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FORMARE INIŢIALĂ: CONCURS DE REFERATE

SUMAR

Separatismul teritorial, la care ne vom referi în continuare, 
poate � văzut ca o mișcare nelegitimă, precum și legitimă 
în anumite cazuri. Mișcarea separatistă va � întotdeauna 
nelegitimă în viziunea statului pe teritoriul căruia se întâm-
plă, ea venind în contradicţie cu legislaţia o�cială a acestuia. 
Problema constă în legalitatea puterii statului și corespun-
derea politicii sale promovate cu principiile dreptului și mo-
ralei. Astfel, separatismul poate să pară legitim din punct de 
vedere moral, trezind compătimire faţă de „popoarele slabe 
dominate de state puternice”, și să se justi�ce ca �ind o re-
acţie adecvată la acţiunile statului prin realizarea dreptului 
istoric la autodeterminare. 

Cuvinte-cheie: separatism, minorități etnice, dreptul la auto-
determinare, Kosovo, Transnistria, Osetia de Sud, CtCEDO.

Separatismul contemporan se bazează pe aplicarea 
exagerată a principiului de autodeterminare, pretinzând 
că �ecare comunitate etnică ar trebui să deţină un terito-
riu organizat în formă de stat. În primul rând, de dreptul 
la autodeterminare dispun doar popoarele caracteristi-
cile cărora corespund celor ale naţiunii (teritoriu comun, 
tradiţie istorică comună, identitate etnică, omogenitate 
culturală, conștiinţă și voinţă de a � identi�cat ca popor) 
și care au un statut dominant. Minorităţile etnice în ca-
drul unui stat nu au acest drept, odată ce există deja un 
stat naţional al etniei respective. Dreptul la autodeter-
minare, de care dispun minorităţile, presupune doar re-
cunoașterea speci�cului lor etnic și dreptul la un anumit 
grad de autonomie culturală și administrativă în cadrul 
unui stat. În al doilea rând, în lumea contemporană res-
pectarea drepturilor minorităţilor etnice este garantată 
de dreptul internaţional, care pune la dispoziţie diverse 
mijloace pentru apărarea lor. Mai mult ca atât, procesul 
de globalizare este însoţit de un schimb al priorităţilor: 
de la identi�carea etnică la cea civilizaţională, cu accentul 

pe prosperitatea economică. Cu toate acestea, dreptul 
internaţional acordă prioritate integrităţii teritoriale sau 
unităţii politice a statelor suverane și independente.

De regulă, acţiunile separatiste sunt realizate cu un 
suport �nanciar și moral din exterior, care vine doar pen-
tru realizarea unor interese geopolitice. Astfel, separatis-
mul, reprezentând în esenţa sa o problemă internă, nu se 
manifetă doar în interesul propriu, regiunea separatistă 
creând contradicţii (directe sau indirecte) dintre două 
sau mai multe state. Iar violarea dreptului internaţional, 
mai ales în cazul utilizării forţei militare sau a metodelor 
teroriste de luptă, implică și comunitatea internațională 
în procesul reglementării con�ictelor apărute în baza se-
paratismului1. 

În accepțiunea lui Petre Duțu, separatismul este o miș-
care politică ce caută să despartă o regiune sau o provincie 
de un ansamblu mai vast sau de țara căreia aceasta apar-
ţine. Scopul este obţinerea, pe o bază teritorială, a unei re-
cunoașteri politice și crearea unui nou stat independent. 
Această mișcare se referă explicit și în mod sistematic la 
independenţa unui anume teritoriu care, în prezent, este 
componenta altui stat. În acest sens, separatismul se poate 
de�ni ca o mișcare în care se promovează o separare nu a 
unui stat, ca parte componentă a unei federaţii de state, ci 
a unei regiuni din componenţa unui stat2.

În cauza I.K. contra Austriei, CtEDO a constatat că 
„violența continuă în republicile din Caucazul de nord, 
bazate pe con�icte interetnice, mișcări jihadiste, vendete, 

1 Ira Burac. Speratismul și impactul lui asupra procesului de edi�-
care a statalității în Republica Moldova, Chișinău 2002.

2 Petre Duțu. Globalizarea versus separatismul politic, ed. 
Universității de apărare „Carol I”, București 2001. 
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SUMMARY

�e territorial separatism, we refer below, may be 
saw as an illegitimate movement, as well legitimate 
in some cases. Separatist movement will always be 
illegitimate for the state on which territory it is hap-
pening in contradiction with the state’s o�cial legis-
lation. �e issue consists in the state power’s legality 
and the compliance of its policy with law and mora-
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criminalitate și excese de securitate ale pretinselor forțe 
de ordine consituie în sine o mișcare separatistă”3. 

De asemenea, separatismul politic trebuie înţeles și 
ca activitate umană conștientă și voluntară, concepută, 
organizată și desfășurată de un grup social formal sau in-
formal, constituit în vederea satisfacerii unor interese și 
așteptări ale unui segment de populaţie, legate de obţi-
nerea statutului de entitate independentă și autonomă 
faţă de statul căruia aparţine în prezent. Pentru atinge-
rea acestui scop, grupul social – partid politic sau un alt 
tip de asociere, fondat pe criterii etnice – apelează atât 
la mijloace nonviolente, cât și la mijloace violente. Une-
ori, este posibilă folosirea concomitentă sau succesivă a 
metodelor de luptă amintite. De regulă, separatiștii, dacă 
aleg folosirea forţei pentru atingerea obiectivului strate-
gic propus – obţinerea statutului de entitate statală in-
dependentă a unei regiuni ce aparţine unui stat suveran, 
subiect activ și recunoscut al comunităţii internaţionale 
–, își constituie structuri paramilitare. Acestea i-au forma 
„unei armate de eliberare”, așa cum s-a întâmplat în Ko-
sovo (Serbia), Transnistria (Republica Moldova), Osetia de 
Sud (Georgia) sau a unei „aripi militare”, ca în cazul Arma-
tei Republicane Irlandeze (IRA), ori precum organizaţia 
ETA din Spania, care întrebuinţează mijloace violente, de 
tipul atentatelor cu bombă, pentru a-și atinge scopul sta-
bilit prin programul politic4.

Evoluția jurisprudenței CtEDO în cazuri de 
susținere a regimurilor separatiste

CtEDO nu are competența de a de�ni noțiunea de 
separatism, mai mul ca atât: CtEDO nu poate condamna 
pseudo-statele autodeclarate independente și cali�cate 
de către autoritățile legitime ca regimuri separatiste, totuși 
Curtea analizează circumstanțele, constată in�uența unui 
stat membru al Convenției asupra teritoriului și condamnă 
statele pentru încălcările prevederilor convenției. Curtea va 
aplica Convenţia în circumstanţe de con�ict armat ori de 
câte ori statele recurg la forţele armate în vederea soluţionă-
rii unui diferend între ele, dacă există violenţă armată înde-
lungată între autorităţile guvernamentale și grupări armate 
organizate sau între astfel de grupări în cadrul unui stat5.

E de menționat că Curtea a examinat multe cauze în 
care state pârâte, membre ale Convenției, dețineau una 
din forme de susținere a regimurilor separatise, chiar dacă 
statele pârâte luptau cu regimurile autoritare legale. În 
toate cauzele, Curtea nu se expune din punct de vedere 
politic privind susținerea ori nu a regimurilor separatiste, 
dar examinează circumstanțele prin care un stat pârât are 
sau nu in�unență politică, economică, administrativă asu-
pra teritoriului, astfel încât să se facă responsabil de comi-
terea încălcărilor pe teritoriul statului respectiv. 

În cauza Al-Skeini contra Marii Britanii, Curtea a con-
statat că obligația unui Stat Contractant de a asigura res-

3 Cauza I.K contra Austiei, din 28 martie 2013, par. 49.
4 Petre Duțu. Globalizarea versus separatismul politic, ed. 

Universității de apărare „Carol I”, București 2001.
5 Speţa Procurorul c. Dusko Tadic, decizia privind cererea de apel 

provizoriu cu privire la jurisdicţie din 2 octombrie 1995. [On-line].

pectarea drepturilor și libertățior prevăzute de Convenție 
este limitată la persoanele care se a�ă în „jurisdicția” sa, 
care este, în primul rând, o noțiune teritorială.

Actele realizate sau care produc efecte în afara teritoriu-
lui statului ar putea reprezenta exercitarea jurisdicției doar 
în cazuri excepționale. Jurisprudența Curții indică faptul că 
aceste circumstanțe există doar atunci când agenții statu-
lui exercită autoritatea și controlul asupra unei persoane în 
afara teritoriului. Intră în această categorie actele agenților 
diplomatici și consulari, exercitarea jurisdicției extrateri-
toriale cu consimțământul, la invitația sau cu îngăduința 
guvernului străin vizat sau, în ultimul rând, utilizarea extra-
teritorială a forței de către agenții statului pentru a aduce 
o anumită persoană sub controlul lor.

 Circumstanțe excepționale pot lua naștere și atunci 
când, ca urmare a unei acțiuni militare legale sau ilega-
le, Statul Contractant exercită un control efectiv asupra 
unei zone din afara teritoriului său național, �e direct, 
prin intermediul propriilor forțe armate, �e printr-o 
administrație locală subordonată6. 

Astfel, Curtea nu și-a limitat competența terito-
rială la examinarea încălcărilor pe teritoriile unde se 
atestau mișcări separatiste. Important e dacă statul 
care exercita operațiuni militare pe teritoriu ori agen-
tul statului să � avut su�cientă in�uență, astfel încît 
să �e responsabil de încălcările comise. Subsegvent, 
dar foarte important, este că Curtea, indiferent de 
forma de separatism, de in�uența statului pârât și mi-
siunea acestuia pe teritoriu, a examinat cu prioritate 
dacă acțiuninile statului au încălcat sau nu drepturile 
protejate de convenție. 

Prin urmare, Curtea și-a demarat jurisprudența în do-
meniu prin examinarea cauzelor de încălcare a drepturi-
lor prevăzute de Convenție în cazul ocupării Cirpului de 
către Turcia. În cauza Lozilou vs. Turcia, în 1989, Guvernul 
Turciei a menționat că „“RTCN” este un stat democratic 
și constituțional a cărui Constituție a fost acceptată prin 
referendum. În urma unui proces de evoluție politică și 
administrativă, “RTCN” a fost în�ințată de către poporul 
cipriot turc în conformitate cu dreptul său la autodeter-
minare și, astfel, a fost capabil să facă legea validă. În 
plus, natura e�cace și autonomă a administrației în par-
tea de nord a Ciprului a fost recunoscută în diverse decizii 
judecătorești din Marea Britanie. Cu toate acestea, Curtea 
a constatat că... Turcia deține un control militar și politic 
e�cace în nordul Ciprului. Astfel, ea nu poate scăpa de 
sarcinile care îi revin în temeiul dreptului internațional, 
pretinzând să predea administrarea nordului Ciprului 
unui regim ilegal, „marionetă”....”7. 

Mai mult ca atât, în cauza respectivă s-a pus întreba-
rea dacă acţiunile RTCN erau imputabile Turciei. Aceas-
ta înseamnă că Înalta Curte urma să se pronunţe asupra 
două tipuri de raporturi juridice. Primul reieșea din faptul 
că statul reclamat de jure nu posedă jurisdicţie (în sensul 

6 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{„dis
play“:[„0“],“languageisocode“:[„RON“],“appno“:[„55721/07“],“
documentcollectionid2“:[„GRANDCHAMBER“],„itemid“:[„001-
117641“]}.

7 Cauza Luozilu contra Turciei, 1989, para. 50.



R E V I S T A  I N S T I T U T U L U I  N A Ţ I O N A L  A L  J U S T I Ţ I E INR .  4  (35) ,  2015

57

dreptului internaţional public) asupra Ciprului, pentru ce 
a și fost necesară interpretarea extensivă a noţiunii de ju-
risdicţie din art. 1 al CEDO. Al doilea tip de raporturi se re-
ferea la imputabilitatea acţiunilor/omisiunilor autorităţilor 
RTNC Turciei, adică era necesar să �e determinat raportul 
de agent-stat dintre Turcia și RTCN, chestiune oarecum se-
parată de instituţia jurisdicţiei, dar cu același obiectiv – de 
a determina dacă reclamanta se a�a sub controlul efectiv 
al Turciei în momentul cauzării pretinsei ingerinţe8.

Referitor la prima chestiune, Curtea a statuat că no-
ţiunea de jurisdicţie nu se limitează la teritoriile naţiona-
le ale statelor contractante, responsabilitatea putând � 
atribuită acestora pentru acţiunile autorităţilor sale, in-
diferent de faptul dacă au fost exercitate în limitele sale 
teritoriale sau dacă efectul negativ a fost produs în afara 
acestora. Prin urmare, aplicarea art. 1 al Convenţiei de-
pindea exclusiv de imputabilitatea acţiunilor autorităţilor 
RTNC statului reclamat. Astfel, Curtea a constatat un con-
trol general al Turciei asupra autorităților din RTCN. Iar dacă 
statul exercită acest control, atunci, în mod automat, el este 
obligat să protejeze drepturile și libertăţile fundamentale 
ale persoanelor a�ate în zona respectivă9. 

Într-o altă speţă, de altfel interstatală – Cipru vs. Turcia 
–, remarcabilă atât din punct de vedere al calităţii părţilor 
la proces, cât și a complexităţii acesteia, statul reclamant 
a invocat răspunderea Turciei pentru acţiunile/omisiunile 
guvernului RTCN, indiferent de proclamarea independen-
ţei acesteia în 1983. Cipru a susţinut că RTCN este o enti-
tate ilegală, �ind de facto subordonată Turciei, iar ultima 
exercitând control asupra teritoriului ocupat din nordul 
Ciprului în continuare. Ciprul a invocat încălcarea obligaţi-
ilor prevăzute de articolele 1-11, 13, 14, 17, 18 ale CEDO și 
articolele 1-3 din Protocolul 1 în privinţa persoanelor a�ate 
pe teritoriul ocupat10. După emierea hotărârilor respective, 
Curtea a emis o serie de hotărâri de condamnare a Turciei, 
cum ar � Andriou Papi, Olymbiou, Strati, Saveriades, Ga-
vrie, Solomonides, Kyriakou, Alexandrou vs. Turcia ș.a.

Pe acest segment, Curtea a format o jurisprudență și 
în privința Republicii Moldova, în situația cu regimul se-
paratist de la Tiraspol. Curtea și-a expus raționamentele 
în cauza Ilașcu și alții contra Moldovei și Federației Ruse; 
Ivanțoc I și II contra Republicii Moldova și Federației Ruse; 
Catan și alții contra Moldovei și Federației Ruse; cauza Pi-
sari contra Moldovei, iar la moment se examinează cauza 
Mozer contra Moldovei și Federației Ruse, în care au fost 
doar audieri publice la Marea Cameră.

 Cauza de referință este Ilașcu și alții contra Moldo-
vei în care Curtea a examinat jurisdicția Federației Ruse 
asupra Transnistriei și a Republicii Moldova asupra Trans-
nistriei. În cazul Republicii Moldova, Curtea a constatat că 
trebuie să stabilească dacă responsabilitatea Republicii 
Moldova este angajată în temeiul obligaţiei sale de a se 
abţine de la fapte ilicite sau a obligaţiilor pozitive ce-i re-

8 http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-1-
20151.pdf.

9 Speţa Loizidou, para. 56.
10 Speţa Cipru c. Turciei, hotărârea asupra fondului din 10 mai 

2001. În: baza de date HUDOC. [On-line]: http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001- 59454.

vin conform Convenţiei. Curtea a notat, mai întâi de toate, 
că Republica Moldova a declarat că nu deţine controlul 
asupra unei părţi din teritoriul său naţional – anume regi-
unea transnistreană. Curtea a reamintit că, în decizia sa cu 
privire la admisibilitate, ea a constatat că declaraţia făcu-
tă de Republica Moldova în instrumentul său de rati�care 
a Convenţiei la subiectul lipsei de control a autorităţilor 
legitime moldovenești asupra teritoriului transnistrean 
nu a constituit o rezervă valabilă în sensul articolului 57 
al Convenţiei11. Totodată, în par. 333, Curtea a constatat 
că atunci când un Stat Contractant este împiedicat să-și 
exercite autoritatea sa asupra întregului său teritoriu din 
cauza existenţei unei situaţii de facto care îl constrânge, 
cum ar � instalarea unui regim separatist, indiferent dacă 
este sau nu însoţită de ocupaţia militară a teritoriului de 
un alt stat, acest stat nu încetează să aibă jurisdicţie, în 
sensul articolului 1 al Convenţiei, asupra acelei părţi a 
teritoriului său care este temporar supus unei autorităţi 
locale susţinută de forţe rebele sau de un alt stat. 

Astfel, Curtea a constatat că responsabilitatea Moldo-
vei ar putea � angajată în temeiul Convenţiei, ca urmare 
a omisiunii ei de a-și respecta obligaţiile sale pozitive cu 
privire la faptele care au avut loc după luna mai a anului 
2001 și care au fost denunţate de către reclamanţi.

 În ceea ce privește Federația Rusă, s-a constatat că, 
în lumina tuturor acestor circumstanţe, Curtea a consi-
derat că responsabilitatea Federaţiei Ruse este angajată 
în ceea ce privește faptele ilegale comise de separatiștii 
transnistreni, luând în consideraţie susţinerea politică și 
militară oferită de aceasta pentru instaurarea unui regim 
separatist și participarea militarilor săi la luptele care au 
avut loc. Acţionând astfel, autorităţile Federaţiei Ruse au 
contribuit atât militar, cât și politic la crearea regimului 
separatist în regiunea transnistreană, care este o parte 
integrantă a Republicii Moldova. 

În continuare, Curtea a notat că, chiar și după acor-
dul de încetare a focului din 21 iulie 1992, Federaţia Rusă 
a continuat să acorde sprijin militar, politic și economic 
regimului transnistrean, permiţându-i astfel acestuia să 
supravieţuiască și să se consolideze pentru a obţine o 
anumită autonomie faţă de Moldova12.

Curtea, în continuare, a notat informaţia prezentată 
de către reclamanţi și care nu a fost negată de către Gu-
vernul Federaţiei Ruse, conform căreia întreprinderile și 
instituţiile din Federaţia Rusă, în mod normal controlate 
de către stat sau a căror activitate este autorizată de stat, 
care operează, în mod special, în domeniul militar, au 
stabilit relaţii comerciale cu întreprinderi sau instituţii si-
milare din „RMN”. Poziții similare Curtea a avut în cauzele 
Ivanțoc I, II.

 E de menționat că, prin decizia de admisibilitate din 
2008, Camera a declarat cererea admisibilă și s-a desesi-
zat în favoarea Marii Camere în cauza Georgia vs. Rusia 
nr. II, cu privire la con�ictul armat în teritoriile Osesitia 
de Sud și Abhasia, și anume încălcările art. 2, 3, 5, 8 din 
CEDO. Până la moment, nu este o hotărâre devinitivă, în 
care Curtea să examineze regimul separatist. 

11 Cauza Ilașcu și alții contra Moldovei, para. 332-334.
  Ibedem.
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Altă situație apare la examinarea cauzelor de menți-
nere a forțelor de ordine în Irak. Deși Irakul, ca teritoriu, nu 
se a�ă sub jurisdicția CEDO, Curtea a examinat acțiunile 
agenților statelor care efectuau operațiuni de menținere 
a păcii în teritoriu. La 20 martie 2003, forțele armate ale 
Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii și ale partenerilor 
lor de coaliție au intrat în Irak cu scopul de a înlătura de la 
putere regimul Ba’ath. Pe 1 mai 2003, operațiunile de luptă 
au fost declarate închise, după care Statele Unite și Marea 
Britanie au devenit puteri ocupante. Au creat Autoritatea 
Provizorie a Coaliției, în scopul de a „exercita temporar 
autoritatea guvernamentală”. Această autoritate includea 
asigurarea securității în Irak. Rolul de asigurare a securității 
asumat de către puterile ocupante a fost recunoscut de că-
tre Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite prin Rezoluția 
1483, adoptată pe data de 22 mai 2003. Ocupația a luat 
sfârșit la 28 iunie 2004, când autoritatea de guvernare a Ira-
kului a fost atribuită integral Guvernului interimar irakian și 
Autoritatea Provizorie a Coaliției și-a încetat existența. 

În cauzele Al-Skeini și alții contra Marii Britaniei, Al-
geda și alții contra Marii Britanie, Curtea a constatat că în 
cazul reclamanților, după îndepărtarea de la putere a re-
gimului Ba’ath și până la în�ințarea Guvernului interimar 
irakian, Marea Britanie împreună cu Statele Unite și-au 
asumat exercitarea unei părți din autoritatea publică pe 
care ar � exercitat-o în mod normal un guvern suveran. În 
special, și-au asumat autoritatea și responsabilitatea de a 
menține securitatea în sud-estul Irakului. În aceste împre-
jurări excepționale, Marea Britanie a desfășurat, prin inter-
mediul soldaților săi, operațiuni de menținere a siguranței 
în Basra în timpul perioadei respective și a exercitat au-
toritatea și controlul asupra persoanelor ucise în timpul 
acestor operațiuni. Astfel, Curtea și-a constatat jurisdicția 
și a examinat încălcările. În cazul Irakului, evident că Marea 
Britanie și SUA au contribuit la înlăturarea regimului dicta-
torial, dar legal instituit, conform normelor legale. 

E de menționat că Marea Cameră urmează să pronunțe 
Hotărâri pe marginea examinării cauzelor ce țin de 
operațiunile militare din munții Karabah, unde, în decizia 
de admisibilitate, a pus o întrebare privind responsabilita-
tea statului pentru încălcările comise, și anume: dacă Arme-
nia deținea un control militar efectiv în munții Karabah. 

De asemenea, Curtea urmează să examineze și 
operațiunile de preluare forțată a Crimeii de către 
Federația Rusă, cauza �ind la etapa încipientă. În aceste 
două cauze, aș vrea să mă pronunț pe margina rapidității 
cu care examinează Curtea. Astfel, dacă în cauza privind 
con�ictul din munții Karabah Curtea, în ianuarie 2014, s-a 
desesizat în favoarea Marii Camere, menționând că mai 
sunt circumstanțe care trebuiesc examinate, atunci în 
cazul Peninsulei Crimeea, Curtea, într-o perioadă foarte 
scurtă, a comunicat cauza Federației Ruse.

Încălcările constatate de Curte 
în cazul susținerii regimurilor separatiste

În toate cauzele în care Curtea a constatat compe-
tenţa extrateritorială și susținerea din afară a mișcărilor 
separatiste a arătat și încălcări a drepturilor protejate de 
Convenție. 

Încălcările constatate la art. 2 din CEDO
În cauza Ilașcu și alții contra Moldovei, a fost invo-

cată încălcarea art. 2 prin faptul că reclamanții au fost 
condamnați la moarte de către Curtea de Justiție de la Tira-
spol, decizie casată de către Curtea de Jusție a R. Moldova. 
Însă Curtea, luând în considerație acest aspect, a constatat 
că nu este discutat faptul că, după rati�carea Convenţiei de 
către cele două state pârâte, dl Ilașcu a suferit atât din cau-
za condamnării sale la pedeapsa capitală, cât și din cauza 
condiţiilor de detenţie, �ind în tot acest timp ameninţat 
cu executarea acestei sentinţe. În astfel de circumstanţe, 
Curtea consideră că faptele de care s-a plâns Ilie Ilașcu și 
alții nu necesită o examinare separată în temeiul articolu-
lui 2 al Convenţiei și consideră corespunzător de a examina 
această pretenţie prin prisma articolului 3 al Convenţiei13.

În cauza Cipru vs. Turcia, Curtea a constatat o încălcare 
a art. 2 prin prisma constatărilor efectuate pe marginea art. 
1. Astfel, luând în considerație că s-a constatat un control 
efectiv din partea Turciei asupra teritoriului Ciprului de 
nord, organele de drept nu au efectuat o anchetă efectivă 
în cazul dispariției civililor și militarilor pe timpul con�ictu-
lui militar. Astfel, încălcarea constatată ținea de lipsa unei 
anchete efective continue în cazul dispariției oamenilor. 

În cauza Al-Skein și alții contra Marii Britanii s-a con-
statat că obligația procedurală care rezultă din articolul 
2 trebuie aplicată în mod realist, cu luarea în considera-
re a problemenlor de ordin practic cu care se confruntă 
anchetatorii într-o regiune străină și ostilă, imediat după 
invazie și război. Totuși, faptul că Marea Britanie deține 
ocupația presupune ca autoritatea de anchetă să �e per-
cepută ca independentă din punct de vedere operațional, 
pentru ca ancheta să �e efectivă. 

În cauza Jaloud contra Olandei s-a constatat încălca-
rea art. 2 atât sub aspect material cât și procedural. Astfel, 
Curtea a constatat că, chiar și în situații di�cile, agenții 
statului trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a 
evita aplicarea armei. E de menționat că în cauzele pri-
vind Caucazul de Nord Curtea a constatat că Rusia a încăl-
cat art. 2 sub spect procedural, însă, reieșind din faptul că 
Cecenia este la moment încorporată în cadrul Federației 
Ruse, nu se consideră că a fost un regim separatist, totuși 
con�ictul iscat reieșea din dreptul cecenilor la autodeter-
minare și din a�lierea acestora într-un stat independent. 

În hotărârea Pisari contra Federației Ruse, Curtea a 
constatat încălcarea art. 2 atât în plan procesual cât și ma-
terial, menționând că nu exista o circmstanță excepțională 
în care să justi�ce aplicarea armei de către așa-zilele forțe 
de menținere a păcii.

Încălcările art. 3 din CEDO
În cauzele Ilașcu și alții contra Moldovei și Federației 

Ruse, Ivanțoc și Popa contra Moldovei și Federației Ruse, 
Curtea a constatat încălcarea art. 3 prin îngrijorarea și 
suferinţa pe care ei le-au trăit. Curtea a constatat că 
suferințele �zice și psihice sunt agravate de faptul că sen-
tinţa nu avea nici un temei legal și legitimitate în sensul 

13 Hotărârea CtEDO emisă în caza Ilașcu și alții contra Moldovei, 
para. 417, 418.
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Convenţiei. „Judecătoria Supremă a RMN”, care a pronun-
ţat sentinţa împotriva dlui Ilașcu, a fost creată de o entita-
te ilegală conform dreptului internaţional, nerecunoscu-
tă de către comunitatea internaţională. 

De asemenea, o condamnare pe art. 3 a servit și con-
diţiile de detenţie a reclamantului pe culuoarul morţii. 
Curtea notează că dl Ilașcu a fost deţinut timp de opt ani, 
din 1993 până la eliberarea sa în mai 2001, într-o izolare 
foarte strictă: nu avea nici un contact cu ceilalţi deţinuţi, 
nu putea primi vești din exterior deoarece nu i se permi-
tea să trimită sau să primească corespondenţă, nu avea 
dreptul să-și contacteze avocatul sau să primească vizite 
regulate de la familia sa. Celula sa nu era încălzită chiar 
și în condiţii de iarnă grea, nu avea lumină naturală sau 
ventilaţie. Dovezile arată că Ilașcu era privat de mâncare, 
ca pedeapsă, iar din cauza restricțiilor la primirea colete-
lor, deseori hrana primită din exterior era neconsumabilă. 
Reclamantul putea face duș foarte rar, de multe ori �ind 
nevoit să aștepte câteva luni. La acest subiect, Curtea 
face trimitere la concluziile din raportul CPT întocmit în 
urma unei vizite în Transnistria, în care este descrisă izo-
larea nejusti�cată pe parcursul mai multor ani. Aceleași 
condiții de detenție au fost constatate și în cauza Ivanțoc 
și Popa contra Moldovei. 

În cauza Cipru contra Turciei, Curtea a constatat că, 
având în vedere circumstanțele în care membrii familii-
lor au dispărut după o intervenție militară în care, proba-
bil, ar � fost ucise rudele reclamanților luați prizonieri și 
informațiile au devenit inaccesibile pentru rudele acestora, 
aceasta reprezinintă un grad de severitate constatat în art. 
3 din CEDO. Astfel, în cauza respectivă, încălcarea continuă 
a art. 3 a reprezentat-o suferințele rudelor victimelor.

În cauzele Er și alții contra Turciei, Mayer Celic și 
alții contra Turciei a fost constatat încălcarea art. 3 din 
CEDO, aceasta manifestându-se prin suferințele rudelor 
persoanelor dispărute cauzate de ancheta inefectivă a 
autorităților Turciei în legătură cu operațiunile militare pe 
teritoriului statului autoproclamat Kurdistan.

 Încălcările art. 4 din CEDO
În cauza Cipru contra Turciei, de către Guvernul Ci-

priot a fost invocat și art. 4 din CEDO, precum că locuito-
rii de pe insulă au fost ținuți în sclavie, dar Comisia nu a 
găsit nici o circmstanță care să justi�ce încălcarea art. 4 
din CEDO.

Încălcările art. 5 din CEDO
În cauza Al-Jedda contra Marii Britanii, Curtea a 

concluzionat că Rezoluția 1546 autoriza Marea Britanie 
să întreprindă măsuri pentru a contribui la menținerea 
securității și stabilității în Irak, dar nici această Rezoluție, 
nici o altă rezoluție nu obliga, în mod explicit sau implicit, 
Marea Britanie să încarcereze, pe durată nedeterminată, 
fără inculpare, un individ considerat ca reprezentând un 
risc pentru securitate. În aceste condiții, în absența unei 
obligații de a utiliza încarcerarea, nu exista niciun con�ict 
între obligațiile impuse Marii Britanii de Carta Națiunilor 
Unite și cele ce reies din articolul 5 § 1 din Convenție. În 

cauza Al-Skein și alții contra Marii Britanii, Curtea a efec-
tuat constatări similare.

În cazurile Ilașcu și alții contra Moldovei și Rusiei, 
Invanțoc și Popa contra Moldovei și Rusiei, Curtea a con-
statat încălcarea art. 5.1 din CEDO, întrucât instanța care i-a 
condamnat – „Instanța Supremă a RMN” – nu poate � con-
siderată o instanță instituită de lege. Prin urmare, detenția 
acestora nu poate � considerată ca detenție legală. Pe acest 
segment este de menționat că Curtea a constatat încălcare 
doar în privința Rusiei nu și Moldovei.

În cauza respectivă, Cipru contra Turciei, s-au consta-
tat mai multe persoane deținute de către ocupanții turci, 
dar neidenti�cați de către aceștia. Astfel, Curtea a stabilit 
că a fost o încălcare gravă a art. 5 din Convenție, or iden-
ti�carea persoanei și efectuarea unei anchete efective re-
prezintă o obligație acoperită de art. 5 din CEDO. 

Încălcările art. 6 al CEDO
În cauza Ilașcu și alții contra Federației Ruse și Repu-

blicii Moldova, Curtea a notat faptul că reclamanţii au de-
clarat că nu au avut parte de un proces echitabil în faţa 
„Judecătoriei Supreme a RMN”. Totuși, procedurile care 
au avut loc în faţa instanţei judecătorești respective au 
sfârșit cu hotărârea din 9 decembrie 1993, înainte de data 
la care Convenţia a fost rati�cată de către Republica Mol-
dova și Federaţia Rusă, iar procesul de judecată al recla-
manţilor nu reprezintă o situaţie continuă. Prin urmare, 
Curtea nu are competenţă ratione temporis de a examina 
pretenţia depusă în temeiul articolului 6 al Convenţiei. 

În cauza Cipru contra Turciei, Curtea a constatat o 
încălcare a art. 6, anume pe segmentul unei practici de 
refuz a cererilor depuse în instanță de către ciprioții greci 
din nordul Ciprului. Totodată, Curtea a respins argumen-
tele reclamanților referitor la încălcarea art. 6 prin lipsta 
unei instanțe imparțiale și independente.  

Încălcările art. 8 al CEDO
În majoritatea cauzelor, Curtea constată încălcarea 

art. 8 din CEDO. Astfel, în cauza Ilașcu și alții contra Mol-
dovei și Federației Ruse, Curtea a constatat încălcarea art. 
8 prin faptul că reclamantul a fost lipsit de posibilitatea 
de a comunica cu familia sa. În cauza Cipru contra Turciei, 
Curtea a constat încălcarea art. 8 prin faptul că locuitorii 
Ciprului de nord au fost lipsiți de posibilitatea de a locui 
pe teritoriile lor. Încălcarea art. 8 a fost constată în majo-
ritatea cauzelor examinate de către Curte în legătură cu 
evenimentele din Ciprul de nord.

 De asemenea, art. 8 a fost invocat și în cauzele care 
se a�ă în prezent pe rol la Curte, precum Ucraina vs. Ru-
sia, Georgia vs. Rusia II, Aizerbajean vs. Armenia în legă-
tură cu evenimentele din regiunea Karabah. Respectiv, 
jurisprudența CtEDO în domeniu urmează să �e extinsă. 

Pe art. 8 Curtea are o jurisprudență contra Turciei în le-
gătură cu evenimentele din Kurdistan, stat nerecunoscut la 
nivel internațional și care este declarat regim separatist de 
către autoritățiele Turciei. Cu toate acestea, Turcia, în cazul 
dat, este o țară care luptă pentru integritatea teritoriului său. 
Totuși, în cauza Mendes și alții contra Turciei, Curtea a con-
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statat că în lupta cu regimul separatist autoritățile Turciei 
au ars, în una din operațiunile militare, casele reclamanților, 
ceea ce constituie o încălcare a art. 8 din CEDO. 

În cauza Cipru contra Turciei, Curtea a constatat și o 
încălcare a art. 9 din CEDO prin limitarea liberei circulații 
a populației în comunitățile în care se defășurau întruniri 
religioase. Mai mult ca atât, Curtea a constatat și încălca-
rea art. 10 din CEDO prin impunerea unor măsuri exce-
sive de cenzură și restricționarea distribuirii unui număr 
considerabil de cărți de școală pe motiv că conținutul lor 
a fost capabil de a promova ostilitate între comunitățile 
etnice din nordul Ciprului

Încălcarea art. 13 al CEDO
În cauza Cipru contra Turciei, Curtea a constatat o în-

călcare a art. 13 pentru lipsa remediilor efective în cazul 
strămutării persoanei. 

Cu referire la încălcarea art. 14 din Convenție, în coro-
borare cu alte articole, Curtea evită să constate încălcarea 
normelor respective, menționând că deja s-a constatat în-
călcarea separată pe alte aricole. Cu toate acestea, încălca-
rea art. 14 se invocă. Deja urmează de văzut dacă Curtea 
va constata încălcarea art. 14 în alte cauze. În special, acest 
articol a fost invocat în cauza privind evenimentele din Ka-
rabahul de Munte, întrucât acest subiect este unul sensibil 
la nivel internațional, mai ales în ceea ce privește pretinsul 
genocidul comis de armeni în regiunea Karabah.

Încălcarea art. 1 din Protocolul 1 al Convenției 
Pe acest articol Curtea a constatat încălcări în majori-

tatea cauzelor în care au fost examinate acțiuni ce țin de 
regimul separatist. Încălcarea a fost constată prin lipsirea 
reclamanţilor de proprietățile lor, fără a li se acorda o des-
păgubire prealabilă. 

Încălcarea art. 2 din Protocolul 1 al Convenției
O hotărâre importantă pronunțată de Curte pentru 

Republica Moldova a fost Hotărârea Catan și alții contra 
Modovei și Rusiei. Reclamanții sunt copii și părinți care 
aparțin comunității moldovenești din Transnistria și care 
se plâng de efectele produse asupra vieții lor de familie și 
a educației lor de către politica lingvistică a autorităților 
separatiste. Cele mai multe dintre plângerile lor se con-
centrează pe măsurile luate de către autoritățile „RMN”, 
în 2002 și 2004, pentru punerea în aplicare a deciziilor 
adoptate cu mai mulți ani înainte vizând interzicerea 
utilizării alfabetului latin în școli și impunerea pentru toți 
a obligației de a se înregistra, cu urmarea unui program 
aprobat de către „RMN” și folosirea alfabetul chirilic. 

În cazul Republicii Moldova, Curtea a constatat că nu 
vede niciun motiv pentru a distinge această speță de alte 
cauze. Deși Moldova nu exercită un control efectiv asupra 
acțiunilor regimului de la Tiraspol în Transnistria, faptul 
că, în temeiul dreptului internațional, zona este recunos-
cută ca parte a teritoriului Republicii Moldova creează 
pentru aceasta obligația prevăzută la art. 1 al Convenției 
– de a utiliza toate mijloacele legale și diplomatice de 
care dispune pentru a continua să garanteze persoanelor 

care locuiesc în zonă exercitarea drepturilor și libertăților 
consacrate în Convenție.

Curtea a cercetat în continuare dacă Republica Mol-
dova și-a îndeplinit această obligație pozitivă. În �nal, 
Curtea a constat că Republica Moldova și-a îndeplinit 
obligațiile sale pozitive față de reclamanți în cazul dat. În 
consecință, se consideră că nu a existat o încălcare a art. 
2 din Protocolul nr. 1 de către acest stat.

 În cazul Federației Ruse, Curtea a reaminintit fap-
tele constatate în cauza Ilașcu și alții contra Moldovei și 
Federației Ruse, unde s-a stabilit că Federația Rusă deține 
un control politic și economic efectiv asupra teritoriului 
„RMN” și, totodată, deține un control asupra autorităților 
Transnistriei. Prin urmare, Guvernul Federației Ruse este 
responsabil de încălcările comise pe acest teritoriu prin 
prizma art. 1 din CEDO. În privința art. 2 Protocolul nr. 
1 al Convenției, Curtea a decis că, în perioada respec-
tivă, Rusia a exercitat un control efectiv asupra „RMN”. 
Având în vedere această concluzie și în conformitate 
cu jurisprudența Curții, nu este necesar de a determina 
dacă Rusia exercită un control precis asupra politicilor și 
acțiunilor administrației locale subordonate. Din cauza 
susținerii sale militare, economice și politice continue 
a „RMN”, care nu ar putea supraviețui altfel, responsa-
bilitatea Rusiei este angajată în temeiul Convenției. În 
consecință, Curtea concluzionează că Federația Rusă a 
încălcat art. 2 din Protocolul nr. 1 al Convenției. 

Concluzii
Evident că examinarea cauzelor cu situații de con�ic-

te separatiste, co�icte militare întotdeauna poate lăsa o 
impresie cu iz politic. Mai mult, examinarea acestor cauze 
presupune reevaluarea istoriei relațiilor diplomatice, a 
poziției statelor mari în raport cu statele mici și in�uența 
politică, militară și economică a acestora. Cu toate aces-
tea, CtEDO, la examinarea unor astfel de cauze, a folosit ca 
protecție Convenția europeană pentru protecția dreptu-
rilor omului, Convenție care a fost semnată și implemen-
tată în sistemul de drept al �ecărui stat-membru al Con-
sililui Europei. Curtea, la examinarea unor astfel de cauze, 
a dat o valoare juridică circumstanțelor și a constatat în-
călcările comise de statul ce deține controlul asupra teri-
toriului separatist. Mai impotant e că, după pronunțarea 
hotărilor motivate, nici un stat care a exercitat controlul 
(Turcia, Rusia) nu a pus la îndoială constatările și nu le-a 
interpretat sub aspect politic, astfel acordînd un vot de 
încredere Curții și realităților constatate de ea.

Totodată, Curtea, prin jurisprudența sa, nu a situat pe 
prima poziție interesul statelor ori argumentele acesto-
ra, ci dacă acțiunile statelor au încălcat s-au nu dreptu-
rile protejate de Convenție, ceea ce reprezintă primatul 
dreptului omului și al Convenției asupra oricăror relații, 
motive sau scopuri.

 Subsegvent, am remarcat că în cazurile ce țin de pro-
bleme sensibele la nivel de comunitate internațională, 
cum ar � con�ictul din Karabahul de Munte, Curtea are 
nevoie de o perioadă de timp mult mai mare petru a exa-
mina obiectiv și amănunțit toate circumstanțele cauzei, 
ca să emită o hotărâre corectă.


