală şi art. 4 din Protocolul nr. 7 al Convenţiei 
Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale, solicitând în acest sens 
anularea actelor procedurale emise de procuror şi 
scoaterea cetăţeanului X de sub urmărire penală.

La 30 decembrie 2009, Judecătoria Botanica, 
mun. Chişinău, în temeiul art. 7 şi art. 349 din 
Codul de procedură penală, prin încheiere a admis 
demersul de contestare şi a sesizat Curtea Supremă 
de Justiţiei, iar procedura aflată pe rol a fost suspen-
dată. [12, nr. 9] 

În acest sens, redeschiderea procesului penal şi 
efectuarea anumitor acţiuni procesual penale poate 
fi realizată doar dacă fapte noi sau recent descope-
rite ori un viciu fundamental ce a afectat procedura 
primei judecăţi au fost sau sunt de natură să afecteze 
hotărârea pronunţată în cadrul primei proceduri, 
altfel orice redeschidere a procesului penal pe alte 
motive decât cele menţionate mai sus declară o situ-
aţie contrară principiului „non bis in idem”.

În concluzie, sintagma „în cazul acumulării ulte-
rioare a probelor suficiente nu împiedică punerea 
persoanei sub învinuire pentru acelaşi fapt” prevă-
zută la poziţia a doua, alin. (6) art. 63 din Codul de 
procedură penală, violează art. 4 din Protocolul nr. 
7 al Convenţiei Europene, art. 14 paragraful (7) din 
Pactul internaţional al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
cu privire la drepturile civile şi politice, precum şi 
legislaţia penală pertinentă din Republica Moldova.
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PREVENIREA ŞI ERADICAREA VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR 
PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR INTERNAŢIONALE

Natalia CHIRTOACĂ*

Veronica TARLEV**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИСКОРЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ

Женщины имеют право на уважение их жизни, право на свободу от пыток и жестоких, бесче-
ловечных или унижающих их достоинство видов обращения и наказания, а также право на свободу 
и личную неприкосновенность, которые гарантированы всеми общими договорами в области прав 
человека.
Единственным универсальным правовым документом, касающимся expressis verbis насилия в 

отношении женщин, является Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г. в соответствии с которой под термином «насилие в отно-
шении женщин» понимается любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, 
который причиняет или может причинить физический, половой или психологических ущерб или 
страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни». 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что определение дискри-

минации, содержащееся в ст. 1 Конвенции 1979 г. о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин включает в себя также насилие, совершенное на основании гендерного признака, 
несмотря на тот факт, что в положениях настоящей Конвенции не содержится прямого упоми-
нания о насилии. Комитет также истолковал статьи 2, 5, 11, 12 и 16 Конвенции 1979 г. как требу-
ющие от государств-сторон настоящей Конвенции «принимать меры для защиты женщин от 
любых актов насилия в семье, на работе или в любой другой сфере общественной жизни». 

THE PREVENTION AND ERADICATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 
THROUGH THE INTERNATIONAL REGULATIONS

Women have the right to respect for their life, freedom from torture and cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, as well as the right to liberty and security, which are guaranteed by all treaties 
in the field of human rights.

The only universal legal document relating to expressis verbis the violence against women is the Decla-
ration on the Elimination of Violence against Women, adopted by the UN General Assembly in 1993, 
according to which the term „violence against women” means any act of gender-based violence that results 
in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats 
of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”

Committee on the Elimination of Discrimination against Women stated that the definition of discrimina-
tion dedined in art. 1. of the Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women 
adopted in 1979, also includes violence committed on the basis of gender, despite the fact that the provi-
sions of this Convention contains no direct mention of the violence. The Committee also has interpreted 
articles 2, 5, 11, 12 and 16 of Convention adopted in 1979 as requiring from the States Parties of the 
present Convention to „to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women to 
protect women against any act of violence within the family, at the work place or in any other sphere of 
social life”.

* Natalia CHIRTOACĂ – doctor în drept, conferenţiar universitar, IISD al AŞM.
** Veronica TARLEV – doctorand la IISD al AŞM.
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Femeile au dreptul la respectarea vieţii lor, 
dreptul de a fi libere de tortură, de tratamente şi 
pedepse crude, inumane sau degradante, precum 
şi dreptul lor la libertate şi la securitatea persoanei 
astfel cum sunt garantate acestea de către tratatele 
internaţionale în materia drepturilor omului (de ex.: 
art. 6, 7 şi 9 din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice, art. 4, 5 şi 6 din Carta 
africană a drepturilor omului şi popoarelor, art. 4, 5 
şi 7 din Convenţia americană a drepturilor omului şi 
art. 2, 3 şi 5 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului).

La nivel internaţional universal, unicul document 
internaţional care tratează expressis verbis violenţa 
contra femeilor este Declaraţia cu privire la elimi-
narea violenţei contra femeilor1, adoptată în 1993 
de către Adunarea Generală a ONU şi care prevede 
că “ termenul “violenţă contra femeilor” presupune 
orice act de violenţă întemeiat pe criteriul de gen 
care are drept rezultat sau este susceptibil să aibă 
ca rezultat suferinţe fizice, sexuale sau psihologice 
sau alte suferinţe, inclusiv ameninţările cu asemenea 
acte, constrângerea sau privarea arbitrară de liber-
tate, realizate în viaţa publică sau privată. ”

Violenţa împotriva femeilor este explicată 
într-un sens foarte larg în art.2 din Declaraţia din 
1993 cu privire la eliminarea violenţei contra feme-
ilor. În lumina acestui articol, violenţa contra femeii 
cuprinde, fără a se limita la acestea:

“ a. Violenţa fizică, sexuală şi psihologică care 
au loc în familie, inclusiv bătăile, abuzurile sexuale 
asupra copiilor de sex feminin în familie, violenţa 
legată de zestre, violul conjugal, mutilarea geni-
tală şi alte practici tradiţionale dăunătoare pentru 
femei, violenţa non-conjugală şi violenţa legată de 
exploatare;

b. Violenţa fizică, sexuală şi psihologică care 
au loc în societate, inclusiv violul, abuzul sexual, 
hărţuirea sexuală şi intimidarea la locul de muncă, 
în instituţiile de învăţământ şi în orice alte locuri, 
traficul de femei şi prostituţia forţată;

c. Violenţa fizică, sexuală şi psihologică săvâr-
şită sau tolerată de către stat, ori de câte ori aceasta 
are loc.”

Art. 3 al Declaraţiei din 1993 confirmă, într-un 
mod limitat, ceea ce este deja evident din aplicarea 
generală a legislaţiei internaţionale în domeniul 
drepturilor omului, şi anume că „femeile au dreptul 
de a se bucura în mod egal de protecţia tuturor 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în 
domeniile politic, economic, social, cultural, civil 
sau în orice alt domeniu”. Se poate observa că lista 
1 General Assembly resolution 48/104 adopted on 20 December 

1993.

de urmat, care este, desigur, non-exhaustivă, nu face 
nicio referire la unele drepturi, cum ar fi libertatea 
de opinie, convingeri, religie, de exprimare şi de 
mişcare, fără de care femeile sunt puţin probabil 
să se poată justifica drepturile lor în mod eficient. 
De menţionat că lista ce urmează şi care, în mod 
evident, nu este una exhaustivă, nu face nicio refe-
rinţă la asemenea drepturi importante ca libertatea 
opiniei, convingerilor, religiei, exprimării şi depla-
sării, fără de care este puţin probabil ca femeile să-şi 
poată valorifica drepturile în mod eficient. 

Declaraţia identifică, de asemenea, măsurile care 
trebuie luate atât de către state în mod individual, 
cât şi de către organele şi agenţiile specializate ale 
ONU pentru eliminarea violenţei împotriva feme-
ilor, în sfera publică şi privată (art. 4-5). 

Deşi nu are caracter obligatoriu în sine, Decla-
raţia oferă dovezi puternice că actele de violenţă 
pe care aceasta le descrie constituie încălcări ale 
normelor internaţionale în materia drepturilor 
omului de către statele membre ale ONU. Decla-
raţia poate să fie, de asemenea, utilă în interpretarea 
dispoziţiilor relevante naţionale şi internaţionale 
care vizează protecţia integrităţii fizice şi mentale 
a femeilor.

Deşi nu există niciun tratat care tratează expressis 
verbis violenţa gender la nivel universal, Comitetul 
privind eliminarea discriminării împotriva feme-
ilor a precizat că definiţia discriminării cuprinse 
în art.1 din Convenţia din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
înglobează, de asemenea, violenţa bazată pe gen, în 
pofida faptului că dispoziţiile acestei Convenţii nu 
menţionează în mod expres violenţa.

Comitetul a interpretat, de asemenea, şi artico-
lele 2, 5, 11, 12 şi 16 din Convenţia din 1979 ca 
solicitând statelor-părţi “de a acţiona pentru prote-
jarea femeilor împotriva violenţei de orice fel care 
are loc în cadrul familiei, la locul de muncă sau în 
orice domeniu al vieţii sociale”2. 

Acelaşi Comitet mai susţine că “violenţa pe bază 
de gen este o formă de discriminare, care inhibă 
serios de capacitatea femeilor de a se bucura de 
drepturile şi libertăţile lor pe o bază de egalitate cu 
bărbaţii”3 şi asemenea violenţă “care diminuează 
sau anulează exercitarea de către femei a dreptu-
rilor şi a libertăţilor fundamentale, în conformi-
tate cu dreptul internaţional general sau în baza 
convenţiilor în materia drepturilor omului, consti-
tuie discriminare în sensul art. 1 al Convenţiei”4. 

2 General Recommendation No. 12 (Violence against women), 
United Nations Compilation of General Comments, p. 209.

3 Ibidem, p. 216, par. 1.
4 Idem, p. 217, par. 7.
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Până acum, doar un tratat abordează exclusiv 
problema violenţei împotriva femeilor, şi anume 
Convenţia interamericană cu privire la preve-
nirea, pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva 
femeilor, numită, de asemenea, şi Convenţia de la 
Belém do Pará, adoptată de către Adunarea Gene-
rală a Organizaţiei Statelor Americane în 1994.

Potrivit art. 2 din prezenta Convenţie, “Prin 
violenţa împotriva femeii se înţelege violenţa fizică, 
sexuală şi psihologică: 

a. care are loc în cadrul familiei sau al concu-
binajului sau în orice altă relaţie interpersonală, 
indiferent de faptul dacă făptuitorul a împărtăşit 
sau nu aceeaşi reşedinţă cu femeia, inclusiv, actele 
de viol, bătăile şi abuzurile sexuale; 

b. care au loc în societate şi sunt săvârşite de 
către o persoană, inclusiv, violul, abuzul sexual, 
tortura, traficul de persoane, prostituţia forţată, 
răpirea şi hărţuirea sexuală la locul de muncă, 
precum şi în instituţiile de învăţământ, de sănătate 
sau în orice alt loc;

c. care este săvârşită sau tolerată de către stat 
sau de agenţii săi, indiferent de locul în care are 
loc”.

Convenţia de la Belém do Pará prevede: “fiecare 
femeie are dreptul de a fi liberă de violenţă în sfera 
publică şi privată” (art. 3) şi statele-părţi recu-
nosc că “violenţa împotriva femeilor şi previne şi 
anulează” exercitarea drepturilor civile, politice, 
economice, culturale şi sociale cuprinse în instru-
mente internaţionale şi regionale privind drepturile 
omului, de “libera si deplina exercitare” de care 
femeile se pot bucura (art. 5).

Potrivit art. 6 din Convenţie, dreptul femeii de a 
fi lipsită de violenţă include, printre altele, “dreptul 
de ... a fi liberă de toate formele de discriminare” şi 
“dreptul de a fi apreciată şi educată în afara mode-
lelor stereotipe de comportament şi a practicilor 
sociale şi culturale bazate pe conceptele de inferio-
ritate sau subordonare”.

Art. 7 şi 8 stabilesc măsurile pe care statele-
părţi trebuie să le ia, fie “fără întârziere” (art. 7) 
sau “treptat” (art. 8) în scopul de a preveni, pedepsi 
şi eradica violenţa împotriva femeilor. La adop-
tarea unor astfel de măsuri, “Statele-părţi vor lua 
în considerare vulnerabilitatea femeilor la violenţă 
din motive, printre altele, de rasă sau origine etnică, 
de statutul lor de migranţi, refugiaţi sau persoane 
strămutate. O atenţie similară trebuie acordată 
femeilor supuse violenţei în timpul gravidităţii sau 
a femeilor cu handicap, de vârstă minoră, în etate, 
defavorizate social şi economic, afectate de conflict 
armat sau private de libertate”.

Această dispoziţie este o recunoaştere importantă 

a precarităţii grupurilor speciale de femei a căror 
situaţie este dramatică şi care necesită, prin urmare, 
o protecţie specială contra actelor de violenţă.

Violenţa, inclusiv abuzul sexual asupra femeilor 
şi fetelor, spre regret, sunt foarte practicate în familii, 
şcoli şi comunitate în general, iar existenţa acestora 
este o încălcare clară a diferitor norme internaţio-
nale în materia drepturilor omului, cum ar fi dreptul 
de a fi liber de rele tratamente şi dreptul la securitate 
personală. Deşi în mare parte această violenţă are 
loc şi în plan intern, Guvernele au responsabilitatea 
de a acţiona cu vigilenţă în vederea eradicării ei.

În acest context, Comitetul privind eliminarea 
discriminării împotriva femeilor a recomandat ca 
statele părţi la Convenţia privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor „ar 
trebui să ia măsuri adecvate şi eficiente pentru a 
depăşi toate formele de violenţă pe bază de sex, 
comise prin act public sau privat” şi că acestea ar 
trebui, de asemenea, printre altele ” să se asigure 
că legile împotriva violenţei în familie şi abuzului, 
violului, agresiunii sexuale şi altor acte de violenţă 
bazate pe sex oferă o protecţie adecvată tuturor 
femeilor, şi respectă integritatea şi demnitatea 
acestora. Trebuie să fie prevăzute servicii adecvate 
de sprijin şi protecţie pentru victime. Organizarea 
de training-uri cu luarea în consideraţie a aspec-
telor gender pentru judecători, ofiţeri de poliţie 
judiciară şi alţi funcţionari publici este esenţială 
pentru punerea în aplicare eficientă a Convenţiei”5.

În conformitate cu recomandările sale, Comi-
tetul a solicitat Irakului, de exemplu, a asigura “o 
imagine de ansamblu cu privire la violenţa împo-
triva femeilor în statul parte, inclusiv informaţii 
privind legislaţia, date statistice cu privire la tipurile 
şi incidenţa violenţei împotriva femeilor şi reacţiile 
la violenţă ale organelor de drept, sistemului judi-
ciar, lucrătorilor sociali şi de îngrijire, furnizorii de 
servicii medicale”. Acesta a cerut Guvernului “să 
încurajeze şi să sprijine crearea de facilităţi pentru 
femeile victime ale violenţei domestice, cum ar fi 
linii de telefon şi adăposturi pentru femeile bătute, 
şi să lanseze o campanie de zero-toleranţă pentru 
violenţa împotriva femeilor, astfel încât să sensibi-
lizeze opinia publică asupra problemei şi necesităţii 
de combatere eficientă a acesteia” 6. 

Comitetul a cerut, de asemenea, Guvernului 
Republicii Moldova “să pună accent pe măsurile de 
combatere a violenţei împotriva femeilor în familie 
şi în societate, şi să recunoască faptul că asemenea 

5 General Recommendation No. 19 (Violence against women), 
United Nations Compilation of General Comments, p. 219, 
par. 24(a) and (b).

6 UN doc. GAOR, A/55/38, p. 68, par. 190.
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acte de violenţă, inclusiv violenţa domestică, consti-
tuie o încălcare a drepturilor femeilor în temeiul 
Convenţiei”. Comitetul a cerut Guvernului”să 
asigure că asemenea acte de violenţă constituie o 
infracţiune pedepsită în conformitate cu legislaţia 
penală, că este urmărită penal şi se pedepseşte cu 
promptitudinea şi severitatea necesară, şi că femeile 
victime ale violenţei dispun de mijloace imediate de 
protecţie”7. 

Comitetul a mai recomandat “ca să fie luate 
măsuri pentru a se asigura că funcţionarii publici, 
în special organele de drept şi sistemul judiciar, sunt 
pe deplin sensibili la toate formele de violenţă împo-
triva femeilor”; în sfârşit, acesta a invitat Guvernul 
Republicii Moldova “să întreprindă măsuri de 
sensibilizare a opiniei publice, inclusiv o Campania 
de zero-toleranţă, pentru a face astfel de încălcări 
inacceptabile din punct de vedere social şi moral”8. 

Creşterea violenţei împotriva femeilor în 
România a fost, de asemenea, o problemă de îngri-
jorare în cadrul Comitetului, precum şi “absenţa 
unei legislaţii care incriminează violenţa domes-
tică, inclusiv violul conjugal, precum şi recunoaş-
terea protecţiei aşa-numitei “căsătorii repara-
torii” în Codul Penal, care exclude răspunderea 
penală a unui violator în cazul în care victima 
violului consimte să se căsătorească cu el”. Comi-
tetul a fost, de asemenea, îngrijorat de faptul că nu 
a existat”nicio legislaţie cu privire la hărţuirea 
sexuală”9.

De menţionat că problema violenţei contra 
femeii în sfera privată de asemenea se află în 
vizorul comunităţii internaţionale. Comitetul drep-
turilor economice, sociale şi culturale a remarcat 
“cu îngrijorare” că problema violenţei domestice 
contra femeilor în Egipt “nu este abordată în mod 
suficient şi că violul conjugal nu este incriminat”10. 
În ce priveşte Mongolia, Comitetul a declarat că 
a fost “profund îngrijorat de efectele negative ale 
valorilor tradiţionale şi practicilor predominante 
şi de sărăcia femeilor” şi şi-a exprimat regretul în 
ce priveşte “lipsa facilităţilor şi ineficienţa căilor 
de atac pentru victimele violenţei domestice” care 
a fost estimat că afectează o treime din femeile din 
stat. Comitetul a cerut Guvernului ”să organizeze 
campanii de sensibilizare a opiniei publice despre 
violenţa în familie, să incrimineze violul conjugal, 
şi să ofere victimelor adăposturi şi căi de atac 
adecvate”11. 

7 Ibidem, p. 59, par. 102.
8 Ibidem.
9 Idem, p. 80, par. 306.
10 UN doc. E/2001/22 /E/C.12/2000/21, p. 41, par. 162.
11 Ibid., p. 72, par. 414.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a emis 
o hotărâre importantă în cauza X şi Y vs. Olanda în 
ceea ce priveşte obligaţiile statelor contractante la 
Convenţia europeană a drepturilor omului de a oferi 
victimelor abuzurilor cauzate de către persoane 
particulare “protecţie practică şi eficientă”. Cauza 
respectivă priveşte imposibilitatea de a intenta 
dosar penal contra bănuitului de agresiune sexuală 
asupra unei fete cu handicap mental, domnişoara Y. 
Bănuitul era ginerele administratoarei casei private 
pentru copii cu handicap mental unde fata locuia. 
Poliţia a considerat că domnişoara Y a fost incapa-
bilă să depună de sine stătător o plângere şi, aşa cum 
ea avea peste 16 ani, tatăl ei nu a putut fi considerat 
un substitut; prin urmare, nimeni nu a fost legal 
împuternicit să aducă o plângere penală din numele 
domnişoarei Y12. 

Curtea a declarat că: “deşi obiectul art. 8 este 
în esenţă de a proteja individul împotriva imixtiunii 
arbitrare din partea autorităţilor publice, acesta 
nu doar obligă statul să se abţină de la o astfel de 
imixtiune: în plus faţă de acest angajament negativ, 
pot exista fi obligaţii pozitive inerente respectului 
eficient a vieţii private sau de familie... Aceste obli-
gaţii pot implica adoptarea unor măsuri destinate 
să asigure respectarea vieţii private, chiar şi în 
domeniul relaţiilor interpersonale”13.

Apoi Curtea a conchis că: “protecţia conferită 
de dreptul civil, în caz de activităţi ilicite de tipul 
celor provocate domnişoarei Y este insuficientă. 
Acesta este un caz în care valorile fundamentale şi 
aspecte esenţiale ale vieţii private sunt în pericol. 
Este indispensabil că descurajarea efectivă în acest 
domeniu poate fi atinsă numai prin dispoziţii de 
drept penal; efectiv aceste probleme sunt reglemen-
tate în mod normal în asemenea dispoziţii.14”

Având în vedere faptul că, pentru persoanele 
aflate în situaţia domnişoarei Y, exista un obstacol 
procedural de iniţiere a unei proceduri penale împo-
triva făptuitorului bănuit de agresiune sexuală, 
Curtea a concluzionat că Codul Penal al Olandei nu 
a prevăzut pentru domnişoara Y “ protecţie prac-
tică şi eficientă”; “ţinând cont de natura ilicită a 
cauzei” Curtea a concluzionat că ea a fost o victimă 
a unei încălcări a art. 8 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului15. 

În ce priveşte violenţa contra femeilor private de 
libertate, ţinem să menţionăm că tratatele în materia 
drepturilor omului nu prevăd în mod expres faptul 

12 Eur. Court HR, Case of X and Y v. the Netherlands, Judgment 
of 26 March 1985, Series A, No. 91, pp. 8-9, par. 9-13.

13 Ibid., p. 11, par. 23.
14 Idem, p. 13, par. 27.
15 Idem, p. 13, para. 27, and p. 14, par. 30.
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că femeile private de libertate se află în mod special 
într-o situaţie de vulnerabilitate şi necesită protecţie 
special contra violenţei aşa ca abuzul sexual din 
partea funcţionarilor penitenciarului.

Doar în art.7 al. (a) din Convenţia interamericană 
cu privire la prevenirea, pedepsirea şi eradicarea 
violenţei împotriva femeilor obligă statele-părţi să 
se abţină de la orice act sau practică de violenţă 
împotriva femeilor şi să se asigure că autorităţile 
lor, funcţionarii, personalul, agenţii şi instituţiile 
acţionează în conformitate cu obligaţia de a preveni, 
pedepsi şi eradica violenţa împotriva femeilor.

În ce priveşte tratarea deţinuţilor, art. 10 al. (1) 
din Pactul internaţional privind drepturile civile şi 
politice prevede că “toate persoanele private de 
libertate vor fi tratate cu umanitate şi cu respec-
tarea demnităţii inerente fiinţei umane”. Într-un 
mod similar, art.5 al. (2) din Convenţia interame-
ricană privind drepturile omului prevede că”toate 
persoanele private de libertate trebuie să fie tratate 
cu respectarea demnităţii inerente persoanei 
umane”. În sfârşit, în conformitate cu art. 8 litera 
(a) al Regulilor minime standard ale ONU privind 
tratamentul deţinuţilor: “Bărbaţii şi femeile trebuie, 
în măsura posibilităţilor, să fie deţinuţi în instituţii 
separate; într-o instituţie care primeşte bărbaţi şi 
femei, localurile destinate femeilor trebuie sepa-
rate integral”. Aplicate cu stricteţe, aceste reguli de 
separare a categoriilor de deţinuţi ajută la protecţia 
deţinuţilor femei. Cu toate acestea, femeile deţinute 
sunt încă vulnerabile la abuz din partea oficialilor 
închisorii şi poliţiştilor, în special dacă aceştia sunt 
bărbaţi.

După cum consacră documentele internaţio-
nale nominalizate (art. 3 al Declaraţiei din 1993 cu 
privire la eliminarea violenţei contra femeilor, art. 
2 al Convenţiei interamericane cu privire la preve-
nirea, pedepsirea şi eradicarea violenţei împotriva 
femeilor etc.), traficul de femei reprezintă una 
dintre formele violenţei contra femeilor. La nivel 
mondial, cifra reprezentând femeile şi copiii trafi-
caţi anual prin reţele transfrontaliere din ţările în 
curs de dezvoltare către Occident a fost estimată 
la câteva sute de mii. Organizaţia pentru Securitate 
şi Cooperare în Europa, în noiembrie 2002, afirma 
că cca 200 de mii de femei au căzut victime reţe-
lelor balcanice de trafic. Organizaţia Internaţională 
pentru Migraţie arată că cele mai importante ţări 
de origine pentru traficul de femei sunt Moldova, 
România, Ucraina, Rusia şi Bulgaria16. 

Problema traficului de femei nu este una nouă 
pentru comunitatea internaţională. În legislaţia 
16 Petrescu C., Traficul de femei – o problemă a societăţii 

moderne, calitatea vieţii, XVI, nr. 3–4, 2005, p. 253.

internaţională există un prim acord, din 18 mai 
1904, privind traficul de femei, semnat de 18 state: 
Acordul internaţional de la Paris cu privire la 
reprimarea traficului de femei. Acesta a fost urmat, 
şase ani mai târziu, de Convenţia internaţională 
din 4 mai 1910 cu privire la reprimarea traficului 
de femei, la care au aderat 34 de state. Adoptarea 
acestor tratate reprezintă o dovadă în plus a faptului 
că traficul de femei a fost considerat pe plan inter-
naţional încă de la începutul sec. XX o problemă ce 
necesită intervenţie.

După anii ’90, când fenomenul a luat o amploare 
deosebită, în Europa au apărut un şir de reglemen-
tări la nivel european care au rol de combatere a 
traficului de femei, cum ar fi:

• Recomandarea Consiliului Europei R 
(2000)1117, care cuprinde măsuri ce trebuie să se 
întreprindă în scopul combaterii traficului de fiinţe 
umane, cu scopul exploatării sexuale şi Recoman-
darea 1545 (2002)18 ce are prevederi ce vizează 
campanile împotriva traficului de femei.

• Decizia-cadru (2002/692/jha) a Consiliului 
Europei asupra combaterii traficului de fiinţe 
umane.

• Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii 
Europene care prin art. 5 (3) interzice traficul cu 
fiinţe umane.

• Datorită amploarei pe care o luase traficul de 
persoane, în ianuarie 2001 s-a elaborat Strategia 
Balcanică privind traficul cu fiinţe umane19. Această 
strategie a fost realizată de Organizaţia Internaţio-
nală privind Migraţia (OIM), care are ca obiectiv 
principal stoparea migraţiei ilegale, protejarea 
persoanelor traficate, în momentul în care acestea 
sunt prinse, şi reintegrarea acestora. La întâlnirea ce 
a avut loc între Consiliul UE şi ţările candidate, în 
28 septembrie 2001, au fost elaborate 12 măsuri de 
combatere a traficului, printre care pot fi menţio-
nate: cooperarea activă operaţională, organizarea de 
campanii de informare şi furnizarea de servicii de 
asistenţă socială victimelor.

• În Declaraţia de la Bruxelles asupra preve-
nirii şi luptei împotriva traficului de fiinţe umane 
din septembrie 200220 se precizează scopul dezvol-
tării cooperării europene şi internaţionale, măsu-
rile concrete şi cele mai bune practici de prevenire 
şi combatere a traficului de fiinţe umane, acest 

17 www.coe.ro/antidiscriminare/Rec%20(2000)%204.pdf.
18 www.coe.int/t/dg2/.../Source/PDF_Conv_197_Trafficking_

Romanian.pdf.
19 www.revistacalitateavietii.ro/2005/CV-3-4-05/4.pdf.
20 Planul comunitar pentru lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane. Linii directoare, Reţeaua Europeană pentru promo-
varea politicilor de şanse egale, 2006, p.22 // www.aretusa.
net/V-english/01larete/doc/PIANO_rumeno.pdf
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fenomen fiind pus aici în legătură directă cu exploa-
tarea sexuală, sclavia şi privarea de libertate. În 
această Declaraţie se precizează, pentru prima dată, 
nevoia de colaborare între ţările de origine, cele de 
tranzit şi cele de destinaţie pentru stoparea acestui 
fenomen21.

• În anul 200222 este adoptat Protocolul de la 
Palermo pentru prevenirea, combaterea şi sancţio-
narea traficului de fiinţe umane, în special al feme-
ilor şi copiilor, adiţional la Convenţia ONU împo-
triva criminalităţii transnaţionale organizate.

• La 20 octombrie 2003 apare Iniţiativa privind 
combaterea traficului de fiinţe umane, în special de 
femei, în care se cere elaborarea unor măsuri concrete 
de combatere a traficului şi se evidenţiază nevoia de 
furnizare de date reale, aceasta realizându-se prin 
implicarea în această luptă atât a statelor membre, 
cât şi şi a celor în curs de aderare. De asemenea, se 
precizează nevoia de suport şi protecţie a victimelor 
traficului, în concordanţă cu legile naţionale, pentru 
a face posibilă returnarea în ţările de origine în 
siguranţă. Se alocă fonduri speciale pentru asistarea 
victimelor, pentru prevenţie şi reintegrare în soci-
etate. Traficul este definit aici, nu doar ca o formă 
de sclavie şi exploatare sexuală, ci şi ca o violare a 
drepturilor omului23.

Printre primele convenţii internaţionale aplica-
bile traficului sunt două convenţii ce vizează sclavia: 
Convenţia Ligii Naţiunilor din 1927 cu privire la 
sclavie şi Convenţia Naţiunilor Unite din 1957 
privind abolirea sclaviei, a comerţului cu sclavi 
şi a instituţiilor şi practicilor similare sclaviei. În 
conformitate cu aceste convenţii, statele părţi sunt 
obligate să interzică sclavia şi practicile asemănă-
toare sclaviei, inclusiv implicarea în robie, căsătoria 
forţată şi “transferul” femeilor de către membrii 
familiei acestora pentru “valoarea primită” (art. 1). 
Aceste convenţii nu definesc şi nici nu interzic în 
mod special “traficul”, dar acestea acoperă unele 
aspecte ale acestui fenomen şi rămân valabile.

Înainte de Protocolul de la Palermo din 2002, 
unicul tratat internaţional în materia traficului a 
fost Convenţia ONU din 1949 pentru reprimarea 
traficului de persoane şi exploatarea prostituţiei 
altora24, care a consolidat prevederile tratatelor 
anterioare adoptate de către Liga Naţiunilor. După 
cum susţine savantul Dorchen Leidholdt, elabo-

21 Ibidem, p.23.
22 În vigoare din 31 mai 2004.
23 Planul comunitar pentru lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane. Linii directoare, Reţeaua Europeană pentru promo-
varea politicilor de şanse egale, 2006, p.28 // www.aretusa.
net/V-english/01larete/doc/PIANO_rumeno.pdf.

24 ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/Conventia_trafic_persoane_prostitu-
irii.pdf.

ratorii Convenţiei din 1949 nu au definit în mod 
explicit traficul, deoarece l-au văzut ca “o practică 
transfrontieră de exploatare a prostituţiei altora”25.

Potrivit art. 1 din Convenţia din 1949, statele-
părţi convin să pedepsească orice persoană care: 
ademeneşte, atrage sau îndeamnă, în vederea pros-
tituării, o alta persoană, chiar cu consimţământul 
acesteia, exploatează prostituţia unei alte persoane 
chiar cu consimţământul acesteia.

Astfel, doar traficanţii sunt urmăriţi în justiţie 
(împreună cu alţi “terţi care profită din prostituţia 
unei alte persoane” precum proxeneţii şi patronii de 
bordeluri), nu şi traficatele şi prostituatele. Deci, în 
timp ce legislaţia internaţională cere incriminarea 
celor care exploatează femei în scop de prostituţie 
(trafic sau de alt gen), aceasta nu permite incrimi-
narea celor care sunt traficate sau prostituate. Limi-
tând domeniul său de aplicare la trafic în scopul 
exploatării sexuale şi nefăcând nicio distincţie reală 
între termenii de “trafic” şi “exploatarea prostituţiei 
altora”, Convenţia din 1949 a provocat reacţii dife-
rite de la teoreticieni, în funcţie de punctul lor de 
vedere privind prostituţia.

În opinia unor doctrinari (de ex.: K.Barry, S. 
Jeffreys, D. Leidholdt), Convenţia din 1949 reflectă 
opinia multor feministe şi cea a activiştilor pentru 
drepturile femeilor, a prostituţiei ca o formă de 
violenţă împotriva femeilor, pentru care făptaşii ar 
trebui să fie pedepsiţi, nu şi victimele26.

Dorchen Leidholdt constată că “perceperea nece-
sităţii de a defini traficul şi de a-l distinge de pros-
tituţie a venit abia mult mai târziu, în anii 1980”, 
cauzele nerealizării mai timpurii a distincţiei date 
fiind atribuite presiunilor exercitate de către indus-
tria sexului pentru a”limita domeniul de aplicare a 
legislaţiei interne şi internaţionale în materia indus-
triei sexului şi activismului contra acesteia” 27. 

Astăzi, Protocolul din 2002 privind prevenirea, 
combaterea şi sancţionarea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor, a devenit standardul 
internaţional în materia traficului de fiinţe umane şi, 
după cum susţine Kelly E. Hyland, “primul consens 

25 Leidholdt D., Prostitution and trafficking in women: An inti-
mate relationship// Farley, M. (ed.) Prostitution, trafficking and 
traumatic stress, Haworth Press, New York, 2003, p. 175.

26 Barry K., Female sexual slavery, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, New York, 1979, p. 153; Jeffreys S. ,The traffic in 
women: Human rights violation or migration for work?, 
Keynote speech given at Women and Migration in Asia 
Conference, University of Delhi, December 2003, p. 169; 
Leidholdt D., Prostitution and trafficking in women: An inti-
mate relationship// Farley, M. (ed.) Prostitution, trafficking and 
traumatic stress, Haworth Press, New York, 175.

27 Leidholdt D., Prostitution and trafficking in women: An inti-
mate relationship// Farley, M. (ed.) Prostitution, trafficking and 
traumatic stress, Haworth Press, New York, 175.
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internaţional cu privire la definirea traficului şi 
un pas important spre un răspuns global acestei 
probleme”28.

Definiţia traficului de persoane este fixată în 
art.3 al Protocolului. După cum susţine savantul 
David McClean, în baza acestei definiţii, este nevoie 
ca trei elemente să fie întrunite, care în linii mari 
ar putea fi clasificate în: actele în cauză, metodele 
utilizate şi scopul urmărit de către autor29. 

Potrivit p. “a” al art.3 al Protocolului din 2002 
privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea trafi-
cului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, 
„trafic de persoane înseamnă recrutarea, trans-
portul, transferul, adăpostirea sau primirea persoa-
nelor, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea 
forţei sau altor forme de constrângere, prin răpire, 
fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţia 
de vulnerabilitate sau prin oferirea sau acceptarea 
de plăţi sau foloase pentru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine controlul asupra unei 
alte persoane, în scopul exploatării. Exploatarea 
va include, la nivel minim, exploatarea prostituţiei 
altora sau alte forme de exploatare sexuală, muncă 
sau servicii forţate, sclavie sau practici similare 
sclaviei, servitute sau prelevarea de organe”.

În plus, art.3, p.”b” prevede: consimţământul 
victimei este irelevant la exploatare în cazul în care 
oricare dintre mijloacele enumerate sunt utilizate. 
În acest context, David McClean menţionează: 
„Dovadă că unul dintre mijloace este un element 
necesar pentru a se stabili dacă o persoană a fost 
traficată, efectul practic al art.3 p. „b” – consimţă-
mântul victimei este total irelevant”30.

Sugestia clară a lit. “c” a art.3 este că, în ce 
priveşte copiii, traficul nu implică neapărat amenin-
ţare, constrângere, aplicarea forţei. Recrutarea, 
transportul, adăpostirea sau primirea copiilor cu 
scopul exploatării reprezintă trafic de copii.

Referindu-ne la definiţia traficului, ţinem să 
menţionăm că Recomandarea nr. R (2000)1131, 
adoptată de Comitetul Miniştrilor Consiliului 
Europei, se referă la traficul de fiinţe umane,cu 
scopul exploatării lor sexuale, pe care îl defi-
neşte astfel: „traficul de fiinţe umane, cu scopul 
exploatării sexuale include recrutarea de către 
una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi/
sau organizarea exploatării şi transportului sau 

28 Kelly E Hyland, The Impact of the Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 
and Children //Human Rights Brief ,2001, nr.8(2), p. 30. 

29 David McClean, Transnational Organized Crime: A Commen-
tary on the UN Convention and its Protocols, New York: 
Springer, 2007, p. 323.

30 Ibidem, p. 328.
31 www.coe.ro/antidiscriminare/Rec%20(2000)%204.pdf.

migraţiei legale sau ilegale a persoanelor, chiar 
şi cu consimţământul acestora, cu scopul exploa-
tării lor sexuale, prin intermediul, printre altele, al 
coerciţiei, în special a violenţei sau ameninţărilor, 
abuzului de încredere, de autoritate sau abuzului 
unei situaţii de vulnerabilitate.”

Astfel, după cum susţine şi Claudia Petrescu, 
esenţa traficului o reprezintă transformarea unei 
persoane în marfă, fără ştirea sau consimţământul 
acesteia32.

Art.4 al Protocolului de la Palermo din 2002 
prevede necesitatea prevenirii, investigării şi urmă-
ririi penale a infracţiunilor stabilite în temeiul art. 
5, în cazul în care aceste infracţiuni sunt de natură 
transnaţională şi implică un grup criminal organizat. 
Cu toate acestea, Ghidul legislativ pentru imple-
mentarea Convenţiei contra criminalităţii trans-
naţionale organizate şi a Protocoalelor sale adiţi-
onale explică faptul că “...infracţiunile de trafic de 
persoane prevăzute de către Protocol [...] trebuie 
să fie calificate ca atare în mod egal, indiferent 
dacă respectivul caz implică elemente transnaţio-
nale sau este de natură pur internă.”33

Art.5 din Protocol obligă statele-părţi să adopte 
măsuri legislative sau de alt gen care ar incrimina 
traficul de persoane (astfel cum este definit la art. 3). 
Deşi Protocolul prevede incriminarea infracţiunii de 
trafic de persoane, acesta nu impune obligaţii în ce 
priveşte comportamentul legat de acest fenomen. 
Ţinem să menţionăm că acest lucru este în contrast 
cu celelalte două protocoale adiţionale la Convenţia 
contra criminalităţii transnaţionale organizate. 
Protocolul din 2000 împotriva traficului ilegal 
de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare 
prevede incriminarea permiterii de şedere ilegală şi 
anumite comportamente în legătură cu documentele 
de călătorie sau de identitate, iar Protocolul din 2001 
împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de 
foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de 
muniţii solicită incriminarea infracţiunilor în legă-
tură fabricarea ilegală şi a traficului ilicit de arme, 
precum şi pentru falsificarea seriei, numerelor sau 
altor marcaje ale armelor de foc.

În acelaşi context, după cum susţine savantul E. 
Bruch, concentrarea asupra actului de trafic şi a orien-
tării individuale a infractorilor este considerată a fi o 
limitare inutilă a Protocolului şi a rolului critic al func-
ţionarilor publici în facilitarea şi tolerarea crimei34. 
32 Ibidem, p. 254.
33 UNODC Legislative Guide for the Implementation of the 

United Nations Convention against Transnational Organised 
Crime and the Protocol thereto, 2004, p. 10-11.

34 Bruch E., Models Wanted: The Search for an Effective 
Response to Human Trafficking //Journal of International Law, 
nr.40, 2004, p. 20.
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Nu putem să nu menţionăm că una dintre criticile 
majore ale Protocolului din 2002 privind traficul de 
fiinţe umane a fost faptul că acesta pune accentul 
pe aplicarea legii (sau a urmăririi penale) în loc de 
prevenire şi protecţie. În special, protecţia şi obliga-
ţiile de prevenire au fost criticate ca fiind prea vagi, 
iar căile de atac adecvate prea puţine35. 

În ciuda existenţei unui sprijin academic pentru o 
opinie contrară36, majoritatea opiniilor sugerează că 
Protocolul din 2002 privind prevenirea, combaterea 
şi sancţionarea traficului de persoane, în special 
al femeilor şi copiilor, nu consfinţeşte principiul 
non-incriminării victimelor traficului de persoane37. 
Acest principiu garantează faptul că victimele trafi-
cului nu vor fi pasibile de răspundere penală pentru 
intrarea ilegală într-un stat sau pentru orice acte 
care au fost forţaţi să le comită în timp ce se aflau 
sub controlul altor persoane. Unii savanţi (de ex.: 
Sarah King, Kalen Fredette etc.) susţin că în timp ce 
Protocolul nu prevede în mod explicit pentru acest 
lucru, acesta tratează persoane traficate în calitate 
de victime, iar legătura juridică între Protocol şi 
Declaraţia Naţiunilor Unite din 1985 privind prin-
cipiile justiţiei faţă de victimele crimelor şi abuzului 
de putere indică în mod clar faptul că principiul 
non-incriminării se aplică38. 

Pe lângă reglementările internaţionale care abor-
dează problema violenţei contra femeii, pe plan 
internaţional activează şi unele mecanisme “anti-
violenţă“. Printre acestea în primul rând merită 
atenţie instituţia Raportorului Special asupra 
violenţei contra femeii, inclusiv cauzele şi consecin-
ţele acesteia, numit în baza Rezoluţiei Comisiei ONU 
pentru drepturile omului 1994/45 din 4 martie 1994. 
Mandatul a fost prelungit de către aceeaşi Comisie 
în 2003, la sesiunea 59 în Rezoluţia 2003/45.

În baza mandatului său, Raportorul Special este 
autorizat: 

(a) Să solicite şi să primească informaţii cu 
privire la violenţa împotriva femeilor, cauzele şi 
consecinţele acesteia de la guverne, organisme 
35 Nelson K., Sex trafficking and forced prostitution: Compre-

hensive new legal approaches //Houston Journal of Interna-
tional Law, 2001, p. 578.

36 Hyland K. E., The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress 
and Punish Trafficking in Persons Especially Women and 
Children//Human Rights Brief 8 (2), 2001, p. 37. 

37 Fredette K., Revisiting the UN Protocol on Human Traf-
ficking: Striking balances for more effective legislation // 
Cardozo Journal of International & Comparative Law Journal, 
nr.17, 2009, p. 129.

38 King S., Human Trafficking: Addressing the International 
Criminal Industry in the Backyard//University of Miami Inter-
national & Comparative Law Review 08, 2007, p. 369; Fredette 
K., Revisiting the UN Protocol on Human Trafficking: Striking 
balances for more effective legislation // Cardozo Journal of 
International & Comparative Law Journal, nr.17, 2009, p. 129.

convenţionale, agenţii specializate, şi alţi raportori 
speciali în materia drepturilor omului, de la orga-
nizaţiile interguvernamentale şi cele non-guver-
namentale, inclusiv organizaţiile de femei, şi să 
răspundă în mod eficient la aceste informaţii;

(b) Să recomande măsuri, căi şi mijloace, la nivel 
naţional, regional şi internaţional, pentru a elimina 
violenţa împotriva femeilor şi cauzele acesteia, 
precum şi pentru a remedia consecinţele violenţei; 

(c) Să activeze în strânsă legătură cu alţi rapor-
tori speciali, reprezentanţi speciali, grupuri de lucru 
şi experţi independenţi din Comisia pentru Dreptu-
rile Omului (începând din martie 2006 – Consiliului 
pentru Drepturile Omului) şi cu organisme conven-
ţionale, luându-se în considerare cererea Comi-
siei, ca acestea toate în mod regulat şi sistematic 
să includă în rapoartele lor informaţii disponibile 
privind violenţa care afectează femeile; şi să coope-
reze strâns cu Comisia cu privire la statutul femeii 
în exercitarea funcţiilor sale39.

Pe lângă instituţia Raportorului Special asupra 
violenţei contra femeii, atribuţii în domeniu are şi 
Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de 
femei.

Convenţia din 1979 asupra eliminării tuturor 
formelor de discriminare faţă de femei care insti-
tuie acest mecanism convenţional este un important 
instrument în materia drepturilor omului în comba-
terea violenţei împotriva femeilor, deoarece defi-
neşte violenţa ca o formă de discriminare pe bază 
de gen40. 

În 1992, Comitetul a afirmat că atât forma 
violenţei publice, cât şi cea privată (“toate formele 
de discriminare”) împotriva femeilor sunt încălcări 
ale drepturilor omului în baza Convenţiei din 1979. 
Recomandarea 19 a Comitetului41, în care sunt 
stabilite legăturile între violenţă şi discriminare, 
prevede: “Violenţa împotriva femeilor este atât o 
consecinţă a discriminării sistematice împotriva 
femeilor în viaţa publică şi privată, cât şi un mijloc 
prin care încălcarea drepturilor femeilor este întă-
rită. Femeile sunt vulnerabile din cauza handica-
pului care le este impus în viaţa economică, socială, 
culturală, civilă şi politică şi violenţa împiedică 
măsura în care acestea sunt în stare să-şi exercite 
drepturile de jure”.

Un alt mecanism convenţional cu atribuţii în 
domeniu este Comitetul ONU pentru drepturile 
copilului, instituit în baza Convenţiei Naţiunilor 
39 www2.ohchr.org/.../women/rapporteur/.
40 Annotated CEDAW Bibliography, organised by article, 

prepared by Marilou McPhedran, Angela Green-Ingham, Kelly 
Mannix and Valerie Markidis of the International Women’s 
Rights Project // http://www.yorku.ca/iwrp.

41 www.un.org/womenwatch/.../recommendations/recomm.htm. 



COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE142

Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului, 
care fiind “gender-neutră”, fără referinţe speciale 
privind fetele, promovează dreptul la un standard de 
viaţă care este suficient pentru a se asigura dezvol-
tarea copilului; eliminarea violenţei şi a exploatării 
economice şi sexuale a copiilor.

Curtea Penală Internaţională (CPI). Statutul 
Curţii a fost adoptat la Roma în 1998, competenţa 
acesteia fiind limitată la crimele contra umanităţii, 
crimele de război şi crimele de genocid. Curtea 
operează independent de toate puterile politice, 
iar puterea sa de investigare nu este subordonată 
vreunui acord de către state.

În activitatea Tribunalului Penal Internaţional 
pentru fosta Iugoslavie şi a Tribunalului pentru 
Rwanda, anchetatorii au fost împuterniciţi să 
înceapă urmărirea penală pentru viol ca fiind o 
crimă împotriva umanităţii, astfel deschizând căi 

noi în recunoaşterea crimelor de război împotriva 
femeilor42. Astfel, un avocat feminist a fost executat 
în campania pentru Curtea Penală Internaţională. 
Grupul de Femei pentru Egalitatea în Justiţie43 a 
ajuns la concluzia că Statutul de la Roma este un 
exemplu când violările împotriva femeilor, care au 
fost întotdeauna nerecunoscute, acum sunt codi-
ficate în dreptul internaţional, în special atunci 
când infracţiunile de violenţă împotriva femeilor 
sunt recunoscute ca fiind crime de război şi crime 
împotriva umanităţii. În această perspectivă, CPI va 
contribui la recunoaşterea încălcărilor drepturilor 
fundamentale ale femeilor, astfel încât agresiunile 
sexuale să fie judecate de către o instanţă compe-
tentă44. 

Copyright©Natalia CHIRTOACĂ, 
Veronica TARLEV, 2010.

42 Bazilli, S., Confronting violence against women, York Univer-
sity Centre for feminist research, october, 2000, p. 11// www.
iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.

43 www.iccwomen.org. 
44 Bazilli, S., Confronting violence against women, York Univer-

sity Centre for feminist research, october, 2000, p. 11// www.
iwrp.org/pdf/womens_hrguide.pdf.
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METODE ŞI TEHNICI DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE 
CU LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE

Natalia SUCEVEANU*

Stela BUIUC**

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЕС

Гармонизация законодательства является процессом выравнивания законов, регламентов и 
административных правил согласно законодательству ЕС . Цель гармонизации состоит в равно-
мерном регулировании социальных отношений, или на столько на сколько это возможно, в аноло-
гичном порядке, на уровне ЕС. Самым простым способом, гармонизируются национальные поло-
жения, при имплементации правовых норм ЕС в национальное законодательство.
Различия между законодательствами разных государств-членов могут быть преодолены при 

помощи:
• заменения национального законодательства с законодательством ЕС в конкретной области, 

в которой требуется однородность, которая должна приминяться на всей территории ЕС (к 
примеру единая сельскохозяйственная политика);

• гармонизация национального законодательства при перестановки положений ЕС в наци-
ональное законодательство, для достижения применения тех же основных требований во всех 
государствах-членах, которые позволяют достичь целей Союза (к примеру в целях улучшения 
функционирования общего рынка).
Государства-члены обязаны не только гармонизировать своё законодательство, но и обеспечи-

вать правильную реализацию, достижении которой возможно посредством создания и укрепления 
соответствующих правовых и административных структур.
В Европейском союзе существуют три вида гармонизации законодательства:
• Объединение – национальное законодательство было заменено на законодательство ЕС в 

конкретной области, где ЕС обладает исключительной компетенцией. Положение являются 
основными инструментами используемых в целях объединения;

• Гармонизация – национальное законодательство совместимо с целями, предусмотренными 
правовыми актами ЕС. Директивы являются основными инструментами гармонизации;

• Координирование – некоторые правовые акты ЕС предпологают координацию деятельности 
и обмен информацией, также как и соглашения между государствами-членами по различным 
темам.
Как уже упоминалось, в рамках ЕС, термин «сближение правовых норм» означает сближение 

всего процесса и является более широким термином, по сравнению с «гармонизацией», который явля-
ется лишь перестановкой правовых норм ЕС в национальное законодательство стран-членов ЕС.
Не смотря на то, что законодательная техника РМ не представлена в форме письменных 

принципов, следующие законодательные акты представляют некоторые основные принципы, регу-
лирующие разработку законодательства, которое являются полезными в процессе гармонизации 
законодательства: Закон № 780 от 27 декабря 2001 г. о законодательных актах (в редакции 2006), 
Закон № 317 от 18 июля 2003 г. о нормативных актах Правительства и других органов цент-
рального и местного публичного управления (с внесенными поправками) и Постановлении Прави-
тельства № 1345 от 24 ноября 2006 г. о гармонизации законодательства Республики Молдова с 
законодательством Сообществ.
Хорошая законодательная техника является, прежде всего, способностью определения зако-

* Natalia SUCEVEANU – doctor în drept, conferenţiar universitar. 
** Stela BUIUC – magistru în drept, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova.



COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE144

нодательных целей и их достижение, при разработке юридических прав и обязанностей в ясной 
форме, но, одновременно, не вступая в противоречие с законопроектами норм права более высо-
кого уровня и согласовывая с другими существующими правовыми нормами.

METHODS AND MEANS OF HARMONIZATION OF NATIONAL 
LEGISLATION WITH THE LEGISLATION OF EU

Law Approximation is the alignment of laws, regulations or administrative provisions of the Member 
States with EU law. The aim of approximation is to regulate social relations in a uniform way, or as far as 
possible in a similar way, at the EU level. 

In simpler words, they harmonise national provisions by transposing EU provisions into national law.
The differences between the laws of the Member States can be overcome by:
• Replacing national legislation by EU legislation where the uniform arrangements in a specific area 

must apply throughout EU (e.g. the common agriculture policy), or
• Harmonising national legislation by transposing EU provisions into national law in order to make the 

same essential conditions in all the Member States for the achievement the Community objectives (e.g. with 
the aim of improving the functioning of the common market). 

The Member States are not only obliged to harmonise laws, but also to ensure their proper implementa-
tion by creating and developing an adequate and appropriate administrative and judicial structure.

There are three types of legal approximation in the EU:
• Unification – national legislation has been replaced by EU legislation in a certain field where the EU 

has full competence. Regulations are the main instruments used for unification;
• Harmonisation – national legislation complies with objectives provided for in EU acts. Directives are 

the main instruments for harmonisation;
• Co-ordination – some pieces of EU legislation provide for the coordination of activities and the 

exchange of information, as well as for the conclusion of agreements between Member States on particular 
topics.

As already stated, in EU ‘approximation’ means the whole process and is a wider term than „harmoni-
sation” which represents only transposition of EU acts into domestic legal order. 

Although Moldovan Law drafting techniques do not exist in the form of written guidelines, there are 
some basic principles in the following legal acts regulating law drafting which are useful tools during 
the process of law approximation: Law on Legislative Acts No. 780-XV as of December 27, 2001 (with 
the subsequent amendments in 2006), Law on Normative Acts of the Government and Other Central and 
Local Public Administration Authorities No. 317-XV of July 18, 2003 (with the subsequent amendments) 
and Government Decision No. 1345 of November 24, 2006 regulating the Approximation Mechanism for 
National legislation with the Community Acquis Communautaire. 

Good legislative drafting namely means the ability to identify the legal objectives and meet them fully 
by expressing the necessary legal rights and obligations in an accurate clear manner, while also ensuring 
that the draft complies with superior norms and that is effectively and consistently relates to existing legal 
norms. 

Procesul de armonizare a legislaţiei include 
metode şi tehnici pentru transpunerea normelor 
Uniunii Europene (UE) în cadrul legislaţiilor naţi-
onale, încorporarea acestora în sistemul naţional de 
drept şi procesul de implementare, care se mani-
festă prin realizarea drepturilor individuale sau prin 
asumarea unor obligaţii concrete. 

Conform Articolului 4(3) al Tratatului privind 
Uniunea Europeană (TUE), revizuit prin Tratatul de 
la Lisabona, statele membre ale UE vor lua măsu-
rile necesare, generale sau particulare, pentru a 
asigura îndeplinirea obligaţiilor ce derivă din tratate 

sau rezultă din actele instituţiilor Uniunii. Acestea 
trebuie, de asemenea, să faciliteze realizarea sarci-
nilor UE şi să se abţină de la măsurile care ar putea 
constitui obstacole în calea realizării obiectivelor 
Uniunii Europene. 

Armonizarea legislaţiei constituie alinierea 
legilor, regulamentelor şi a normelor cu caracter 
administrativ ale statelor membre la legislaţia UE. 
Scopul armonizării este cel de a reglementa rela-
ţiile sociale într-un mod uniform, sau pe cât posibil 
într-un mod similar, la nivelul Uniunii Europene. 
La modul cel mai simplu, se armonizează prevede-
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rile naţionale prin transpunerea prevederilor UE în 
actele de drept naţional. 

Statele membre ale Uniunii Europene (la fel ca 
şi ţările în curs de aderare), în majoritatea cazurilor 
au alegere liberă cu privire la metodele şi tehnicile 
de armonizare a legislaţiei, deoarece sistemele lor 
constituţionale şi de drept determină faptul dacă 
armonizarea se efectuează prin lege, sau acte subor-
donate legii, sau printr-o combinaţie a acestora. 
Această regulă a fost confirmată prin decizia Curţii 
de Justiţie a UE în cazul 96/81 Comisia v. Olanda, 
care stipulează: „Fiecare stat membru îşi va deter-
mina individual competenţa, care va avea aceeaşi 
influenţă ca şi directiva, cu măsurile adoptate de 
către autorităţile regionale şi locale”. Aceasta însă 
nu eliberează statul de la obligaţia de a implementa 
directiva respectivă prin intermediul normelor naţi-
onale juridic obligatorii.

Diferenţele dintre legislaţiile diferitor state 
membre pot fi depăşite prin:

• fie substituirea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
UE, într-un domeniu specific în care se cere unifor-
mitatea care trebuie aplicat pe întregul teritoriu al 
UE (de exemplu: politica agricolă comună), fie 

• armonizarea legislaţiei naţionale prin transpu-
nerea prevederilor UE în legislaţia naţională, pentru 
a se ajunge la aplicarea aceloraşi condiţii esenţiale 
în cadrul tuturor statelor membre care permit reali-
zarea obiectivelor Uniunii (de exemplu: în scopul 
îmbunătăţirii funcţionării pieţei comune). 

Statele Membre nu sunt doar obligate să-şi 
armonizeze legislaţiile, dar, de asemenea, să asigure 
implementarea corectă a acestora prin crearea şi 
consolidarea unei structuri administrative şi judi-
ciare adecvate şi potrivite. 

Tipurile de armonizare a legislaţiei
Există trei tipuri de armonizare a legislaţiei în 

cadrul UE:
• Unificarea – legislaţia naţională a fost înlocuită 

prin legislaţia UE într-un anumit domeniu în care 
UE are competenţă exclusivă. Regulamentele sunt 
instrumentele principale aplicate în cazul unificării;

• Armonizarea – legislaţia naţională este compa-
tiblă cu obiectivele stabilite de actele UE. Direc-
tivele sunt principalele instrumentele aplicate în 
cazul armonizării;

• Coordonarea – unele acte juridice ale UE 
presupun o coordonare a activităţilor şi realizarea 
unui schimb de informaţii, la fel ca şi dispozi-
ţiile acordurilor dintre statele membre pe diferite 
subiecte. 

După cum a fost deja menţionat, în cadrul UE, 
termenul „aproximare” desemnează întregul proces 
şi este un termen mai vast decît termenul „armoni-

zare”, care reprezintă doar transpunerea actelor UE 
în legislaţia naţională a statelor. 

Metode şi tehnici de armonizare 
în cadrul statelor membre ale UE

Armonizare maximă şi minimă
Dacă un act juridic european (de obicei, o direc-

tivă, dar uneori poate fi şi un regulament) este 
descris ca fiind de maximă armonizare, aceasta 
presupune că legea naţională trebuie să întru-
nească nivelul de reglementare al actului UE. Cu 
toate acestea, legea naţională poate să depăşească 
reglementarea UE, dacă se doreşte. De obicei, este 
mult mai uşor să se ajungă la un acord între statele 
membre atunci când se elaborează legislaţia pe 
acest criteriu, întrucât permite o legislaţie naţională 
privind domenii precum protecţia consumatorului 
sau mediu, să rămână în vigoare. Astfel, cea mai 
mare parte a legislaţiei europene a fost implemen-
tată urmând acest model. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, sarcina armoni-
zării cu legislaţia UE a determinat cazuri de dere-
glementare şi acuzaţii, precum că unele state încă 
se mai bucură de protecţionism, atunci când e vorba 
de implementarea directivelor în legea naţională 
prin suprareglementarea naţională. De aceea, tot 
mai puţină legislaţie europeană conţine prevederi 
de armonizare maximă. De fapt, au devenit tot mai 
frecvente directivele sau recomandările ce constau 
dintr-o îmbinare de norme de maximă şi minimă 
armonizare. 

Statele membre sunt obligate să încorporeze 
dispoziţiile actelor legislative ale UE în cadrul 
legislaţiei lor interne într-o anumită perioadă de 
timp. Atunci când ne referim la o Directivă, aceasta 
se numeşte transpunere. Regulamentele şi Deciziile 
intră în vigoare în mod direct, fără a fi nevoie de 
transpunere şi fără a manifesta nicio libertate în 
alegerea politicii naţionale, dar în multe cazuri va fi 
necesară modificarea legislaţiei naţionale pentru ca 
ele să producă efecte. Cea mai mare parte a acestei 
secţiuni este dedicată transpunerii Directivelor; 
unde se vor aborda probleme mai largi, folosindu-se 
termenul de „incorporare”. 

Există câteva condiţii preliminare în cazul trans-
punerii prevederilor legislaţiei UE în legislaţia 
naţională. În jurisprudenţa sa, Curtea de Justiţie a 
elaborat un număr de cerinţe în acest sens, cu scopul 
clar de a asigura eficacitatea directivelor şi garan-
tarea securităţii juridice. Aceste cerinţe pot fi privite 
drept condiţii, atunci când are loc transpunerea 
legislaţiei UE.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a elaborat 
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specificaţii cu privire la caracterul reglementărilor 
de transpunere; 

Autorităţile naţionale trebuie:
(1) să aleagă cea mai efectivă formă dintre tipu-

rile de măsuri de care dispun,
(2) să folosească măsuri ce au caracter juridic 

obligatoriu,
(3) să asigure publicitatea măsurilor de imple-

mentare;
• Stipulează că măsurile de transpunere trebuie 

să asigure aplicarea reală şi deplină a legislaţiei UE 
într-un mod clar şi specific;

• Stabileşte că atunci când o directivă are drept 
scop crearea de drepturi pentru particulari, aceştia 
trebuie să poată constata pe deplin drepturile de 
care se prevalează, pe deplin, reieşind din prevede-
rile naţionale şi să le poată invoca în faţa curţilor 
naţionale;

• Insistă ca măsurile de transpunere să reprezinte 
acelaşi tip de instrument juridic la transpunerea 
directivelor, precum şi instrumentul juridic folosit 
pentru a reglementa acelaşi domeniu de statul 
membru. 

În pofida acestor condiţii preliminare, statele 
membre încă mai întâlnesc probleme în procesul 
de transpunere, în special, în ceea ce ţine de trans-
punerea corectă, în termen şi suprareglementarea 
naţională (adică atunci când implementează mai 
mult decât se prevede în actul UE). Problemele ce 
apar sunt, în mod primordial, rezultatul conţinu-
tului şi calităţii legislaţiei UE şi a încorporării în 
cadrul structurilor administrative şi a sistemelor de 
drept naţionale, care au fost dezvoltate pe parcursul 
timpului. 

Suprareglementarea naţională (Gold-plating) 
Suprareglementarea naţională se referă la prac-

tica unor autorităţi naţionale de a implementa 
măsuri ce depăşesc cerinţele directivelor, atunci 
când vorbim despre implementarea lor în legislaţia 
naţională. O modalitate este cea de a extinde cadrul, 
stipulându-se cerinţe suplimentare directivei sau 
folosindu-se termeni de un conţinut mai vast decât 
cei folosiţi de actul UE. 

Aceste norme naţionale mai stricte ar putea, în 
mod inevitabil, să ducă la crearea unor noi bariere în 
calea comerţului şi a libertaţii de a furniza servicii. 

În consecinţă, în ultimii ani, Comisia Europeană 
a elaborat mai multe măsuri legislative, unde a 
aplicat abordarea armonizării maxime, prin aceasta 
limitând statele membre UE de la posibilitatea de a 
folosi suprareglementarea.

Metoda armonizării selective (opţională) 
Această metodă este folosită atunci când direc-

tiva lasă la libera alegere a antreprenorilor, precum 

producătorii, fie producerea şi punerea în circulaţie 
a bunurilor conform regulilor armonizate, care sunt 
definite în cadrul directivei, fie conform legislaţiei 
interne. Metoda selecţiei este folosită în directivele 
„vechii abordări”, care de multe ori lasă producă-
torului dreptul de a aplica standardele UE, care 
asigură libera circulaţie a bunurilor lor, sau legis-
laţia naţională. Cu toate acestea, în cel din urmă caz, 
produselor respective nu li se va asigura beneficiul 
liberei circulaţii. 

Armonizarea parţială
Această metodă este utilizată la armonizarea 

legislaţiei interne care se referă doar la relaţiile în 
cadrul comerţului transfrontalier. La fel ca şi în 
cazul armonizării selective, statului membru i se 
oferă opţiunea de a adopta legislaţia aplicată în 
cadrul comerţului intern al UE, sau cea folosită în 
relaţiile comerciale interioare. Un exemplu de acest 
tip de armonizare ne poate servi Directiva Consi-
liului 64/433 asupra condiţiilor care trebuie satis-
făcute în comerţul cu produse de carne proaspătă 
în cadrul UE şi în cadrul comerţului transfrontalier. 

Metoda armonizării alternative
Această metodă este utilizată în cazurile când 

directiva oferă statelor membre libertatea de a 
alege una dintre soluţiile diferite disponibile pentru 
implementarea acesteia. 

De exemplu: în cazul Directivei Consiliului 
76/464/CEE din 4 mai 1976 cu privire la poluarea 
cauzată de către anumite substanţe periculoase 
eliminate în mediul acvatic al UE, opţiunile statului 
membru erau de a atinge obiectivele de calitate sau 
de a accepta standardele de emisii. 

Armonizarea prin recunoaştere reciprocă a 
legislaţiilor interne

Această metodă de armonizare a fost definită 
de către Curtea de Justiţie în cazurile Dassonville 
şi Cassis de Dijon. Conceptul produselor sigure 
şi sănătoase nu trebuie să difere mult între statele 
membre ale UE. Produsul care se află pe piaţa unui 
stat membru ar putea să se afle pe pieţele celorlalte 
state membre, cu excepţia cazurilor prevăzute în 
mod special. Vorbind în termeni stricţi, aceasta nu 
constituie o metodă de armonizare a legislaţiilor, 
ci o modalitate de a înlătura obstacolele din calea 
comerţului liber. Cu toate acestea, ar putea accelera 
armonizarea reglementărilor interne pentru a atinge 
un nivel mai înalt de securitate a produselor. 

Metoda recunoaşterii reciproce a drepturilor 
de control

Această metodă de armonizare se limitează la 
recunoaşterea drepturilor fiecărui stat membru faţă 
de un alt stat membru de a verifica îndeplinirea 
anumitor condiţii. Un exemplu de „recunoaştere 
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reciprocă a dreptului de control” poate fi găsit în 
Directiva Consiliului nr. 88/320/CEE din 9 iunie 
1988 cu privire la inspectare şi verificare a bunelor 
practici de laborator (BPL). Directiva prevede că 
rezultatele inspecţiilor de laborator şi ale controa-
lelor de audit asupra respectării BPL, efectuată de 
către un stat membru va avea caracter obligatoriu 
asupra celuilalt stat membru. 

Principiul recunoaşterii reciproce desemnează 
faptul, că nu toate sectoarele trebuie să fie complet 
armonizate şi că, în cadrul acestor sectoare, armoni-
zarea ar putea fi restrânsă la doar „cerinţe esenţiale”.

Unele aspecte practice
Elaborarea unui anumit act normativ cu scopul 

de a transpune cerinţele legislaţiei UE necesită 
lucru de echipă, aceasta implică jurişti, traducători 
şi experţi sectoriali în funcţie de politicile specifice. 

Un număr de principii trebuie să fie luat în consi-
derare înainte şi după elaborarea unui act naţional, 
în scopul armonizării legislative:

1) Statul are dreptul să aleagă între includerea 
prevederilor unei directive într-o lege deja existentă 
sau adoptarea unui act nou;

2) Alegerea tipului de act normativ naţional, prin 
care directiva va fi transpusă va depinde de ordinea 
constituţională şi ierarhia actelor normative al siste-
mului juridic al statului respectiv;

3) Dacă o directivă intenţionează să acorde 
anumite drepturi particularilor, prevederile actului 
naţional trebuie să acorde aceste drepturi într-un 
mod foarte clar încât aceste persoane să poată să se 
invoce drepturi, inclusiv în faţa instanţei de judecată 
naţionale. 

Aceleaşi reguli se aplică privind obligaţiile 
statului sau individului. 

4) În principiu, statul întotdeauna are dreptul la 
libera alegere între diferite tehnici de armonizare 
legislativă, datorită următoarelor motive:

• conţinutul directivelor este mult prea divers,
• directivele reglementează foarte multe domenii 

şi stipulează prevederi de grade diferite de detalii şi 
claritate, fapt care determină ca alegerea de către un 
stat a unei formule uniforme de tehnică legislativă 
să fie, practic, imposibilă. 

5) În cadrul procesului de transpunere a direc-
tivei, obiectivul ei trebuie atins complet, cu claritate 
şi certitudine juridică. Cu toate acestea, cu excepţia 
unor cazuri, de obicei, expres stipulate în actele 
normative ale UE:

– nu există nicio obligaţie pentru stat de a asigura 
transpunerea literală a prevederilor Directivei, 

– nu există nicio obligaţie că actul naţional legis-
lativ transpus trebuie să urmeze structura actului 
legislativ al UE,

– nu există nicio obligaţie ce ar ţine de numărul 
actelor naţionale de transpunere per fiecare act 
normativ UE. 

Tabelul de concordanţă trebuie să indice în mod 
clar gradul de compatibilitate cu legislaţia UE, la 
fel ca şi termenele planificate privind armonizarea 
totală unde este posibil. Pe lângă principiile impor-
tante ale tehnicii legislative, care stipulează că 
actele normative trebuie să fie elaborate clar, simplu 
şi exact, un aspect important al acestei tehnici 
ţine de terminologia care trebuie utilizată atunci 
când armonizăm legislaţia naţională cu legislaţia 
UE. Articolul 19, lit. c) şi e) ale Legii cu privire 
la actele legislative accentuează faptul că termino-
logia trebuie să fie compatibilă cu cea folosită de 
legislaţia UE, constantă şi uniformă cu legislaţia 
în vigoare şi legislaţia UE. Punctul 7 al HG 1345, 
de asemenea, stipulează că atunci când elaborăm o 
lege naţională, terminologia legislaţiei UE trebuie 
utilizată corespunzător. 

Terminologia legislaţiei RM trebuie, pe cât 
posibil, să fie bazată pe limbajul utilizat de legis-
latorul european. Uneori s-ar putea întâmpla ca 
anumiţi termeni deja să fi fost definiţi de către 
legislaţia naţională. În acest caz, autorităţile trebuie 
să verifice dacă termenii au acelaşi sens; dacă da, 
trebuie să reflecte articolul din actul normativ naţi-
onal în tabelul de concordanţă şi gradul de compati-
bilitate; dacă e parţial compatibil, trebuie de indicat 
în tabelul de concordanţă gradul compatibilităţii 
şi, în ultima coloană, să indice paşii care urmează 
a fi întreprinşi cu privire la asigurarea armoni-
zării depline a respectivului articol; dacă e folosit 
acelaşi termen, dar cu sens diferit, autorităţile nu 
ar trebui să evite introducerea în proiect a definiţiei 
conform proiectului de lege respectiv, etc. Tabelul 
de concordanţă trebuie să reflecte toţi termenii/
definiţiile similare conţinute în legislaţia naţio-
nală, conform căruia un anumit termen se consideră 
transpus, pentru a evita suprapunerea reglemen-
tărilor cu privire la acelaşi subiect. De asemenea, 
armonizarea legislaţiei naţionale conform celei a 
Uniunii, în mod normal, presupune introducerea în 
legislaţia naţională a termenilor şi definiţiilor noi 
şi inedite conţinute în actele UE. În acelaşi timp, 
autorul actului normativ al RM trebuie să urmă-
rească coerenţa definiţiilor în legislaţia naţională. 

O atenţie deosebită trebuie acordată următoarei 
terminologii (stat membru, ţară terţă, Comisie, 
Consiliu, Comisie Permanentă etc.) care nu pot fi 
simplu copiate, ci înlocuite cu termeni corecţi în 
limba română. Cu toate că legea cu privire la actele 
legislative accentuează că terminologia trebuie să 
fie compatibilă cu cea utilizată de către legislaţia 
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UE, iar Articolul 7 al HG nr. 1345 insistă că termi-
nologia UE să fie respectată, aceasta însă nu e întot-
deauna posibil. În cadrul tabelului de concordanţă 
această diferenţă în terminologie trebuie explicată. 

În cazul legislaţiei UE, există unele prevederi 
care ţin de comunicările cu Comisia UE sau cu alte 
state membre şi armonizarea în acele cazuri depinde 
de la caz la caz.

De exemplu: dacă actul normativ al UE cere 
ca Comisia UE sau statele membre să fie infor-
mate cu privire la acţiunile ce derivă din directivă, 
atunci aceasta rămâne la discreţia statului dacă un 
asemenea articol va fi transpus în legislaţia naţională 
sau dacă o decizie administrativă va fi suficientă. În 
asemenea caz s-ar recomanda ca aceste norme să fie 
transpuse în legea naţională într-un articolul special, 
de tranziţie, care va intra în vigoare odată cu data 
aderării la UE. 

O atenţie deosebită va fi acordată faptului că 
procedura de elaborare a actelor naţionale trebuie 
să fie corespunzătoare tipului de act elaborat. Deoa-
rece legile au un caracter obligatoriu în RM şi sunt 
direct aplicabile, ele trebuie elaborate în asemenea 
mod, încât destinatarii să nu aibă nici un dubiu cu 
privire la drepturile şi obligaţiile ce rezultă din ele. 
Actele subordonate legii pot fi întrebuinţate doar 
când există deja un cadru juridic al actul normativ 
superior şi ele nu pot introduce noi drepturi şi obli-
gaţii, nici penalităţi sau sancţiuni. Actele subordo-
nate legii pot numai defini cu lux de detalii legile 
deja în vigoare. Legislaţia naţională, inclusiv actele 
subordonate legii, trebuie să fie publicate în Moni-
torul Oficial. 

Dacă implementarea unui act legislativ UE 
cade sub incidenţa câtorva ministere sau autorităţi 
publice centrale, atunci trebuie asigurată o coope-
rare corespunzătoare în cadrul procesului de elabo-
rare legislativă, inclusiv cooperarea în ceea ce 
ţine de pregătirea tabelului de concordanţă pentru 
proiectul actului normativ. 

Atunci când se efectuează transpunerea preve-
derilor legislaţiei europene, nu este suficientă doar 
transpunerea prevederilor actelor normative UE 
în legislaţia naţională. Noul act normativ naţional 
trebuie să fie coerent cu sistemul legislativ intern. 
Dacă e necesar, alte legi care sunt în vigoare la 
moment vor fi modificate pentru a se asigura cu nu 
există nici un conflict de norme între legislaţia veche 
şi cea nouă. Perioadele de tranziţie1 sunt importante 
pe parcursul elaborării legislative, deoarece ceea ce 
este stipulat pentru statele membre ale UE nu este 
întotdeauna posibil de a fi imediat implementat şi 

1 Articolul 14 b) al Regulamentului aprobat prin HG nr. 1345.

în Republica Moldova. Este, de asemenea, nevoie 
de timp pentru a stabili operabilitatea instituţiilor 
necesare. Unele cerinţe din domeniul mediului 
înconjurător ar putea duce la închiderea unei fabrici 
(ceea ce se soldează cu disponibilizări în masă) sau 
investirea unor sume enorme spre curăţirea siste-
mului pentru a fi compatibile pe deplin cu UE. Peri-
oadele de tranziţie ale actelor normative ale RM, de 
asemenea, trebuie să ia în considerare acordurile 
bilaterale încheiate între Moldova şi Uniunea Euro-
peană. 

Drept urmare, perioadele de tranziţie ar putea 
fi folosite pentru a acorda punerea în vigoare mai 
tardivă a anumitor articole din actul legislativ. Un 
articol de tranziţie ar putea arăta precum urmează: 
„Articolul 12 al acestei legi va intra în vigoare la 1 
ianuarie 2015, până la această dată rămân în vigoare 
dispoziţiile sistemul existent”. 

Soluţii tranzitorii de genul: „Articolul 12 al 
acestei legi va întra în vigoare odată cu aderarea 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană” ar 
trebui evitate, cel puţin, până atunci când Moldova 
va intra în etapa negocierilor de aderare la UE, 
deoarece acestea ar putea trece drept neconstituţio-
nale, stipulând reglementări de perspectivă. Atunci 
când Moldova şi UE vor începe negocierile pentru 
aderarea la UE, asemenea soluţii vor fi mult mai 
adecvate de a fi utilizate în legislaţia RM. Regula 
principală la elaborarea legislaţiei naţionale (legi şi 
acte subordonate legii) trebuie să ţină de compatibi-
litatea lor cu legislaţia UE, posedarea caracterului 
unui act normativ, eficienţa acestuia şi posibilitatea 
de a fi implementat în practică.2 

După prezentarea procesului de armonizare a 
legislaţiilor Statelor Membre ale UE, în continuare 
ne propunem să analizăm metodelor posibile de 
armonizare a legislaţiei Republicii Moldova, luând 
în considerare faptul, că Republica Moldova nu este 
stat membru al UE şi, astfel, nu putem vorbi despre 
o aplicabilitate directă a regulamentelor, care, la fel 
ca şi directivele, trebuie să fie transpuse în legis laţia 
naţională. 

Cu toate că tehnica legislativă a RM nu este 
expuse sub formă de principii în formă scrisă, 
următoarele acte legislative prezintă unele principii 
de bază care reglementează elaborarea legislaţiei şi 
care constituie instrumente utile pe parcursul proce-
sului de armonizare a legislaţiei: Legea cu privire 
la actele legislative Nr. 780-XV din 27 decembrie 
2001 (cu modificările până în 2006), Legea cu 
privire la actele normative ale Guvernului şi ale 
altor autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

2 Articolul 7 c) al Regulamentului aprobat prin HG nr.1345.
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centrale nr. 317-XV din 18 iulie 2003 (cu modifică-
rile ulterioare) şi Hotărârea Guvernului nr. 1345 din 
24 noiembrie 2006 cu privire la armonizarea legis-
laţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. 

O tehnică legislativă bună înseamnă, în primul 
rând, abilitatea de a identifica obiectivele legisla-
tive şi de a le realiza integral, prin formularea drep-
turilor şi obligaţiilor juridice într-un mod clar, în 
acelaşi timp, asigurând faptul că proiectul de lege 
nu contravine normelor ierarhic superioare şi că 
acesta este în conformitate cu alte norme juridice 
existente. 

Dacă elaborarea de legi se efectuează doar 
pentru a realiza iniţiavele autorităţilor sau pentru a 
îndeplini un anumit plan legislativ, atunci asemenea 
practici pot duce la consecinţe nefaste de lungă 
durată pentru întregul stat, din cauza unui sistem 
legislativ haotic şi problemelor impuse destinata-
rilor acestuia. 

După cum a fost definit la alineatul 2 al Regu-
lamentului aprobat prin HG nr. 1345, armonizarea 
legislaţiei este un proces continuu, cu scopul de a 
asigura compatibilitatea actelor normative ale RM 
cu legislaţia UE, astfel încât legislaţia UE, prin 
prisma procesului de armonizare, să devină parte 
a sistemului naţional legislativ. Este clar faptul, că 
soluţiile şi definiţiile actelor legislative ale UE prin 
prisma armonizării devin parte a legislaţiei naţio-
nale şi, fiind publicate în Monitorul Oficial al RM, 
reprezintă imaginea sistemului legislativ al RM. De 
aceea, Hotărârea Guvernului nr. 1345 cere, ca pe 
parcursul acestui proces de armonizare a legislaţiei, 
actele normative să fie elaborate în conformitate cu 
tehnica legislativă naţională3. 

În pofida acestei prevederi a Articolului 7, lit.) a) 
a Regulamentului aprobat prin HG nr. 1345, precum 
că proiectul de lege trebuie să corespundă tehnicii 
legislative naţionale, după cum este menţionat şi 
în Legea nr. 780-XV şi Legea nr. 317-XV, trebuie, 
totuşi, să existe şi o anumită flexibilitate acordată 
iniţiatorului proiectului de act legislativ, care să 
ţină cont de posibilitatea implementării corecte a 
legislaţiei. Pe parcursul procesului de elaborare vor 
apărea probleme cu privire la definiţii şi soluţii care 
sunt noi pentru Republica Moldova şi unica modali-
tate în acest caz va fi adaptarea legislaţiei Moldovei 
la cerinţele UE, deoarece UE nu-şi va ajusta legis-
laţia sa conform tradiţiilor şi principiilor legislaţiei 
moldoveneşti. Altă opţiune nu există decât revizu-
irea practicii prezente şi asigurarea unei flexibilităţi 
a acesteia. 

Legea cu privire la actele legislative stabileşte 

3 Articolul 7 a) al Regulamentului aprobat prin HG nr. 1345. 

principiile de bază ale elaborării legislaţiei4, stipu-
lând că: 

(1) Actul legislativ trebuie să satisfacă preve-
derile tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte, principiile şi normele interna-
ţionale care sunt unanim recunoscute, inclusiv cele 
ale legislaţiei comunitare. 

(2) Actul legislativ trebuie să satisfacă prevederile 
constituţionale şi cadrul legislativ existent, în cazul 
codificării legislative şi sistemului de unificare. 

(3) Pe parcursul elaborării, adoptării şi aplicării 
actului legislativ, se vor respecta următoarele prin-
cipii:

a) oportunitate, coerenţă, consistenţă şi unifor-
mitate între normele convergente;

b) consecutivitate, stabilitate şi previzibilitate 
(anticipare) a normelor juridice;

c) transparenţă, publicitate şi accesibilitate.
Constituţia este actul legislativ ierarhic supe-

rior, iar toate celelalte legi şi acte subordonate legii 
trebuie să se alinieze Constituţiei. Mai devreme sau 
mai târziu, şi Republica Moldova ar putea fi pusă 
faţă în faţă cu probleme în care unele legi ar putea 
contraveni Constituţiei, după cum a fost şi exem-
plul achiziţionării imobilelor de către străini, care 
nu era permis de Constituţia unui nou stat membru 
al UE înaintea aderării acestuia, ceea ce, ulterior, a 
dus la modificarea Constituţiei acestui stat. În cazul 
în care există un conflict între actul legislativ al UE 
şi Constituţia Republicii Moldova, avem doar două 
soluţii pentru Republica Moldova – modificarea 
Constituţiei RM sau ne-armonizarea cu actul legis-
lativ al UE. 

Oricum ar fi, înainte de aderarea la UE, foarte 
probabil că Republica Moldova, la fel ca şi toate 
noile state membre ale UE, îşi va modifica Consti-
tuţia, astfel încât să se permită transferul unor 
elemente ale suveranităţii naţionale către Uniunea 
Europeană. 

La elaborarea legislaţiei armonizate cu cea a UE 
nu este suficientă cunoaşterea legislaţiei UE, ci este 
nevoie şi de o cunoaştere profundă a sistemului de 
drept intern, care trebuie respectat:

• Actul legislativ trebuie să corespundă dispo-
ziţiilor constituţionale şi să fie în concordanţă cu 
cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi 
unificare a legislaţiei5.

• Proiectul trebuie să satisfacă următoarele 
cerinţe6:

a) să fie redactat în conformitate cu tehnica 
legislativă naţională;
4 Articolul 4 al Legii cu privire la Actele Legislative. 
5 Articolul 4 (2), Legea cu privire la actele legislative.
6 Articolul 14) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1345.
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b) să indice data intrării în vigoare şi eventuala 
perioadă de tranziţie necesară implementării dispo-
ziţiilor actului normativ;

c) să prevadă perioada necesară pentru aducerea 
legislaţiei naţionale în conformitate cu actul 
normativ ajustat. 

În continuare prezentăm câteva reguli de bază 
care trebuie respectate de către ministere, atunci 
când acestea sunt preocupate de armonizarea legis-
laţiei. 

Înainte de a demara procesul de armonizare a 
unui anume act normativ al UE, se recomandă de 
a se familiariza cu istoria adoptării actului. În acest 
caz, de o importanţă deosebită vor fi propunerile 
Comisiei UE, opiniile Parlamentului şi Consiliului 
UE pe parcursul procedurii legislative a UE, la fel 
ca şi variate cărţi albe şi verzi care au servit drept 
documente preparatorii înainte ca legislaţia să fie 
adoptată în cadrul UE. 

Iniţiatorul proiectului de act legislativ, de 
asemenea, trebuie să studieze cadrul de regle-
mentare al actului legislativ al UE şi tendinţele de 
evoluţie a sectorului pe care le reglementează acel 
act şi să înţeleagă care parte a legislaţiei Republicii 
Moldova trebuie să fie adoptată sau modificată. 

Pe parcursul elaborării, pe lîngă legislaţia secun-
dară a UE, trebuie luate în considerare şi legislaţia 
primară şi hotărârile Curţii de Justiţie. 

După ajungerea la decizia politică şi profesio-
nală de a planifica transpunerea anumitor acte legis-
lative ale UE în Planul Naţional de Armonizare, 
iniţiatorul proiectului de act legislativ, probabil, se 
va concentra asupra activităţii de traducere sau de 
revizuire a textului tradus pentru a se familiariza cu 
terminologia acestuia. 

Următorul pas util va fi studierea istoricului 
actului legislativ al UE pentru a înţelege care au 
fost motivele pentru adoptare, problemele în cadrul 
procedurii legislative UE şi actele de genul cărţilor 
albe şi verzi, la fel ca şi opiniile Consiliului şi ale 
Parlamentului European. 

Se va adopta o decizie cu privire la selectarea 
tipului de act naţional ce va fi supus armonizării. 
Simplu spus, instrumentul legal ce va fi destinat 
să implementeze legislaţia UE în cadrul legislaţiei 
naţionale trebuie să fie efectiv şi să producă efecte 
juridice, cu toate că alegerea instrumentului potrivit 
este lăsată pe seama RM şi depinde de natura şi 
anvergura politicii UE ce va reprezenta subiect al 
armonizării. 

Cel mai probabil, legea trebuie să fie folosită la 
armonizarea regulamentelor (care în cadrul statelor 
membre ale UE sunt direct aplicabile fără transpu-
nere) şi, de asemenea, a directivelor care introduc 

principiile generale în anumite domenii sau a 
directivelor orizontale. De asemenea, legile vor fi 
folosite în cazul directivelor care conferă drepturi 
şi obligaţii persoanelor fizice şi juridice şi în toate 
cazurile când transpunerea se va realiza prin modi-
ficarea legilor existente sau a legilor cu implicaţii 
politice. Actele subordonate legii ar trebui să fie 
folosite la armonizarea legislaţiei tehnice. 

Există trei metode profesionale şi legislative 
care se consideră cele mai corecte metode de armo-
nizare, care, în majoritatea cazurilor, sunt combi-
nate sau complementare. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1345 „În 
procesul de armonizare, inserarea corectă a preve-
derilor legislaţiei comunitare în legislaţia naţională 
se va efectua prin: 

a) transpunerea directă – proiectul de act 
normativ naţional care transpune acte din legislaţia 
comunitară trebuie să obţină acelaşi efect juridic ca 
şi actul transpus, folosind, după caz, limbajul juridic 
(sau foarte apropiat) utilizat de actul comunitar 
propriu-zis;

b) creaţie legislativă naţională – proiectul de act 
normativ naţional foloseşte mijloacele particulare 
la discreţia statului, creând cadrul necesar aplicării 
actului comunitar, cu respectarea strictă a obiecti-
vului acestuia”7. 

Metoda de bază la transpunerea unei directive, 
este metoda transpunerii corecte şi detaliate cu modi-
ficare parţială, în care actul UE este modificat sau 
reformulat în conformitate cu regulile interne de 
tehnică legislativă. Actul UE este transpus în legis-
laţia internă şi, astfel, toate obiectivele actului UE 
sunt incluse. Atunci când folosim această metodă, 
sistemul legislativ naţional şi terminologia juridică 
este păstrată intactă. Reformularea, de asemenea, 
presupune posibilitatea de a exclude părţile irele-
vante ale textului şi oferă iniţiatorului proiectului de 
act legislativ libertatea de a acţiona în conformitate 
cu sistemul legislativ naţional. 

Cea de-a doua metodă de transpunere este 
transpunerea literală sau cea prin copiere. Unele 
compartimente ale actului comunitar sunt copiate 
literal în textul actului legislativ intern. Această 
metodă este utilă atunci când avem părţi tehnice 
detaliate ale actelor UE, de genul hărţi, formule, 
conturi; prin aceasta se asigură îndeplinirea corectă 
a obligaţiunilor impuse; totuşi, aceasta ar putea 
rezulta în utilizarea unei terminologii stranii şi 
necunoscute în cadrul terminologiei juridice interne 
şi care este necunoscută şi nepotrivită în cadrul 
sistemului legislativ naţional. 

7 Articolul 15, Hot.guv. nr. 1345. 
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În cazuri excepţionale, foarte rare, transpunerea 
este, teoretic, posibilă doar prin referinţă la unele 
părţi ale unui tip anume de act legislativ al UE (o 
directivă) şi, din aceleaşi motive, ca şi în cazul 
metodei prin copiere. În majoritatea cazurilor sunt 
anexe tehnice la directive. O asemenea abordare 
este folosită de statele membre ale UE. Totuşi, chiar 
şi în cazurile statelor membre, ar fi mai bine de 
evitat această metodă, în special, în cazurile când o 
anumită directiva dă naştere unor anumite drepturi 
şi obligaţii persoanelor fizice şi juridice. Oricare ar 
fi cazul, trebuie de accentuat faptul, că ministerele 
RM sau orice altă autoritate publică centrală care 
elaborează proiecte de acte normative cu relevanţă 
comunitară trebuie să evite folosirea acestor refe-
rinţe, deoarece, conform cadrului juridic curent al 
Republicii Moldova, o asemenea referinţă ar contra-
veni Constituţiei. 

Din experienţa noilor state membre ale UE 
putem ajunge la concluzia: combinaţia primelor 
două metode prevalează în ceea ce ţine de metodele 
de transpunere; drept regulă de bază poate să ne 
servească faptul că textul unei directive nu trebuie 
copiat cuvânt cu cuvânt în actele naţionale şi actul 
naţional nu trebuie să urmeze structura directivei. 
De asemenea, ţinem să menţionăm, că în cazurile 
în care o directivă este modificată, atunci şi preve-
derea naţională trebuie să fie modificată ulterior. 

În cursul transpunerii, iniţiatorii proiectului 
de act legislativ trebuie să completeze tabele de 
concordanţă în conformitate cu principiile de orien-
tare. Aceste tabele vor servi drept dovadă directă şi 
argument real la verificarea eforturilor naţionale de 
transpunere a legislaţiei UE. 
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REPUBLICA DEMOCRATICĂ MOLDOVENEASCĂ ŞI „UNIREA” 
BASARABIEI CU ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL

Sergiu NAZARIA*

Victor STEPANIUC** 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА И «ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
БЕССАРАБИИ С РУМЫНИЕЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Провозглашение Молдавской Демократической Республики было выражением стремления 
молдавского народа к восстановлению своей многовековой государственности. Одновременно, 
большинство наших сограждан выступало за сохранение Молдовы в составе России и было кате-
горически против её объединения с Румынией. Однако, по причине интенсификации процесса сове-
тизации и большевизации Бессарабии, лидеры национального движения, занявшие жёсткие анти-
советские и антибольшевистские позиции, начали всё убыстряющийся идеологический тренд в 
сторону румынского национализма и вопреки воле населения предприняли ряд действий, направ-
ленных на подрыв самого существования возрождённого вследствие русской революции молодого 
молдавского государства.
В большой тайне от общественности, более всего опасаясь собственного народа и полностью 

лишённые его поддержки, они призвали румынские правящие круги направить в страну иност-
ранные интервенционистские силы. Под их прикрытием и в результате решения румынской полу-
феодальной олигархии, которая в свою очередь получила предварительное согласие Антанты и 
Центральных держав, 27 марта 1918 г. было организовано опереточное голосование, в результате 
которого было провозглашено «объединение» Бессарабии с Румынией.
Данный акт не имел никакой юридической силы, а с точки зрения принципа суверенитета 

народа и норм международного права являлся абсолютно незаконным. Его эксклюзивной целью 
была «легализация» аннексии Бессарабии королевской Румынией. Великие западные державы и 
Германия, исходя из собственных антисоветских целей, поддержали Румынию, позволив ей захва-
тить молдавскую территорию между Прутом и Днестром, для её вовлечения в борьбу с Совет-
ской Россией. Однако большинство населения нашего края не приняло чужеземного господства и 
жило надеждой на его свержение.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF MOLDOVA AND “UNIFICATION” 
OF BESSARABIA WITH ROMANIA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW

The proclamation of the Moldavan Democratic Republic was an expression of aspirations of the 
Moldovan people to rebuild their centuries-old statehood. Simultaneously, the majority of our fellow citi-
zens advocated for the preservation of Moldova as a part of Russia and were opposed to its unification 
with Romania. However, due to the intensification of the process of Sovietization and bolshevisation of 
Bessarabia, the leaders of the national movement who have taken rigid anti-Soviet and Antibolshevist posi-
tions, have started an ever-increasing ideological trend towards the Romanian nationalism and against the 
will of the population have undertaken a number of the actions aimed at undermining the very existence of 
the young Moldavan state revived as a result of the Russian Revolution.

In a big secret from the public, most of all being afraid of own people and completely deprived of 
his support, they have urged the Romanian ruling circles to direct foreign interventional energies to the 
country. Under their guise, and as a result of the decision of the Romanian semi-feudal oligarchy, which 
in turn has received the preliminary consent of the Entente and Central Powers, an operetta voting which 
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** Victor STEPANIUC – doctor în istorie.
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proclaimed the “unification” of Bessarabia with Romania has been organized on March, 27th, 1918.
This act had no legal force, but from the standpoint of the principle of popular sovereignty and the 

norms of international law was absolutely illegal. The “legalization” of annexation of Bessarabia by royal 
Romania was its exclusive purpose.

Great western powers and Germany, proceeding from their own anti-Soviet purposes, have supported 
Romania, having allowed it to capture the Moldovan territory between the Prut and Dnestr, for her involve-
ment in struggle against Soviet Russia. However the majority of the population of our region hasn’t accepted 
foreign domination and lived in hope of its overthrow.

în marele forum”2. I.M. Oprea cu un exces de zel 
„patriotic” ajunge chiar la afirmaţia precum că „cei 
care pun la îndoială oportunitatea Sfatului Ţării nu 
vor să vadă că acest parlament s-a constituit prin 
procedee democratice, iar hotărârile lui satisfă-
ceau în chip desăvârşit principiile democraţiilor 
occidentale”3.

Absolut toate documentele ce stau la dispo-
ziţia cercetătorilor combat această teză mitologică. 
Straniu, însă cum se poate vedea ceea ce niciodată 
n-a existat?! Probabil, se cere prezenţa unui talent 
deosebit... Este evident că astfel de epitete reflectă 
nu atât realitatea, cât dorinţa acestor autori. Aici, 
cum şi în majoritatea cazurilor când este vorba 
despre dilema istoriografiei naţionaliste – „reflec-
tare veridică a istoriei sau o reflectare «patriotică»”, 
– iarăşi ne ciocnim de o încercare de reflectare a 
evenimentelor istorice în favoarea „patriotismului” 
şi nu a adevărului istoric.

A. Boldur, analizând principiile de organizare 
a „Sfatului Ţării”, scria: „Orientarea organiza-
ţiei, componenţa ei neclară, incertitudinea totală a 
competenţei – iată trăsăturile specifice ale organului 
decretat de congresul ostăşesc moldovenesc din 
întreaga Rusie... Oare poate fi acest organ un expo-
nent influent al voinţei populaţiei Basarabiei, să 
beneficieze de simpatiile şi susţinerea ei? Cu regret, 
îndoieli mai există!”4 De aceiaşi părere referitor la 
legitimitatea Sfatului Ţării era şi ministrul român de 
atunci C. Argetoianu, numind acest organ „soviet 
de pezevenghi adunaţi de pe stradă”5.

Liderii Sfatului Ţării totalmente negau aparte-
nenţa lor la ideea românismului. I. Inculeţ spunea: 
„Separatism în Basarabia, mai ales de cel românesc, 
nu există şi dacă sunt de aceştia care privesc spre 
Prut, ei reprezintă doar un mănunchi de oameni. 
Calea Basarabiei se intersectează cu calea Rusiei, 
deoarece nu există vreo ţară mai liberă decât Rusia”. 

2 De exemplu: Cojocaru Gh. Sfatul Ţării: Itinerar. Chişinău, 
1998, p. 19.

3 Oprea I.M. Basarabia la Conferinţa româno-sovietică de la 
Viena (1924). // Revista istorică. Serie nouă. T. III. 1992, 
Nr. 7-8, P. 718.

4 Свободная Бессарабия, №185.
5 Argetoianu C. Memorii. Vol. V. Buc., 1995, P. 28.

Revoluţia rusă a proclamat dreptul popoarelor la 
autodeterminare şi moldovenii au căpătat posibili-
tatea de a-şi hotărî singuri soarta. La 2 noiembrie 
1917 a fost creat biroul pentru constituirea Sfatului 
Ţării care a determinat numărul membrilor acestui 
organ. Minorităţilor naţionale care alcătuiau circa 
50% din populaţie li s-au rezervat 36 de mandate, 
adică mai puţin de 25%. Muncitorii n-au primit 
nici un loc, iar ţăranii care alcătuiau circa 80% din 
populaţie au căpătat doar 30% mandate. Mai multe 
mandate le-au căpătat formaţiunile de orientare 
proromână. Celui mai influent partid din Basa-
rabia – eserilor, pentru care la alegerile în Adunarea 
Constituantă au votat 31,2% din alegători, i-a fost 
acordat un singur loc, pe când P.N.M., care a căpătat 
la aceste alegeri doar 2,2% din voturi, a căpătat 4 
mandate. Câte un loc, ca şi eserii, au primit diferite 
asociaţii ale intelectualilor, liga femeilor – organi-
zaţii puţin cunoscute, iar colegiului avocaţilor şi 
lucrătorilor telegrafului – câte două.

La 21 noiembrie 1917 şi-a deschis lucrările Sfatul 
Ţării, care la 2 decembrie 1917 a proclamat Basa-
rabia Republică Democratică (Populară) Moldo-
venească, ca parte egală în drepturi a „Republicii 
Federative Democratice Ruse unice”. Sfatul Ţării 
apela la „poporul moldovenesc şi la toate popoa-
rele frăţeşti” din R.D.M. să stea la straja Adunării 
Constituante din întreaga Rusie şi a patriei comune 
– a Republicii Federative Democratice Ruse1.

În istoriografia româno-naţionalistă predomină 
aprecierile Sfatului Ţării ca un adevărat „organ 
reprezentativ al Basarabiei”, „ales pe baze democra-
tice”, ca „adunare reprezentativă a tuturor claselor 
şi păturilor sociale din Basarabia”, „un organism 
cu certe atribute parlamentare”, se afirmă că Sfatul 
Ţării a „întrunit aprobarea unanimă a populaţiei din 
Basarabia”, „a reflectat structura naţională, precum 
şi toată gama de curente politice, profesiuni şi insti-
tuţii existente în acest teritoriu”, „populaţia se putea 
exprima liber, alegându-şi reprezentanţii proprii 

1 Vezi: ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 57, f. 129; ANRM, F. 727, Inv. 
2, D. 21, Partea I, f. 62-68; Свободная Бессарабия, №181; 
Cuvînt Moldovenesc, №110.
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Şi astfel de declaraţii sunau din gura liderilor Sfatului 
Ţării permanent6, deoarece dispoziţiile maselor 
populare erau categoric pentru păstrarea şi în conti-
nuare a unităţii Moldovei cu Rusia7. „Unirea” nu era 
dorită de majoritatea populaţiei Republicii Moldo-
veneşti şi aceşti lideri autoproclamaţi promovau o 
politică îndreptată împotriva intereselor şi dolean-
ţelor propriului popor, îl minţeau neobrăzat. Însă, 
obiectiv, proclamarea RDM a semnificat renaşterea 
statalităţii moldoveneşti8.

Sfatul Ţării, proclamându-se o putere supremă 
în gubernie, cerea supunerea tuturor instituţiilor 
şi organizaţiilor din ţinut. Însă aceleaşi pretenţii 
le aveau şi sovietele. Recunoaşterea guvernului 
lui Lenin de către sovietul din Chişinău, iar apoi 
şi de către alte soviete, însemna că acestea sunt 
gata să se supună Petrogradului bolşevic9, ceea ce 
venea în contradicţie cu planurile Sfatului Ţării. Pe 
măsura bolşevizării trupelor dislocate în Chişinău 
şi în provincie, se măreau şansele sovietelor de a 
lua puterea în Basarabia. Lupta pentru putere între 
aceste două structuri era inevitabilă.

În această situaţie rezultatul luptei depindea de 
susţinerea unităţilor militare aflate la dispoziţia 
oponenţilor şi de un şir de factori interni şi externi. 
Bolşevicii se pregăteau activ pentru o încăierare 
decisivă, bazându-se sub aspect politic pe soviete, 
iar în plan militar pe unităţile bolşevizate şi sperau 
la ajutorul guvernului lui Lenin. Sfatul Ţării conta 
pe sprijinul din exterior al Antantei şi României, iar 

6 Vezi: ANRM, F. 727, Inv. 1, D. 21, f. 141; ANRM, F. 727, Inv. 
2, D. 3, f. 27; ф. 727, Inv. 2, D. 21, f. 178 verso, 192; Cuvînt 
Moldovenesc, №38, №110; Свободная Бессарабия, №171, 
№181; Бессарабская жизнь, №268; Sfatul Ţării. 1917. 24.12, 
1918. 11.01; За власть Советскую. Борьба трудящихся 
Молдавии против интервентов и внутренней контррево-
люции (1917-1920). Сборник документов и материалов. 
Киш., 1970, С. 44-46; Halipa P., Moraru A. Testament pentru 
urmaşi. Chiş., 1991, P. 55; Bobeică A. Sfatul Ţării – stindard 
al renaşterii naţionale. Chiş., 1993, Р. 72, 73, 75, 76, 79, 81, 
89; Ghibu O. Pe baricadele vieţii. În Basarabia revoluţionară 
(1917-1918). Amintiri. Chiş., 1992, P. 463-464; etc.

7 Vezi: Известия Кишиневского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, №162, №174; Бессарабская жизнь, 
№270, №278; Свободная Бессарабия, №186, №191, №196; 
Ciobanu Şt. Unirea Basarabiei. Studii şi documente cu privire 
la mişcarea naţională din Basarabia în anii 1917-1918. Buc., 
1929, P. 146, 147, 309 etc.

8 În acest sens vezi cuvântarea lui I. Pelivan la 21 noiembrie în 
ziua deschiderii lucrărilor Sfatul Ţării. // Bobeică A. Sfatul 
Ţării, p. 85-88.

9 Procesul de bolşevizare a sovietelor vezi: Известия 
Кишиневского Совета, №159, №161, №163, №165; 
Свободная Бессарабия. 1917, 25.11, №179; Бессарабская 
жизнь. 1917, 24.11, №267, №271, №274; Левит И.Э. 
Молдавская республика (ноябрь 1917 – ноябрь 1918). 
Кишинёв, 2000, С. 42-47, 59, 140-146, 217; Антонюк Д.И., 
Афтенюк С.Я., Есауленко А.С., Завтур А.А., Ройтман Н.Д., 
Шемяков Д.Е. Победа Советской власти в Молдавии. М., 
1978, p. 185, 241 etc.

din interior pe susţinerea trupelor militare moldove-
neşti. Conducătorii lui căutau insistent să-şi asigure 
susţinerea în rândul soldaţilor şi ofiţerilor moldo-
veni din armata rusă. Toamna anului 1917 începe 
formarea unităţilor moldoveneşti şi dislocarea lor în 
ţinut. În cele din urmă au fost create 16 detaşamente 
mobile ale miliţiei (cohorte), câte 100 de oameni 
fiecare, formate din soldaţii originari din Basarabia.

Însă cohortele refuzau să reprime „bunturile 
ţărăneşti”, iar pe alocuri chiar se alăturau ţăranilor 
şi participau la devastarea economiilor moşiereşti. 
În acest sens istoricul A. Bobeică scrie că “unele 
unităţi moldoveneşti nou create [erau] foarte 
îndoielnice şi din punct de vedere militar, şi din 
punctul de vedere al devotamentului pentru cauza 
naţională”10. Astfel, la şedinţa plenară a comitetului 
Regimentului I moldovenesc s-a decis: „Din cauza 
unor manifestări contrarevoluţionare ale cohortelor 
la reprimarea tulburărilor agrare, a refuza expedi-
erea celor 800 persoane” cerute pentru reprimarea 
„anarhiei” din judeţul Soroca. „Democraţia moldo-
venească, se spune în continuare în această hotă-
râre, nu concepe înăbuşirea prin intermediul acţiu-
nilor militare a anarhiei, apărută din motive agrare, 
ci prin curmarea ei, promulgându-se o lege clară, 
laconică... [care ar pune capăt] tuturor cauzelor, ce 
condiţionează acaparările şi incendierile”11.

Pe parcursul lunii decembrie autoritatea liderilor 
Sfatului Ţării a început să scadă rapid. Un exemplu 
convingător în acest sens îl constituie alegerile în 
Adunarea Constituantă din Rusia – P.N.M. a obţinut 
2,2% din voturi. La sate lupta principală pentru 
voturile alegătorilor s-a desfăşurat între candidaţii 
sovietelor de deputaţi ai ţăranilor şi cei ai partidului 
eserilor. Liderii Sfatului Ţării, pentru a învinge, 
au mers pe listele acestor formaţiuni şi numele lor 
nici nu figurau în calitate de conducători ai acestui 
organ. Astfel I. Inculeţ, P. Erhan, Gh. Pântea şi 
P. Cojuhari au mers la alegeri ca reprezentanţi ai 
Sovietului gubernial al ţăranilor. Chiar liderul Parti-
dului Naţional Moldovenesc P. Halippa şi-a înaintat 
candidatura la alegerile în Adunarea Constituantă 
nu pe listele partidului său, ci pe cele ale sovietului 
ţărănesc12.

Posibil fără a conştientiza acest lucru, D. Bogos 
a scos la suprafaţă esenţa politicii părtaşilor săi 
româno-unionişti care „nu urmăreau altceva decât 
scopul ca să se strecoare cât mai mulţi naţionalişti 
adevăraţi în Constituanta rusă, ca să aibă acolo cine 

10 Bobeică A. Sfatul Ţării, Р. 103.
11 Известия Кишиневского Совета, №167; Бессарабская 

жизнь, №276.
12 Mai detaliat vezi: Левит И.Э. Молдавская республика, 

p. 48-49, 23, 50, 50-51, 52.
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să sprijine cauza românilor din Basarabia”13. Mai 
exact ar fi imposibil de spus – „să se strecoare cât 
mai mulţi naţionalişti adevăraţi”, deoarece doar 
strecurându-se hoţeşte şi minţind alegătorii ei 
puteau „nimeri în Constituantă”. Fără s-o dorească, 
Bogos recunoaşte lipsa de încredere „naţionaliştilor 
adevăraţi” din partea maselor largi ale populaţiei 
Moldovei.

Sub influenţa propagandei bolşevice s-a intensi-
ficat descompunerea trupelor ruse pe frontul român14. 
De frământări au fost cuprinse şi unităţile dislocate 
în Basarabia. Se referă aceasta şi la Primul regiment 
moldovenesc de infanterie15. „O biată turmă, îmbă-
tată de frazeologia bolnăvicioasă a timpului..., iată 
unde ajunseseră soldaţii moldoveni... Prezenţa mea 
era inutilă, ba mai mult, primejdioasă pentru mine. 
Am plecat mâhnit din odaie, – scria D. Bogos”16. 
Însă până la un timp cea mai mare parte a unităţilor 
militare moldoveneşti susţinea Sfatul Ţării17. Chiar 
şi sovietele, cu unele condiţii, l-au susţinut iniţial18.

Însă conducătorii Sfatului categoric respin-
geau orice contacte cu organele care recunoşteau 
Guvernul sovietic. În primul rând ei mizau pe susţi-
nerea unităţilor militare moldoveneşti. Însă calcu-
lele lor nu s-au justificat. După cum recunoştea Şt. 
Ciobanu, „cele vreo câteva unităţi moldoveneşti pe 
care le avea la dispoziţie Sfatul Ţării, erau conta-
minate de bolşevism şi pe ele nu se putea conta”19. 
Acelaşi gând a fost exprimat şi de Erhan : „Nu ne 
putem sprijini pe unităţile noastre moldoveneşti: ele 
sunt bolşevizate. Unica ieşire – chemarea oştirilor 
străine”20. P. Cazacu sublinia că în situaţia creată 
„a fost luată o hotărâre secretă de a se adresa după 
ajutor extern. Iniţiativa venea de la Blocul Moldo-
venesc. În şedinţa închisă a Sfatului Ţării, Consi-
liul directorilor generali a primit «carte blanche» în 

13 Bogos D. La răspântie. Moldova de la Nistru în anii 1917-
1918. Chişinău, 1998, P. 110.

14 Iorga N. Memorii. Vol. I. Buc., 1939, P. 174; Averescu A. 
Notiţe zilnice din război (1916-1918). Buc., Р. 248, 249; Duca 
I.G. Memorii. Vol. III. Războiul (1916-1917). Partea I. Buc., 
1994, P. 273; Vol. IV. Războiul (1917-1919), p. 39.

15 Известия Кишиневского Совета, №162; Бессарабская 
жизнь, №270.

16 Bogos D. La răspântie, p. 108.
17 Бессарабская жизнь, №278; Свободная Бессарабия, №187; 

Левит И.Э. Молдавская республика, С.60; Ghibu O. Pe bari-
cadele vieţii, p. 463-464.

18 Vezi: Левит И.Э. Молдавская республика, С. 33-34, 42, 
59-61; Meurs W.P. van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia 
comunistă. Chiş., 1996, p. 81, 83; .

19 Ciobanu Şt. Unirea Basarabiei. Studii şi documente, Buc., 
1929, p. LXXIII.

20 Афтенюк С.Я. Ленинская национальная политика Комму-
нистической партии и образование советской государс-
твенности молдавского народа. Кишинэу, 1971, p. 155; 
История Молдавской ССР, т. II. Кишинэу, 1968, p. 62-63.

această problemă”21. Cu acest scop, la 20 decembrie 
la Iaşi au plecat V. Cristi şi I. Pelivan.

Cercurile guvernante ale României se temeau 
însă că comandamentul german ar putea anula 
armistiţiul. Plus la toate era necesar acordul alia-
ţilor. Istoricul olandez W.P. van Meurs în felul 
următor apreciază situaţia creată: „În decembrie 
şi la începutul lui ianuarie, conducerea moldove-
nească a Sfatului Ţării a apelat de două ori la Iaşi 
pentru sprijin militar din partea lui Şcerbaciov şi a 
guvernului român. Aceşti conducători au solicitat ca 
un număr de unităţi militare să fie puse la dispoziţia 
guvernului moldovean pentru restaurarea legii şi 
ordinii, dar nu pentru o ocupaţie românească, cum 
avea să se petreacă mai târziu. În ambele împrejurări, 
Brătianu a refuzat cererile având în vedere situaţia 
delicată a României vizavi de Puterile Centrale”22. 
Dar în curând Guvernul român le-a satisfăcut rugă-
mintea, emiţând la 24 decembrie ordinul despre 
introducerea trupelor în Basarabia23.

Făcând bilanţul în problema introducerii trupelor 
române în Basarabia, istoricul I. Ţurcanu menţio-
nează: „Este evident însă că nu intervenţiile basa-
rabenilor au fost acelea care au făcut ca trupele 
române să pună stăpânire pe Basarabia... Dar este 
tot atât de neîndoielnic şi faptul că, de vreme ce 
guvernul României şi forţele lui militare erau sub 
ascultarea Antantei şi că, în acelaşi timp, trebuiau 
să ţină cont şi de interesele Puterilor Centrale, care 
ocupaseră cea mai mare parte a ţării şi puteau dicta 
românilor orice condiţii, autorităţile româneşti nu 
aveau cum decide, din proprie iniţiativă, trimiterea 
de trupe în Basarabia”24. Aşadar, este evident că 
decizia de a trimite trupe străine în ţinutul nostru şi 
operaţia de „unire” a Basarabiei cu România, care 
a urmat în curând, nu a avut nimic în comun cu 
voinţa poporului moldovenesc. Deciziile erau luate 
în marile capitale europene şi erau dictate de scopu-
rile marilor puteri beligerante în lupta lor cu Rusia 
Sovietică.

Însă când populaţia Chişinăului a aflat despre 
aceste acţiuni, pe străzile oraşului au apărut procla-
maţii ca „Consiliul Directorilor şi Sfatul Ţării au 
vândut Basarabia României”25. Unităţile militare 
s-au pronunţat categoric împotriva acestor intenţii 
21 Cazacu P. Moldova dintre Prut şi Nistru. Chişinău, 1992, 

p. 340.
22 Meurs W.P. van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia comu-

nistă, p. 83.
23 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord cu România. 1917-

1918. Documente. Chişinău, 1995, p. 133.
24 Ţurcanu I. Unirea Basarabiei cu România. Preludii, premise, 

realizări. 1918. Chişinău, 1998, p. 128.
25 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 21, f. 132, 135, 135 verso; Sfatul 

Ţării. 1917. 24.12; Cazacu P. Moldova dintre Prut şi Nistru, 
Iaşi, 1920, p. 265.
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ale Sfatului Ţării26. Fiind demascaţi, conducătorii 
lui încercau să nege existenţa înţelegerilor secrete 
cu cabinetul ieşean. „Ocupaţia românească este 
rodul imaginaţiei şi al agitaţiei provocatoare”, 
afirma ziarul „Sfatul Ţării”. Ion Inculeţ a încercat să 
„calmeze” opinia publică, declarând că „Sfatul Ţării, 
desigur, e pentru cea mai strânsă unire cu Republica 
Democratică Federativă Rusă” şi „toate zvonurile 
despre o oarecare orientare românească sunt absurde 
şi n-au nici un temei. Zvonul despre introducerea 
trupelor româneşti pe teritoriul Republicii Moldo-
veneşti e o absurditate totală”27. A „dezminţit” 
zvonurile despre introducerea forţelor armate româ-
neşti în Basarabia şi P. Erhan. Declarând zvonurile 
drept “provocatoare”, pentru calmarea spiritelor el a 
considerat necesar să sublinieze că Sfatul Ţării „se 
află în contact şi într-o unitate absolută” cu comi-
tetul executiv al Sovietului deputaţilor soldaţilor, 
muncitorilor şi ţăranilor28.

Astfel, liderii naţionalişti minţeau şi întreprin-
deau manevre false, încercând să inducă opinia 
publică în eroare. În atmosfera care domnea pe 
atunci în Basarabia, recunoaşte P. Cazacu, erau 
foarte puţini care se încumetau să se pronunţe 
deschis în favoarea invitării trupelor române29. 
Liderii Sfatului Ţării au fost nevoiţi să declare public 
precum că pledează şi în continuare pentru existenţa 
R.D.M. în componenţa Rusiei Federative. Astfel, 
preşedintele Sfatului Ţării P. Halippa a menţionat 
că „noi permanent suntem învinuiţi de... orientare 
românească... Sfatul Ţării declară că nu vede Basa-
rabia în altă legătură decât cu Republica Federativă 
Rusă... Orientarea spre Rusia e singura acceptabilă 
pentru noi”. Iar „zvonurile despre orientarea proro-
mânească” el le-a numit „denigratoare”30.

Atât albgardiştii ruşi în frunte cu Şcerbaciov, 
cât şi guvernul român au înţeles că „Guvernul 
Republicii Moldoveneşti nu va fi câtuşi de puţin 
în stare să reziste în faţa bolşevicilor”. Referindu-
se la evenimentele din acel timp, vice-premierul 
Take Ionescu povestea de la tribuna parlamentului: 
“Sfatul Ţării cerea orice ajutor militar, deoarece toţi 
ceilalţi nu doreau armata noastră... Dumneavoastră 
credeţi că Guvernul, trimiţând oştile în Basarabia, 
considera că le trimite numai pentru a păzi un stog 
de fân? Toţi ştiau că trupele sunt îndreptate în Basa-

26 Vezi: Свободная Бессарабия, №196, №199; ANRM, F. 727, 
Inv. 2, D. 6, f. 2; Борьба за власть Советов в Молдавии. 
Сборник документов и материалов, p. 204.

27 Sfatul Ţării. 1917, 24.12.
28 Sfatul Ţării. 1917, 25.12.
29 Cazacu P. Moldova dintre Prut şi Nistru, Iaşi, 1920, P. 268; 

vezi de asemenea: Ciobanu Şt. Unirea Basarabiei. Studii şi 
documente. Chişinău, 1993, p. 223.

30 ANRM, F. 727, Inv. 1, D. 21, f. 141 verso, 142.

rabia... pentru a realiza actul final al unirii Basara-
biei. Acesta este adevărul!” P. Halippa, prezent în 
sală, a aruncat o replică: „Dumneavoastră credeţi că 
noi am cerut oştiri pentru paza stogurilor de fân?” 
„Sigur că nu”, a replicat Take Ionescu31.

În primele zile ale lunii ianuarie trupele române, 
cu forţe relativ mici, au ocupat Unghenii, Cahulul, 
Leova, Bolgradul şi un şir de sate. În Ungheni la 
9 ianuarie au fost împuşcaţi 12 membri ai sovie-
tului de deputaţi32. Şi deja la 6 ianuarie, la ora 1 de 
noapte Sovietul din Chişinău a primit o informaţie 
că dinspre Razdelinaia se apropie un eşalon cu arde-
leni pentru a acorda ajutor Sfatului Ţării. Pentru a-i 
întâlni pe „oaspeţi”, la staţie au fost trimise Regi-
mentul 5 de cavalerie şi Regimentul 1 Moldovenesc 
de infanterie în frunte cu V. Caabac. În rezultatul 
acestei operaţii transilvănenii au fost dezarmaţi şi 
făcuţi prizonieri33. Cu eşec s-a terminat şi ofensiva 
asupra Chişinăului dinspre Prut. In urma luptelor de 
la Străşeni şi Ghidighici armata regulată română a 
pierdut mai mulţi morţi şi răniţi, iar 1300 de oameni 
au fost luaţi prizonieri34.

Vorbind despre aceste evenimente, I. Duca recu-
noştea că „voluntarii ardeleni de la Kiev au fost 
atacaţi în gara Chişinău de bolşevici, dezarmaţi şi 
bătuţi, iar detaşamentul de la Iaşi cum a trecut Prutul 
a avut de susţinut lupte şi mai grele cu bolşevicii. La 
Corneşti, generalul Necrasov şi colonelul Socolov, 
doi intimi ai lui Şcerbaciov, au fost omorâţi şi deta-
şamentul complet învins, iar membrii români ai 
comisiei interaliate pentru aprovizionarea armatei 
au fost arestaţi la Chişinău şi trimişi prizonieri la 
Odesa”35.

Însă cea mai mare dezamăgire liderilor Sfatului 
Ţării le-a cauzat-o comportamentul unităţilor 
moldoveneşti. „Am încercat, – mărturiseşte Bogos, 
– cu locotenent-colonelul Popa să luăm comanda 
regimentului I de husari basarabeni, dar în zadar, 
soldaţii literalmente înnebuniseră, nu mai vorbesc 
de soldaţii din regimentul I de infanterie”36. „80% 
din efectivele unităţilor moldoveneşti refuzau să se 
31 Dezbaterile Adunării deputaţilor. Sesiunea ordinară. 1920-1921. 

Nr. 27, p. 617.
32 Борьба за власть Советов в Молдавии. Сборник доку-

ментов и материалов, p. 200, 273, 276, 278; За власть 
Советскую, Сборник документов, p. 29; Афтенюк С.Я. 
Ленинская национальная политика, p. 179.

33 Vezi: Pântea Gh. Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în 
actul unirii Basarabiei. Chiş., 1932, P. 73-77; Halipa P., Moraru 
A. Testament pentru urmaşi, P. 79; Bogos D. La răspântie, 
p. 138, 140-141; Ghibu O. Pe baricadele vieţii, p. 506.

34 Афтенюк С.Я. Ленинская национальная политика, С. 180; 
Kiriţescu C.I. Istoria războiului pentru întregirea României, 
Vol. II. Buc., 1989, p. 241-242.

35 Duca I.G. Amintiri politice. Vol. III, Р. 49; Duca I.G. Memorii. 
Vol. IV, p. 61.

36 Bogos D. La răspântie, p. 144.
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supună ordinelor ofiţerilor, trecuseră, sub impactul 
zvonurilor şi provocărilor, de partea Secţiei de 
Front... Centrul de greutate al puterii în aceste zile... 
se mutase în comitete, deoarece forţa era acolo”37. 
La şedinţa Sfatului Ţării din 8 ianuarie Inculeţ a 
menţionat că „puterea a căzut din mâinile noastre, 
nu avem pe ce să ne sprijinim şi legătura cu unită-
ţile noastre e întreruptă”. Directorul pentru proble-
mele de război Gh. Pântea s-a plâns că „unităţile 
noastre... fără ştirea mea au mers pe poziţie... Vin, 
spre marea mea mâhnire, să mă aresteze chiar regi-
mentele noastre moldoveneşti”38.

Ofensiva masivă a celor 4 divizii româneşti pe 
teritoriul Basarabiei a fost declanşată la 8 (21) ianu-
arie. „Campania trupelor române în teritoriul de la 
est de Prut a durat circa 1,5 luni de zile... Armata 
română a îndeplinit cu cinste misiunea de instaurare 
a ordinii în teritoriul dintre Prut şi Nistru, înfruntând 
prin atitudinea sa temerile şi neîncrederea unei părţi 
a populaţiei”39.

In realitate, însă, trebuie de accentuat că pretu-
tindeni armata română a fost întâlnită cu rezistenţă 
şi peste tot calea ei a fost împresurată de cadavrele 
basarabenilor40. La Bălţi în fruntea apărării oraşului 
s-au situat A.G. Paladi, G.I. Galagan, V.M. Rudiev, 
A.V. Popa – conducătorii Sovietului judeţean al 
deputaţilor ţăranilor. Ei au chemat populaţia să se 
ridice în apărarea libertaţii de la tentativele „ţaris-
mului român”, scopul căruia constă în exproprierea 
de la ţărani a „întregului pământ şi întoarcerea lui 
boierilor”41. Se pregăteau de apărare şi la Chişinău42. 
„După luarea de către români a capitalei Chişinău, 

37 Cojocaru Gh. Sfatul Ţării: Itinerar, p. 69-70.
38 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 21, f. 166 verso
39 Cojocaru Gh. Sfatul Ţării: Itinerar, p. 72.
 Dl Cojocaru foloseşte un procedeu dezonorabil şi absolut fals. 

El permanent încearcă să prezinte lucrurile de parcă numai 
reprezentanţii minorităţilor naţionale s-au pronunţat contra 
intervenţiei româneşti în Republica Moldovenească (vezi, de 
exemplu, pagi. 72 a lucrării indicate mai sus: „Reacţiile popu-
laţiei locale la intrarea trupelor române în ţinut au oscilat, 
adeseori în funcţie de apartenenţa etnică a localităţilor”). 
Aceasta este o minciună obraznică, jignitoare şi total neînte-
meiată, scopul căreia este volens-nolens contrapunerea moldo-
venilor şi concetăţenilor noştri de alte naţionalităţi.

 Acelaşi lucru îl putem spune şi la adresa altor istorici. Astfel 
A.Moraru şi I.Negrei încearcă să convigă cititorul că împotriva 
„mişcării de eliberare naţională” luptau forţele, „baza socială 
a [cărora] o constituiau coloniştii ruşi, ucraineni, bulgari, 
găgăuzi, evrei”. // Moraru A., Negrei I. Anul 1918. Ora astrală 
a neamului românesc. Chişinău, 1998, p. 67.

40 Vezi: Борьба трудящихся Молдавии против интервентов 
и внутренней контрреволюции (1917-1920). Сборник 
документов и материалов. Киш., 1967, p. 29-140; История 
Молдавской ССР, т. II, p. 72-84.

41 Борьба трудящихся Молдавии. Сборник документов, 
p. 38-51; Bogos D. La răspântie, p. 156.

42 Борьба трудящихся Молдавии. Сборник документов, 
p. 33-34.

luptele au continuat în Basarabia pe parcursul 
întregii luni februarie. Ţăranii, care tocmai «dobân-
diseră» o bucată de pământ, şi diferite unităţi revo-
luţionare au continuat să reziste încercărilor forţelor 
româneşti de a restabili legea şi ordinea”43.

Însă pentru a induce în eroare opinia publică 
din ţinut şi a slăbi rezistenţa, autorităţile române au 
mers la un şiretlic – generalul Prezan a dat asigu-
rări că „îndată după instaurarea ordinii şi liniştii... 
ostaşii români se vor întoarce la ei acasă”44. În adre-
sarea lui Prezan, intervenţia nu era motivată prin 
drepturile istorice şi etnice ale României asupra 
Basarabiei, cum s-a făcut ulterior, ci exclusiv prin 
necesitatea de a păzi depozitele, căile ferate, a lupta 
cu anarhia, jafurile şi prin rugămintea Sfatului Ţării. 
Concluzia noastră este confirmată şi de memoriile 
lui I. Duca care astfel comentează cele expuse mai 
sus: „Ca să salvăm aparenţele, am însărcinat pe 
generalul Prezan să dea un manifest, prin care să 
arate basarabenilor că nu venim nici în cucerire, nici 
pentru a răpi populaţiei pământul şi roadele revolu-
ţiei, ci pentru a restabili ordinea... Manifestul insista 
asupra caracterului trecător al intervenţiei noastre 
militare”45.

Cu sosirea oştirilor române, în ţinutul nostrum 
s-a stabilit un regim de teroare. Când Erhan l-a 
informat pe Broşteanu că în Republica Moldove-
nească sentinţa cu moartea a fost anulată, generalul 
i-a răspuns: “Eu sunt judecător aici şi orice crime 
vor fi aspru pedepsite”46. Ordinele autorităţilor mili-
tare române referitor la tot felul de pedepse, inclusiv 
execuţiile prin împuşcare, erau afişate pretutin-
deni47. “Represiile erau cu adevărat îngrozitoare”, 
menţiona în memoriile sale chiar N. Iorga48.

La 18 (30) ianuarie şi-a deschis lucrările 
Congresul al III-lea al Sovietelor de deputaţi ai ţăra-
nilor din Basarabia. Însă din cauza luptelor care mai 
continuau pe teritoriul ţinutului la el au venit numai 
delegaţii din judeţele centrale ale republicii, locuite 
în majoritate de moldoveni. Noi intenţionat accen-
tuăm acest moment, deoarece unii istorici încearcă 
să prezinte lucrurile în mod eronat – de parcă 
componenţa naţională a congresului era preponde-

43 Meurs W.P. van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia comu-
nistă, p. 87.

44 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 100, f. 136-136 verso; Unirea Basa-
rabiei şi a Bucovinei de Nord cu România. 1917-1918. Docu-
mente, p. 137.

45 Duca I.G. Amintiri politice. Vol. III, Р. 40; Duca I.G. Memorii. 
Vol. IV, p. 62.

46 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 21, f. 194.
47 Vezi de exemplu: Sfatul Ţării. 1918, 21.01, 23.01, № 16, 17; 

Ciobanu Şt. Unirea Basarabiei. Studii şi documente. Chişinău, 
1993, p. 223.

48 Iorga N. Memorii. Vol. I, p. 288.
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rent ne moldovenească49. Preşedinte al congresului 
a fost ales Rudiev, care a protestat împotriva inter-
venţiei româneşti50.

La 19/31 ianuarie în alocuţiunea s-a la congres 
el a declarat: „Noi recunoaştem poporul român, 
în deosebi ţărănimea română, dar nici cum nu ne 
putem lipsi de dreptul de control asupra guvernului, 
fie el rus, român sau moldovenesc. Până când nu 
vor fi asigurate libertatea cuvântului, a adunărilor 
şi intangibilitatea delegaţilor congresului, noi nu 
putem continua liniştit lucrul nostru. Unicul mijloc 
de eliberare a ţinutului nostru drag constă în izgo-
nirea românilor în 24 de ore, fără să ne cruţăm 
vieţile, ridicândune toţi ca unu în apărarea liber-
tăţii dobândite în luptă cu sângele fraţilor noştri şi 
pângărite de români”51. Imediat după aceasta în sală 
a intrat un detaşament de jandarmi cu patru mitra-
liere52. Au fost arestaţi şi, „fiind declaraţi duşmani 
ai românismului”53, a doua zi împuşcaţi moldovenii 
V. Rudiev, V. Prahniţchi, I. Panţâri, T. Cotoros 
şi ucraineanul P. Ciumaşenko. De asemenea au 
fost împuşcaţi menşevica N. Grinfeld şi eserul 
N. Covsan54. „Vina” lor consta în faptul, că s-au 
pronunţat împotriva intervenţiei româneşti şi optau 
pentru Republica Moldovenească.

Despre faptul că Sfatul Ţării nu mai era inde-
pendent ne vorbeşte următorul fapt. Când delegaţia 
lui s-a adresat generalului Broşteanu vizavi de ares-
tarea deputaţilor, acesta „a declarat ferm că socoate 
imposibilă eliberarea delegaţilor”. La remarca lor 
că „deputaţii au dreptul la inviolabilitate”, Broş-
teanu a răspuns că „Republica Moldovenească nu 
are constituţie în care lucrul acesta ar fi fixat” şi el 
nu consideră că arestarea membrilor Sfatului Ţării 
e un „amestec în treburile interne ale Republicii... 
Dumneavoastră nu puteţi lua nici un fel de măsuri, 
nici fizice, nici morale, şi odată ce nu puteţi face 
aceasta, noi... o facem singuri”. Învinuind Sfatul 
ţării în pasivitate şi ipotenţă, generalul a declarat că 
„în aceste condiţii el este nevoit să apere onoarea 
armatei române” şi „va proceda la fel de fiecare 
dată”55.

Anume într-o aşa atmosferă de ocupaţie militară 
străină, la 24 ianuarie 1918 Sfatul Ţării a proclamat 

49 Vezi de exemplu: Cojocaru Gh. Integrarea Basarabiei în cadrul 
României (1918-1923). Buc., 1997, p. 32

50 AOSPRM, F. 153, Inv. 1, D. 376, f. 5; Bogos D. La răspântie, 
p. 151.

51 Голос революции, № 160; За власть Советскую. Сборник 
документов, p. 64.

52 Голос революции, № 160.
53 Moraru A. Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-

1993). Chişinău, 1995, p. 172.
54 AOSPRM, F. 153, Inv. 1, D. 376, f. 5; ANRM, .F. 919, Inv. 2, 

D. 1, p. 23.
55 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 21, f. 210-211.

„independenţa” R.D.M. „Deşi s-a declarat «stat 
neatârnat», – recunoaşte P. Cazacu, – hotarele 
Republicii Moldoveneşti erau păzite de armatele 
româneşti, care, din ianuarie ocupă Basarabia”56. N. 
Iorga scrie că „generalul Broşteanu a trecut Prutul 
şi provincia... a devenit, aşteptând împrejurările, un 
teritoriu ocupat milităreşte”57. Evident, că nici Iorga 
şi nici Cazacu nu pot fi bănuiţi de antiromânism...

Cu toate acestea cercurile guvernante româneşti 
nu s-au hotărât la o anexiune imediată a Basara-
biei. In legătură cu aceasta I. Duca scria: „Fireşte 
au mai trebuit câteva săptămâni pentru ca trupele 
noastre să ocupe întreg teritoriul Basarabiei şi din 
anumite consideraţiuni politice... au trecut două luni 
până când Unirea să fie oficial proclamată, dar în 
realitate din momentul [intrării trupelor române] ea 
era un fapt îndeplinit şi ca atare l-am considerat la 
Iaşi”58. În afară de aceasta în ianuarie-februarie în 
sudul şi nordul republicii continuau lupte defensive 
grele cu românii.

Despre atmosfera care domnea în acele zile şi 
atitudinea populaţiei faţă de „unirea” cu România 
ne comunică istoricul A. Morari: „Agitatorii Rusiei 
aveau o influenţă suficient de mare în mijlocul ţăra-
nilor. Vrânceanu şi Turcuman, luptători pentru unire 
în judeţul Soroca, au fost condamnaţi la moarte de 
ţăranii incitaţi contra unirii”59. Un agent al siguranţei 
informa organele ierarhic superioare că în judeţul 
Bălţi printre ţărani domină dispoziţiile rebele, ei 
fiind indignaţi de intervenţia armatelor române în 
Basarabia60. Nicolae Iorga de asemenea mărturisea 
că la începutul anului 1918 poporul Basarabiei 
fierbe de indignare, că în sate românii sunt urâţi, 
iar trupe nu ajung61. Deja peste două decenii după 
evenimentele descrise Halipa menţiona cu regret că 
prea mulţi moldoveni rămâneau fideli ideii Rusiei 
unitare62. 

Însă la 27 martie / 9 aprilie 1918, cu 86 de voturi 
pentru, 3 împotrivă şi 36 abţineri, Sfatul Ţării a 
decis unirea condiţionată a Basarabiei cu România. 
Această „unire benevolă” a fost de fapt o farsă, 
realizată în condiţiile ocupaţiei militare româneşti 
şi contrar voinţei majorităţii absolute a populaţiei 
ţării. Lucrul acesta îl demonstrează chiar şi proce-
dura votării – nominală şi nu secretă, deputaţii fiind 
56 Cazacu P. Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918. Chişinău, 

1992, p. 363.
57 Iorga N. Neamul românesc în Basarabia. Vol. II. Buc., 1997, 

p. 221.
58 Duca I.G. Amintiri politice. Vol. III, Р. 50; Duca I.G. Memorii. 

Vol. IV, p. 62.
59 Moraru A. Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria, p. 175; 

Moraru A., Negrei I. Anul 1918, p. 84.
60 ANRM, F. 679, Inv. 1, D. 4803, f. 66.
61 Iorga N. Memorii. Vol. I, p. 270, 278.
62 Viaţa Basarabiei. 1938, Nr. 4-5, p. 5.
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„îmboldiţi” de baionetele româneşti care au încon-
jurat clădirea, iar pe deasupra ei zburau avioane 
militare române. De asemenea şi prezenţa în sală 
înainte de votare a premierului român A. Marghi-
loman i-a presat pe „deputaţi”63. Ei n-au uitat de 
executarea în luna ianuarie a membrilor Sfatului 
Ţării şi nu mai vroiau să-şi rişte viaţa. La banchetul 
organizat după votare, Marghiloman a declarat că 
„unirea Basarabiei s-a făcut la Bucureşti”64.

Acest gând a fost totalmente confirmat şi de 
adversarul lui politic C. Argetoianu: „De fapt, 
Basarabia s-a unit cu Patria Mamă, dacă nu în clipa 
în care s-a hotărât trimiterea armatei noastre peste 
Prut, la chemarea cârmuitorilor basarabeni – adică 
la 4 ianuarie 1918 – cel puţin în momentul în care 
trupele noastre au intrat în Chişinău... Chestiunea 
Basarabiei fusese definitiv reglată, şi fără nici o difi-
cultate, [de către] Guvernul Averescu în tratativele 
sale cu reprezentanţii Puterilor Centrale. Kühlmann 
şi Czernin au venit la Bucureşti cu hotărârea să ne 
lase Basarabia în schimbul ciopârţelilor pe care le 
proiectaseră”65.

Şi Duca confirmă mărturisirile lui Marghi-
loman şi Argetoianu: „Germania şi Austro-Ungaria 
declaraseră în toate împrejurările că ele nu se opun 
la această unire. Mai mult, afirmai că o consideră 
legitimă şi că o doresc... Le convenea să micşo-
reze Rusia şi prin mărirea teritoriului nostru înspre 
răsărit să facă să mai uităm revendicările noastre de 
peste Carpaţi”, şantajând guvernul român cu această 
recunoaştere a „unirii” Basarabiei în scopul de ai 
impune condiţiile proprii de pace66. Astfel, însăşi 
politicienii români în memoriile sale dovedesc că 
„unirea” a fost plămădită de factorii din afara Basa-
rabiei şi „votul” Sfatului Ţării, – numit de acelaşi 
Argetoianu „bandă de besmetici”, „puşlamale”67, – 
a fost doar o ficţiune.

Majoritatea populaţiei Moldovei s-a pronunţat 
contra „unirii”. Aceste dispoziţii au fost clar expri-
mate de către istoricul american Ch. King: “Invi-
tarea românilor în Basarabia, deşi a avut loc în urma 
apelului lansat de Sfatul Ţării..., nu a fost binevenită 
pretutindeni... Mulţi membri ai Sfatului Ţării erau ei 
înşişi prea puţin în favoarea prezenţei româneşti”68. 
Olandezul W.P. van Meurs în felul următor comple-
63 King Ch. Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală. 

Chişinău, 2002, p. 33.
64 Vezi: Schina M.C. Basarabia. Ianuarie 1918 – iunie 1919. 

Buc., 1939, P. 33; Ţurcanu I. Unirea Basarabiei cu România, 
P. 175; Meurs W.P. van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia 
comunistă, p. 89.

65 Argetoianu C. Memorii. Vol. V, p. 53.
66 Duca I.G. Memorii. Vol. IV, p. 106.
67 Argetoianu C. Memorii. Vol. V, p. 54, 56.
68 King Ch. Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală, 

p. 33

tează acest gând: „Liderii moldoveni din Sfatul Ţării 
erau foarte conştienţi de sentimentul revoluţionar 
larg răspândit şi de neîncrederea cu care era privită 
în republică guvernarea românească”69. El apreciază 
regimul de atunci din România drept reacţionar70.

Documentele de arhivă ne demonctrează că 
ţăranii multor sate îşi exprimau deschis dezacordul 
în legătură cu hotărârea Sfatului Ţării71. În acest 
sens, C. Stere constata cu amărăciune că „Basa-
rabia se ţine doar datorită armatei române care ne-a 
salvat de bolşevici şi acum ne păzeşte”72 Desigur, 
hotărârea Sfatului Ţării a fost percepută diferit de 
diferite pături sociale. Au fost şi oameni care au 
susţinut-o. Printre ei, în primul rând, moşierii şi alţi 
mari proprietari, clerul, majoritatea funcţionarilor şi 
ofiţerilor, o bună parte a intelectualităţii şi studen-
ţimii moldoveneşti – circa 2–3% din populaţie.

Cât de legală a fost hotărârea Sfatului Ţării în 
contextul dreptului internaţional? În primul rând, 
Sfatul Ţării nu era un forum legislativ ales prin 
vot universal şi direct de către întreaga populaţie 
a ţinutului. Nucleul acestei organizaţii îl constituia 
PNM, iar alegerile în Adunarea Constituantă din 
întreaga Rusie i-au oferit 2,2% din voturi – reitingul 
adevărat al Sfatului Ţării printre populaţia RDM. În 
componenţa lui n-au fost reprezentate proporţional 
minorităţile naţionale din ţinut, muncitorii şi ţăranii. 
Deci el nu avea nici un drept să reprezinte popu-
laţia Basarabiei şi să-i hotărască soarta. Aceasta 
putea să se întâmple numai prin referendum. Şi nici 
un deputat al acestui organ n-a fost ales în compo-
nenţa lui pentru a realiza „unirea cu patria-mumă 
România”. Procedura votării n-a fost liberă în 
condiţiile ocupaţiei militare.

Dar aici apare un „contraargument”: în condi-
ţiile războiului era imposibilă organizarea unor 
alegeri libere. Drept dovadă sunt aduse exemplele 
altor teritorii separate de Rusia sau chiar al Statelor 
Unite ale Americii din perioada Războiului pentru 
Independenţă, când primul Congres n-a fost ales 
de tot poporul. Însă nici acest „argument” nu are 
valoare, deoarece Rusia de facto a ieşit din război 
încă în noiembrie 1917 (şi de jure în martie 1918), 
de aceea petrecerea alegerilor era posibilă şi în 
Adunarea Constituantă din întreaga Rusie ele au 
69 Meurs W.P. van. Chestiunea Basarabiei în istoriografia comu-

nistă, p. 89.
70 Ibid., p. 86.
71 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 73, f. 30-31, 37-37 verso; ANRM, 

F. 727, Inv. 2, D. 55, f. 185 verso, 186; ANRM, F. 1217, Inv. 
3, D. 4, f. 36; Борьба трудящихся Молдавии. Сборник 
документов, p. 149-153, 155-188, 171-198; За власть Совет-
скую. Сборник документов, С. 110-121; Liveanu V. 1918. 
Din istoria luptelor revoluţionare din România, p. 240. Buc., 
1960 etc.

72 ANRM, F. 727, Inv. 2, D. 55, f. 154 verso.
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avut loc, inclusiv pe teritoriul Basarabiei, şi legali-
tatea Constituantei nimeni n-a contestat-o. Mai mult 
chiar, când Sfatul Ţării era în proces de constituire 
toţi fără excepţie recunoşteau că misiunea lui prin-
cipală constă în organizarea petrecerii alegerilor în 
Adunarea Constituantă a Basarabiei şi nimeni nu 
punea la îndoială faptul că posibilităţii petrecerii 
lor pe o bază democratică. Şi numai la mijlocul lui 
ianuarie, odată cu intrarea armatelor române pe teri-
toriul RDM şi ocuparea ei, liderii Sfatului Ţării au 
considerat petrecerea unor astfel de alegeri „fără 
sens”, fiindcă chiar în condiţiile ocupaţiei militare 
româneşti rezultatele lor puteau fi numai contrare 
aşteptărilor naţionaliştilor aflaţi sub ocrotirea baio-
netelor româneşti.

Cât priveşte „alte teritorii separate de Rusia” – 
după proclamarea independenţei ele au devenit state 
independente veritabile. Iar după aceasta, liderii 
naţionali nu şi-au vândut ţările unei puteri străine. 
Relativ la SUA analogia cu RDM de asemenea este 
ne la locul ei. În primul rând, din aceleaşi cauze cum 
şi în cazul statelor noi create limitrofe Rusiei. Iar 
în al doilea, Congresul de la Filadelfia, exprimând 

voinţa poporului american, s-a situat în fruntea 
luptei lui împotriva colonialiştilor şi intervenţi-
ilor, iar Sfatul Ţării, contrar voinţei poporului, i-a 
chemat pe intervenţi cu scopul înrobirii lui şi lichi-
dării libertăţilor.

Însă din punct de vedere al dreptului un interes 
şi mai mare îl prezintă punctul de vedere al ilus-
trului diplomat român Nicolae Titulescu: „Apoi, 
autodeterminarea [se are în vedere votarea de la 
27 martie] a avut loc în vreme ce trupele române 
ocupau Basarabia... Dar autodeterminarea este, ca 
să spunem aşa, plebiscitul. Orice plebiscit, pentru 
a avea o valoare de drept internaţional trebuie să se 
desfăşoare în libertate. De aceea acolo, acolo unde 
a fost folosit foarte adesea..., forţe internaţionale au 
fost acelea care au menţinut ordinea şi nu forţele 
militare ale uneia sau alteia din părţile interesate”73. 
Titulescu înţelegea perfect în ce constă vulnerabili-
tatea actului de la 27 martie 1918.

Copyright© Sergiu NAZARIA,
Victor STEPANIUC, 2010.

73 Titulescu N. Documente confidenţiale. Buc., 1992, p. 85.
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«ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО ДО И ПОСЛЕ ЛИССАБОНСКОГО ДОГОВОРА»

Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского дого-
вора. – М: Научная книга, 2010. – 240 с. ISBN 978-5-91393-034-7 

Данное издание представляет собой одну из первых отечественных 
работ, содержащих анализ нового Лиссабонского договора о реформе 
Европейского союза и комментарии к нему. Рассматривается юриди-
ческая природа Европейского союза, особенности и перспективы 
развития европейского права (права ЕС) на ближайшие годы. Особое 
внимание уделяется вопросам соотношения нрава ЕС с международным 
правом, в частности, проблемам ограничения суверенных полномочий 
государств-членов Евросоюза.

Анализируется развивающееся в европейском праве понятие 
«Пространство свободы, безопасности и законности», исследуется новая 
важная роль национальных парламентов в процессах принятия решений 

в ЕС. Отображаются реформы органов и институтов Евросоюза, запланированные Лиссабонским 
договором.

Книга предназначена для всех, интересующихся вопросами европейской интеграции и междуна-
родных отношений.

Biryukov, MM European law before and after the Treaty of Lisbon. – M: Science Book, 2010. – 
240 pp. ISBN 978-5-91393-034-7

This publication is one of the first domestic papers containing analysis of the new Lisbon Treaty on 
reform of the European Union and its commentary. The given edition represents one of the first domestic 
works containing the analysis of the new Lisbon contract on reform of the European Union and the comment 
to it. The legal nature of the European Union, feature and prospect of development of the European law 
(EU’s law) in the coming years is considered. The special attention is given to questions of a parity of 
customs of EU with international law, in particular, to problems of restriction of sovereign powers of 
member states of the European Union.

The concept developing in the European law “Space of freedom, security and legality” is analyzed, the 
new important role of national parliaments in decision-making processes in EU is investigated. Reforms of 
bodies and the European Union institutes, planned by the Lisbon contract are displayed.

The book is intended for everything, interested in questions of the European integration and interna-
tional relations.

«КРАЯ ДУГИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ: БАЛКАНЫ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»

Края дуги нестабильности: Балканы – Центральная Азия. Моно-
графия / Под ред. Г. А. Рудова, Е. Г. Пономаревой. – М.: Восток – Запад, 
2010. – 240 с. ISBN 978-5-478-01261-8 

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена осмыслению 
причин нестабильности Балкан и Центральной Азии, через призму 
которых авторы исследуют трансформацию современной мировой 
системы. В работе представлен многомерный взгляд на проблемы конф-
ликтных регионов, освещаются социальные, экономические и между-
народно-политические процессы, происходящие в геополитических 
«воронках», яркими примерами которых являются страны постъюгос-
лавского и центральноазиатского пространств.

Книга ориентирована на исследователей, работающих по постсовет-
ской и балканской проблематике, а также на широкий круг читателей, 
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готовых к серьезному и обстоятельному обсуждению важнейших вопросов современного мира.

The edges of the arc of instability: the Balkans – Central Asia. Monograph, Ed. GA Rudova, EG 
Ponomareva. – M.: East – West, 2010. 240 pp. ISBN 978-5-478-01261-8

The present book is devoted to understanding the causes of instability in the Balkans and Central Asia 
through the prism of which the authors examine the transformation of the modern world system. A multidi-
mensional view of the problems of conflict regions is presented in this work; social, economic and interna-
tional-political processes occurring in geopolitical “funnels” which vivid examples are the post Yugoslavia 
and Central Asian countries are highlighted. 

The book is aimed at researchers working on post-Soviet and Balkan issues, as well as at a wide range of 
readers who are ready for a serious and detailed discussion on the most important questions of the modern world.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»

Международное право: учебник / Отв. ред. В. И. Кузнецов, Б. Р. 
Тузмухамедов. 3-е изд., перераб. – М.: Норма, 2010. 

Предыдущее издание учебника получило высокую оценку среди 
ученых и практических работников, учащихся высших учебных заве-
дений; ему были посвящены положительные рецензии в ведущих отечес-
твенных и иностранных международно-правовых журналах; оно было 
переведено на английский язык и выпущено в свет крупным междуна-
родным издательством. Новое издание существенно переработано и 
обновлено. Оно предназначено как изучающим международное право, так 
и практикующим его. Работа опирается на важнейшие международные и 
национальные нормативные материалы, документы внешней политики, 
решения международных организаций и судебных учреждений. 

Учебник подготовлен коллективом в составе ведущих преподава-
телей и ученых ряда крупнейших академических центров страны, ответс-
твенных работников федеральных государственных учреждений, дипло-
матов, судей международных судов и трибуналов.

International law: textbook. Ed. By V.I. Kuznetsov, B.R. Tuzmukhamedov. 3rd ed., Revised. – 
Moscow: Norma, 2010.

The previous edition of the textbook was highly appreciated among scientific and practical workers, 
pupils of higher educational institutions; positive reviews in leading domestic and foreign international legal 
magazines have been devoted to this edition; it was translated into English and published by large interna-
tional publishing house. The new edition is essentially revised and expanded. It is intended both studying 
international law, and practicing it. Work leans against the major international and national standard mate-
rials, documents of foreign policy, decisions of the international organizations and legal agencies. 

The textbook is prepared by collective as a part of leading teachers and scientists of some largest 
academic centers of the country, ranking officers of federal official bodies, diplomats, judges of the inter-

national courts and tribunals.

«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Азиатско-тихоокеанские исследования. Учебное пособие / Отв. 
ред. Вл. Ф. Ли. – М: Восток – Запад, 2009. – 288 с. ISBN 978-5-478-01286-1 

В книгу включены статьи российских и зарубежных исследователей 
о политических и экономических процессах в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в целом и в ведущих странах региона (Россия, Китай, Япония, 
Индия), а также важнейшие документы, связанные с этой проблематикой.

Asia-Pacific Studies. Textbook / Ed. Vl. F. Lee. – M: East – West, 2009. 
– 288 pp. ISBN 978-5-478-01286-1 
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Articles of the Russian and foreign researchers about political and economic processes are included in 
the book in Asian-Pacific region in whole and in the leading countries of the region (Russia, China, Japan, 
India), and also the major documents connected with this problematics.

«ДИПЛОМАТИЯ»

Рыбаков Ю. М., Дипломатия: Учебное пособие / Ю. М. Рыбаков  – 
М.: Восток – Запад, 2009. – 568 с. ISBN 978-5-478-01281-6

Учебно-методический комплекс предлагает методическую основу 
изучения и преподавания дипломатии как науки и искусства в высших 
учебных заведениях. Он охватывает основные научные и прикладные 
дисциплины по данной специализации, облегчает углубленное изучение 
теории и практики мировой и российской дипломатии, способствует 
приобретению навыков творческого участия в дипломатической работе 
и другой деятельности, связанной с международным общением.

Учебно-методический комплекс полезен не только для слушателей, 
студентов и преподавателей, но и для практических работников.

Rybakov Yu. M., Diplomacy: Textbook / M. Rybakov – M.: East – West, 
2009. – 586 pp. ISBN 978-5-478-01281-6

The educational-methodical complex offers a methodical basis of learning and teaching diplomacy 
as an art and science in higher educational institutions. It covers basic scientific and applied disciplines 
on the given specialization, facilitates to profound studying of theory and practice of global and Russian 
diplomacy, promotes acquisition of skills of creative participation in diplomatic work and other activity 
connected with the international dialogue.

The educational-methodical complex is useful not only to listeners, students and teachers, but also for 
practical workers.

«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: РОЛЬ НАТО И ЕС»

Татаринцев В. М. Проблемы безопасности в Средиземноморье: 
роль НАТО и ЕС. Монография / В. М. Татаринцев. – М.: Восток – Запад, 
2009. –360 с. ISBN 978-5-478-01254-0 

В данной монографии исследуются в комплексе проблемы обеспе-
чения безопасности в Средиземноморье. Определяющее место отведено 
раскрытию существа политики основных игроков в бассейне моря в лице 
НАТО и Евросоюза, выступающих за создание в регионе обстановки 
устойчивости и стабильности, осуществление мер по противодействию 
там новым вызовам и угрозам. Особое значение придается рассмотрению 
целей, ключевых направлений действий, предпринимаемых в рамках 
выдвинутых двумя структурами инициатив – Средиземноморского 
диалога НАТО и Барселонского процесса ЕС.

Одновременно в работе раскрываются принципиальные подходы 
России к проведению конструктивной линии в своей политике в районе средиземноморского 
пространства.

Tatarintsev V. M Security Challenges in the Mediterranean: the role of NATO and the EU. Mono-
graph / V.M Tatarintsev. – M.: East – West, 2009. – 360 pp. ISBN 978-5-478-01254-0 

The complex of security issues in the Mediterranean is investigated in this monograph. The defining 
place is dedicated to disclosing of substantive policies of key players in the basin of the Sea in the face 
of NATO and European Union that support the creation of regional environment of sustainability and 
stability, the implementation of measures to counter new challenges and threats appearing there. A special 
value is given to consideration of the purposes, key directions of the actions undertaken within the bounda-
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ries of initiatives put forward by two structures – the Mediterranean dialogue of the NATO and Barcelonan 
process of EU.

The basic approaches of Russia to conduct constructive line in its policy district Mediterranean space are 
simultaneously revealed in this work.

«АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

Актуальные международно-правовые и гуманитарные проблемы. 
Сборник статей. Вып. IX / под общ. ред. С. В. Черниченко. – М.: Восток 
– Запад, 2009. – 160 с. ISBN 978-5-478-01279-3 

В настоящий сборник вошли статьи, посвященные практике Евро-
пейского суда по правам человека, вопросам недропользования в сфере 
межгосударственных отношений, статусу беженцев и проблеме, так 
называемой гуманитарной интервенции. В сборник также включены 
научные сообщения о парламентской дипломатии и эволюции Европейс-
кого суда по правам человека.

Сборник предназначен как для практических работников, так и для 
лиц, изучающих различные аспекты международно-правовых проблем.

Topical internationally legal and humanitarian problems. Collected 
papers. Vol. IX / Under the general editorship of S.V. Chernichenko. – M.: 

East – West, 2009. – 160 pp. ISBN 978-5-478-01279-3 
This collection contains articles devoted to the European Court for Human Rights, mineral resources in 

the sphere of interstate relations, status of refugees and issue of so-called humanitarian intervention. The 
book also includes scientific reports on parliamentary diplomacy and the evolution of the European Court 
of Human Rights.

The collection is intended both for practical workers, and for those studying various aspects of interna-
tional legal issues.
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CONDIŢIILE DE PREZENTARE A MANUSCRISELOR 
PENTRU PUBLICARE ÎN REVISTA „REVISTA MOLDOVENEASCĂ 

DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE”

Revista teoretico-ştiinţifică „Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale” 
acceptă pentru publicare articole în limbile română, rusă, engleză, spaniolă, franceză (la discreţia auto-
rului), care conţin rezultate inedite ale cercetărilor efectuate şi care sunt ajustate la „Cerinţele privind conţi-
nutul manuscriselor articolelor”.

În revistă vor fi publicate doar articolele cu conţinut original şi inedit. Materialele publicate anterior în 
alte reviste nu se acceptă, indiferent de formatul lor, atât tradiţional, cât şi electronic.

Articolul prezentat pentru publicare trebuie să conţină rezultatele unei cercetări ştiinţifice individuale 
efectuată de autor (autori) sau cu ajutorul autorului. Inovaţia ştiinţifică a cercetării şi propria contribuţie a 
autorului trebuie să derive din conţinutul articolului.

Colegiul de redacţie al revistei roagă insistent autorii să se ghideze în procesul pregătirii articolelor 
pentru publicare de regulile inserate mai jos. Recomandările propuse vor servi drept suport pentru ajustarea 
conţinutului la cerinţele privind publicarea articolelor în revista respectivă:

1. Manuscrisul, care urmează a fi publicat, trebuie să fie însoţit de o scrisoare de motivare.
2. Manuscrisul se prezintă în două exemplare, împreună cu o variantă în format electronic Win Word. 
3. Numărul autorilor să nu depăşească 2 persoane.
4. Manuscrisele sunt publicate gratis. Atenţionăm, pentru autori nu este prevăzut onorariu.
5. Autorul poartă răspunderea deplină pentru conţinutul articolului şi publicarea sa. În cazul încălcării 

dreptului de autor sau a eticii ştiinţifice general-acceptate, redacţia revistei nu poartă răspundere.
6. Ordinea cu privire la publicarea materialelor în revistă stipulează procedura obligatorie de recenzare. 

În calitate de recenzent poate fi, cel puţin, un specialist care deţine grad ştiinţific în domeniul ce corespunde 
direcţiei de cercetare a articolului. Publicarea articolul poate fi refuzată în baza următoarelor obiecţii: neco-
respunderea conţinutului articolului cu tematica revistei, lipsa de concordanţă a materialului cu cerinţele 
prevăzute; recenzia negativă la materialul prezentat; încălcarea de către autor a legislaţiei în vigoare cu 
privire la drepturile de autor şi drepturile conexe.

7. Datele despre autor se plasează pe o pagină aparte (variantă în format electronic): Numele, Prenumele, 
Patronimicul, titlul ştiinţific şi gradul ştiinţifico-didactic, locul de muncă (culese în limba în care a fost 
prezentat articolul pentru a fi expuse în rubrica „Date despre autori”); adresa poştală completă, numerele 
telefoanelor de la serviciu şi domiciliu, e-mail-ul necesare pentru relaţii cu autorii. Lista cu numele autorilor 
manuscriselor se inseră mai jos de titlul articolului peste un alineat şi se aliniază pe dreapta paginii. După 
indicarea numelor autorului/autorilor, mai jos, în următorul rând, se inseră gradul ştiinţific cu italic.

Regulile cu privire la redactarea manuscriselor:
1) Volumul recomandat pentru manuscris – ≈ o coală de autor (40000 semne). Textul se culege cu 

respectarea intervalului 1,5 în editorul de texte Word/Windows cu extensia DOC. Garnitura de font – Times 
New Roman, mărimea – 12 în textul de bază , pentru trimiteri – mărimea 10. Mărimea caracterelor pentru 
titlul articolului – 16, garnitura de font – Times New Roman. Titlul articolului se inseră pe centrul paginii 
şi se culege cu majuscule, iar subtitlurile şi numele autorilor se evidenţiază cu bold.

2) Formatul paginii – A4. Câmpul paginii: pe stânga şi dreapta – 2,5 cm, de sus şi jos – 3 cm. Alineatele 
vor începe de la distanţa de un Tab (1,27 cm) faţă de setarea din stânga paginii. 

3) Numerotarea trimiterilor se inseră la sfârşitul fiecărei pagini. Numele şi iniţialele autorilor, denumirea 
articolului, revistei, volumului, paginii, anul ediţiei trebuie indicate în fiecare trimitere. Numele şi iniţialele 
autorilor se culeg cu font obişnuit, iar denumirea lucrării – cu font cursiv. Abrevierile şi prescurtările trebuie 
să fie descifrate la prima utilizare în textul articolului.

4) Fiecare articol trebuie să include adnotare, introducere (actualitatea problemei, scopul cercetării), 
cuprins (metodele şi rezultatele cercetării, tratarea şi examinarea lor), încheiere (concluzii).



NOUTĂŢI ŞTIINŢIFICE166

5) Adnotarea la fiecare articol necesită a fi prezentată în trei limbi: română, rusă şi engleză. Ea trebuie 
să fie adresată unui auditoriu destul de larg şi, în acelaşi timp, să reflecte esenţa studiului.

6) Sursele bibliografice utilizate trebuie indicate sub formă de listă comună la sfârşitul articolului. Lista 
bibliografică se plasează în ordine alfabetică cu indicarea numelor primilor autori. Trimiterile la lucrările 
indicate în lista bibliografică se efectuează şi se cer în mod obligatoriu. Nu se permite indicarea trimiterilor 
la lucrările care încă nu au fost publicate. Sursele necesită a fi enumerate în mod consecvent, în conformi-
tate cu utilizarea lor în text. 

7) Manuscrisul trebuie să fie însoţit de 2 recenzii (în original), semnate de un doctor habilitat sau doctor 
pentru autorii care nu au titlu ştiinţific, în caz contrar, articolul nu va fi publicat.

8) Redactarea manuscriselor se efectuează în conformitate cu planul de editare. După procedura de 
redactare, redactorul tehnic expediază autorului manuscrisul pentru a introduce corectările. În procesul 
redactării tehnice se elaborează macheta original al publicaţiei/revistei. Varianta finală a machetării origi-
nale se verifică şi ajustează de autor.

9) Manuscrisele redactate cu încălcarea cerinţelor despre publicare nu se acceptă, nu se recenzează şi nu 
se restituie autorilor.

10) Articolele se expediază prin poştă (nu prin poşta rapidă) pe adresa redacţiei: str. 31 August 1989, nr. 
82, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD 2012 sau la următoarele adrese electronice: alexandruburian@
mail.md; alexandruburian@mail.ru; alexandruburian@yahoo.com; buriana@km.ru. Tema: pentru Domnul 
profesor Alexandru Burian. Relaţii la telefonul: + 373 22 23 44 17, Fax: + 373 22 23 44 17
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УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 
В ЖУРНАЛЕ «МОЛДАВСКИЙ ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» МАТЕРИАЛОВ

Научно-теоретический журнал «Молдавский журнал Международного права и международных 
отношений» принимает к публикации статьи на молдавском (румынском), русском, английском, 
испанском, французском (по выбору автора) языках, содержащие результаты оригинальных иссле-
дований, оформленные в соответствии с «Требованиями к оформлению рукописей статей».

Публикации в журнале подлежат только оригинальные статьи. Опубликованные материалы 
(ровно как в традиционных, так и в электронных изданиях), а также материалы, представленные 
для публикации в другие журналы, к публикации не принимаются. 

Представляемая для публикации статья должна описывать результаты самостоятельного науч-
ного исследования, проведенного автором (авторами) или с участием автора. Научная новизна 
работы и собственный авторский вклад должны быть ясно видны из содержания статьи. 

Редколлегия журнала просит авторов при подготовке статей к публикации руководствоваться 
приведенными ниже правилами. Нижеизложенные рекомендации помогут Вам подготовить руко-
пись к публикации в данном журнале:

1. Рукопись, направляемую на публикацию, необходимо сопроводить пояснительным письмом. 
2. Рукопись представляется в двух экземплярах вместе с ее электронной копией (программный 

редактор WinWord).
3. Число авторов статьи не должно быть более двух человек.
4. Рукописи публикуются бесплатно. Авторский гонорар не выплачивается. 
5. Автор статьи несёт всю полноту ответственности за содержание статьи и за сам факт ее 

публикации. В случае нарушения автором авторских прав или общепринятых норм научной этики 
редакция журнала не несет никакой ответственности.

6. Порядок публикации в журнале предусматривает обязательное рецензирование. В качестве 
рецензента может выступать, как минимум, один специалист, имеющий ученую степень по специ-
альности соответствующей статьи. Основаниями к отказу в опубликовании статьи могут служить: 
несоответствие представляемого материала тематике журнала; несоответствие представляемого 
материала требованиям, предъявляемым к представляемым к опубликованию материалам; отрица-
тельная рецензия на представляемый материал; несоблюдение автором материала действующего 
законодательства об авторском праве и смежных правах. 

7. На отдельной странице (в электронном варианте) приводятся сведения об авторе: Ф.И.О. 
автора (авторов) полностью, ученая степень и ученое звание, место работы, набранные на языке 
статьи (для публикации в разделе «Сведения об авторах»); полные почтовые адреса, номера служеб-
ного и домашнего телефонов, Е-mail (для связи редакции с авторами, не публикуются). Перечень 
фамилий авторов рукописи ставится после заголовка (через пробел) и выравнивается по правому 
краю. После перечня фамилий авторов в следующей строке курсивом указывается научная степень.

Правила оформления рукописей:
1) Рекомендуемый объем рукописи – не более одного авторского листа (40 тыс. знаков, или 

16-20 страниц текста). Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для 
Windows с расширением DOC. Гарнитура шрифта – Times New Roman шрифт 12 в основном тексте, 
для сносок – 10 шрифт. Шрифт заголовка 16 Times New Roman. Заголовок статьи центрируется и 
набирается строчными (заглавными) буквами. Подзаголовки и фамилии авторов – жирный. 

2) Формат листа: А 4. Поля страниц: слева, справа – по 2,5 см, сверху и снизу – 3 см. Абзацы 
разделяются красной строкой, отступ – 1,27 см. 

3) Нумерация сносок постраничная, сквозная. Фамилии и инициалы авторов, название статьи, 
журнала, тома, страниц, года должны быть даны к каждой сноске. Фамилии и инициалы авторов 
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набираются обычным шрифтом, название работы курсивом. Сокращения и аббревиатуры должны 
расшифровываться по месту первого упоминания (вхождения) в тексте статьи. 

4) Каждая статья должна включать аннотацию, введение (состояние проблемы, задачи исследо-
вания), основную часть (методы и результаты исследования, их обсуждение), заключение (выводы). 

5) Аннотация к каждой статье должна быть представлена на трех языках: молдавском (румын-
ском), русском и английском. Она должна быть рассчитана на самый широкий круг читателей и, 
вместе с тем, точно отражать существо статьи. 

6) Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим 
списком в конце. Список литературы дается в алфавитном порядке по фамилиям первых авторов. 
Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны. Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются. Нумерация источников идет в последовательности упоминания в тексте.

7) Рукописи должны сопровождаться 2-мя рецензиями (подлинниками), доктора или кандидата 
наук для авторов, не имеющих ученой степени, в противном случае, они не будут опубликованы. 

8) Редактирование рукописей осуществляется в соответствии с планом издания. После редак-
тирования автор получает от литературного редактора рукопись для внесения исправлений. В 
процессе технического редактирования создается оригинал-макет издания. Окончательный вариант 
оригинал-макета выверяется автором.
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By including following letter subject: for Alexander Dmitrievich Burian. 
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