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CUV¬NT ŒNAINTE

Problematica drepturilor copilului ∫i ale t‚n„rului s-a aflat, Ón
permanen˛„, Ón aten˛ia organismelor interna˛ionale, Ónc„ de la adoptarea, la
10 decembrie 1948 a Declara˛iei Universale a Drepturilor Omului.
Diferite calitativ de cele ale adul˛ilor, drepturile copilului fac obiectul
a numeroase documente, cu sau f„r„ for˛„ juridic„, cu caracter universal
sau regional, ce enun˛„ principiile, standardele ∫i normele ce trebuie
respectate de c„tre state Ón raporturile cu cei mai tineri cet„˛eni sau
resortisan˛i ai lor.
Reperul fundamental al tuturor instrumentelor, al celorlalte documente
pertinente precum ∫i al oric„ror reglement„ri interne dintr-un stat de drept Ól
reprezint„ interesul major al copilului.
Œn virtutea acestuia, toate raporturile juridice, mai pu˛in cele strict civile
sau comerciale, trebuie orientate Ón interesul major al copilului, toate
normele care privesc condi˛ia copilului (juridic vorbind — a minorului)
trebuie interpretate Ón interesul acestuia.
Aceasta presupune dou„ premise. Prima este vulnerabilitatea copilului,
generat„ de imaturitatea fizic„ ∫i intelectual„, ce reclam„ sprijin special de
care el are nevoie pentru a se bucura de drepturile acordate prin lege. A doua
const„ Ón caracterul deplin al drepturilor copiilor — orice ∫tirbire fiind
exclus„ — ∫i Ón egalitatea complet„ a acestora, Óntre ei sau Ón raporturile cu
majorii.
O astfel de abordare ilustreaz„ ideea pre˛ioas„ c„ prin copil„rie nu se
Ón˛elege doar o simpl„ perioad„ de tranzi˛ie c„tre via˛a matur„, copil„ria
av‚nd o valoare de sine st„t„toare, ca o anumit„ epoc„ din via˛a omului, Ón
care el trebuie s„ se bucure de drepturile ∫i obliga˛iile specifice acestei
v‚rste.
Ca institu˛ie na˛ional„, investit„ cu atribu˛ii de cercetare, informare,
formare ∫i consultan˛„, Institutul Rom‚n pentru Drepturile Omului consacr„
acestei problematici o parte Ónsemnat„ a activit„˛ii sale.
Expresie a acestei preocup„ri, volumul de fa˛„ cuprinde o bogat„
culegere de documente interna˛ionale, selectate dup„ criteriul relevan˛ei lor
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Ón raport cu tema drepturilor copilului ∫i t‚n„rului ∫i grupate Ón func˛ie de
clasific„ri general acceptate.
La acestea, am considerat necesar s„ ad„ug„m ∫i cazuri din jurispruden˛a
interna˛ional„, de natur„ s„ Ónlesneasc„ o corect„ interpretare a prevederilor
con˛inute Ón instrumentele la care se refer„.
Adres„m lucrarea tuturor celor implica˛i Ón adoptarea ∫i aplicarea
legisla˛iei, a strategiilor ∫i m„surilor concrete de protec˛ie ∫i garantare a
acestor drepturi, cadrelor didactice ∫i acelei p„r˛i a societ„˛ii civile ce
sprijin„ efectiv exercitarea lor Ón beneficiul tinerei genera˛ii dar ∫i al Óntregii
societ„˛i rom‚ne∫ti.
Prof. univ. dr. IRINA MOROIANU ZL√TESCU
Directorul Institutului Rom‚n pentru Drepturile Omului
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I. DOCUMENTE INTERNAﬁIONALE
A. INSTRUMENTE
DECLARAﬁIA UNIVERSAL√ A DREPTURILOR OMULUI*
— extrase —
ARTICOLUL 23

1. Orice persoan„ are dreptul la munc„, la libera alegere a muncii, la
condi˛ii echitabile ∫i satisf„c„toare de munc„, precum ∫i la ocrotire Ómpotriva
∫omajului.
2. To˛i oamenii au dreptul, f„r„ nici o discriminare, la salariu egal pentru
munc„ egal„.
3. Orice om care munce∫te are dreptul la o remunera˛ie echitabil„ ∫i
satisf„c„toare care s„-i asigure lui, precum ∫i familiei sale o existen˛„
conform„ cu demnitatea uman„ ∫i completat„, dac„ este cazul, cu alte
mijloace de protec˛ie social„.
4. Orice persoan„ are dreptul s„ Óntemeieze cu alte persoane sindicate ∫i de
a se afilia la sindicate pentru ap„rarea intereselor sale.
ARTICOLUL 24

Orice persoan„ are dreptul la odihn„ ∫i la timp liber ∫i Óndeosebi la o
limitare rezonabil„ a timpului de munc„, precum ∫i la concedii periodice
pl„tite.
ARTICOLUL 25

2. Mama ∫i copilul au dreptul la ajutor ∫i ocrotire speciale. To˛i copiii,
indiferent dac„ s-au n„scut Ón cadrul sau Ón afara c„s„toriei, se bucur„ de
aceea∫i ocrotire social„.
ARTICOLUL 26

1. Orice persoan„ are dreptul la educa˛ie. Educa˛ia trebuie s„ fie
gratuit„, cel pu˛in Ón ce prive∫te Ónv„˛„m‚ntul elementar ∫i de baz„.
*Adoptat„ ∫i proclamat„ de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite prin
Rezolu˛ia 217 (III) din 10 decembrie 1948.
Rom‚nia a semnat Declara˛ia la 14 decembrie 1955, fiind admis„ prin Rezolu˛ia 955 (X) a
Adun„rii generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite Ón r‚ndurile statelor membre.

5

Œnv„˛„m‚ntul elementar este obligatoriu. Œnv„˛„m‚ntul tehnic ∫i profesional
trebuie s„ fie accesibil tuturor; accesul la studii superioare trebuie s„ fie
deschis tuturor pe baza deplinei egalit„˛i, Ón func˛ie de merit.
2. Educa˛ia trebuie s„ urm„reasc„ dezvoltarea deplin„ a personalit„˛ii
umane ∫i Ónt„rirea respectului pentru drepturile omului ∫i pentru libert„˛ile
fundamentale. Ea trebuie s„ stimuleze Ón˛elegerea, toleran˛a ∫i prietenia Óntre
toate popoarele ∫i Óntre toate grupurile rasiale sau religioase, precum ∫i
dezvoltarea activit„˛ii Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru men˛inerea p„cii.
3. P„rin˛ii au, cu prioritate, dreptul s„ aleag„ felul educa˛iei care urmeaz„
s„ fie dat„ copiilor lor.

PACTUL INTERNAﬁIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE
ECONOMICE, SOCIALE ™I CULTURALE*
— extrase —
ARTICOLUL 10

3. M„suri speciale de ocrotire ∫i de asisten˛„ trebuie luate Ón favoarea
tuturor copiilor ∫i adolescen˛ilor, f„r„ nici o discriminare din motive de
filia˛iune sau din alte motive. Copiii ∫i adolescen˛ii trebuie ocroti˛i Ómpotriva
exploat„rii economice ∫i sociale. Folosirea lor la lucr„ri de natur„ a d„una
moralit„˛ii sau s„n„t„˛ii, de a le pune via˛a Ón primejdie sau de a d„una
dezvolt„rii lor normale trebuie sanc˛ionat„ prin lege.
Statele trebuie, de asemenea, s„ stabileasc„ limite de v‚rst„ sub care
folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzis„ ∫i sanc˛ionat„ prin lege.
ARTICOLUL 13

1. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc dreptul pe care Ól are orice
persoan„ la educa˛ie. Ele sunt de acord c„ educa˛ia trebuie s„ urm„reasc„
deplina dezvoltare a personalit„˛ii umane ∫i a sim˛ului demnit„˛ii sale ∫i s„
Ónt„reasc„ respectarea drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale. Pe
l‚ng„ aceasta, ele sunt de acord c„ prin educa˛ie orice persoan„ trebuie s„
devin„ capabil„ de a juca un rol util Óntr-o societate liber„, c„ educa˛ia trebuie
s„ favorizeze Ón˛elegerea, toleran˛a ∫i prietenia Óntre toate na˛iunile ∫i toate
*Adoptat ∫i deschis spre semnare de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 16
decembrie 1966 prin Rezolu˛ia 2200A (XXI). Intrat Ón vigoare la 3 ianuarie 1976, cf. dispozi˛iilor
art. 27.
Rom‚nia a ratificat Pactul la 9 decembrie 1974.
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grupurile rasiale, etnice sau religioase ∫i s„ Óncurajeze dezvoltarea activit„˛ilor
Na˛iunilor Unite pentru men˛inerea p„cii.
2. Statele p„r˛i la prezentul Pact recunosc c„ Ón vederea asigur„rii deplinei
exercit„ri a acestui drept:
a) Ónv„˛„m‚ntul primar trebuie s„ fie obligatoriu ∫i accesibil tuturor Ón mod
gratuit;
b) Ónv„˛„m‚ntul secundar, sub diferitele sale forme, inclusiv Ónv„˛„m‚ntul
secundar tehnic ∫i profesional, trebuie s„ fie generalizat ∫i s„ devin„ accesibil
tuturor prin toate mijloacele potrivite ∫i Ón special prin instaurarea Ón mod
progresiv a gratuit„˛ii lui;
c) Ónv„˛„m‚ntul superior trebuie s„ devin„ accesibil tuturor Ón deplin„
egalitate, Ón func˛ie de capacitatea fiec„ruia, prin toate mijloacele potrivite ∫i
Ón special prin introducerea treptat„ a gratuit„˛ii;
d) educa˛ia de baz„ trebuie Óncurajat„ sau intensificat„ c‚t mai mult
posibil, pentru persoanele care nu au primit-o p‚n„ la cap„t;
e) trebuie s„ se urm„reasc„ activ dezvoltarea unei re˛ele ∫colare la toate
nivelurile, s„ se stabileasc„ un sistem adecvat de burse ∫i s„ se amelioreze Ón
mod activ condi˛iile materiale ale personalului didactic.
3. Statele p„r˛i la prezentul Pact se angajeaz„ s„ respecte libertatea
p„rin˛ilor ∫i, atunci c‚nd este cazul, a tutorilor legali, de a alege pentru copiii
lor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt altele dec‚t cele ale autorit„˛ilor publice, dar
conforme cu normele minimale pe care le poate prescrie sau aproba statul Ón
materie de educa˛ie ∫i de a asigura educa˛ia religioas„ ∫i moral„ a copiilor lor
Ón conformitate cu propriile convingeri.
Nici o dispozi˛ie din prezentul articol nu trebuie interpretat„ ca aduc‚nd
atingere libert„˛ii indivizilor ∫i persoanelor juridice de a Ónfiin˛a ∫i de a
conduce institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt, cu condi˛ia ca principiile enun˛ate Ón
paragraful 1 al prezentului articol s„ fie respectate, iar educa˛ia dat„ Ón aceste
institu˛ii s„ fie conform„ cu normele minimale pe care le poate prescrie statul.
ARTICOLUL 14

Orice stat parte la prezentul Pact care Ón momentul Ón care devine parte nu
a putut Ónc„ asigura Ón teritoriul s„u metropolitan sau Ón teritoriile aflate sub
jurisdic˛ia sa obligativitatea ∫i gratuitatea Ónv„˛„m‚ntului primar, se angajeaz„
s„ stabileasc„ ∫i s„ adopte, Óntr-un termen de doi ani, un plan detaliat de
m„suri necesare pentru a realiza treptat, Óntr-un num„r rezonabil de ani, fixat
7

prin acest plan, deplina aplicare a principiului Ónv„˛„m‚ntului primar
obligatoriu ∫i gratuit pentru to˛i.

PACTUL INTERNAﬁIONAL CU PRIVIRE
LA DREPTURILE CIVILE ™I POLITICE*
— extras —
ARTICOLUL 24

1. Orice copil, f„r„ nici o discriminare Óntemeiat„ pe ras„, culoare, sex,
limb„, religie, origine na˛ional„ sau social„, avere sau na∫tere, are dreptul din
partea familiei sale, a societ„˛ii ∫i a statului la m„surile de ocrotire pe care le
cere condi˛ia de minor.
2. Orice copil trebuie s„ fie Ónregistrat dup„ na∫tere ∫i s„ aib„ un nume.
3. Orice copil are dreptul de a dob‚ndi o cet„˛enie.

CONVENﬁIA
CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI**
PREAMBUL
Statele p„r˛i la prezenta conven˛ie,
Av‚nd Ón vedere c„, Ón conformitate cu principiile proclamate de Carta
Na˛iunilor Unite, recunoa∫terea demnit„˛ii ∫i a drepturilor egale ∫i inalienabile
ale tuturor membrilor familiei umane constituie fundamentul libert„˛ii,
drept„˛ii ∫i p„cii Ón lume,
Av‚nd Ón vedere c„ Ón Cart„ popoarele Na˛iunilor Unite au proclamat din
nou Óncrederea lor Ón drepturile fundamentale ale omului, Ón demnitatea ∫i

*Adoptat ∫i deschis spre semnare de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 16
decembrie 1966. Intrat Ón vigoare la 23 martie 1976, cf. art. 49, pentru toate dispozi˛iile cu
excep˛ia celor de la art. 41; la 28 martie pentru dispozi˛iile de la art. 41.
Rom‚nia a ratificat Pactul la 9 decembrie 1974.
**Adoptat„ de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 29 noiembrie 1989.
Intrat„ Ón vigoare la 2 septrembrie 1990.
Conven˛ia cu privire la drepturile copilului a fost ratificat„ prin Legea nr. 18/1990, publicat„
Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 109 din 28 septembrie 1990 ∫i republicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001.
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valoarea persoanei umane ∫i au hot„r‚t s„ promoveze progresul social ∫i
condi˛ii mai bune de trai Ón contextul unei libert„˛i sporite,
Recunosc‚nd faptul c„ Na˛iunile Unite, Ón Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului ∫i Ón pactele interna˛ionale privind drepturile omului, au
proclamat ∫i au convenit c„ fiecare poate s„ se prevaleze de drepturile ∫i de
libert„˛ile enun˛ate de acestea, f„r„ nici o deosebire de ras„, culoare, sex,
limb„, religie, opinie politic„ sau orice alt„ opinie, na˛ionalitate ∫i origine
social„, situa˛ie material„, statut la na∫tere sau alt statut,
Amintind faptul c„ Ón Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului
Na˛iunile Unite au proclamat dreptul copiilor la Óngrijire ∫i asisten˛„ speciale,
Av‚nd convingerea c„ familia, ca unitate de baz„ a societ„˛ii ∫i ca mediu
natural destinat cre∫terii ∫i bun„st„rii tuturor membrilor s„i ∫i, Ón special, a
copiilor, trebuie s„ beneficieze de protec˛ia ∫i de asisten˛a de care au nevoie
pentru a-∫i putea asuma pe deplin responsabilit„˛ile Ón cadrul societ„˛ii,
Recunosc‚nd c„ pentru dezvoltarea plenar„ ∫i armonioas„ a personalit„˛ii
sale copilul trebuie s„ creasc„ Óntr-un mediu familial, Óntr-o atmosfer„ de
fericire, dragoste ∫i Ón˛elegere,
ﬁin‚nd seama de faptul c„ un copil trebuie s„ fie pe deplin preg„tit s„
tr„iasc„ independent Ón societate ∫i s„ fie educat Ón spiritul idealurilor
proclamate Ón Carta Na˛iunilor Unite ∫i, Ón special, Ón spiritul p„cii, demnit„˛ii,
libert„˛ii, toleran˛ei, egalit„˛ii ∫i solidarit„˛ii,
Av‚nd Ón vedere c„ necesitatea de a extinde protec˛ia special„ acordat„
copilului a fost enun˛at„ Ón Declara˛ia de la Geneva din 1924 privind
drepturile copilului ∫i Ón Declara˛ia drepturilor copilului, adoptat„ de
Adunarea General„ la 20 noiembrie 1959, ∫i a fost recunoscut„ Ón Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului, Ón Pactul interna˛ional privind drepturile
civile ∫i politice (Ón special art. 23 ∫i 24), Ón Pactul interna˛ional privind
drepturile economice, sociale ∫i culturale (Ón special art. 10) ∫i Ón statutele ∫i
instrumentele aplicabile ale institu˛iilor specializate ∫i ale organiza˛iilor
interna˛ionale preocupate de bun„starea copilului,
Av‚nd Ón vedere c„, a∫a cum s-a ar„tat Ón Declara˛ia drepturilor copilului,
îdat„ fiind lipsa sa de maturitate fizic„ ∫i intelectual„, copilul are nevoie de
protec˛ie ∫i Óngrijire speciale, inclusiv de o protec˛ie juridic„ adecvat„, at‚t
Ónainte c‚t ∫i dup„ na∫terea sa“,
Reamintind dispozi˛iile Declara˛iei cu privire la principiile sociale ∫i
juridice aplicabile protec˛iei ∫i bun„st„rii copiilor, cu referire special„ la
practicile Ón materie de plasament familial ∫i de adop˛ie pe plan na˛ional ∫i
interna˛ional, precum ∫i Regulile minimale standard ale Na˛iunilor Unite
privind administrarea justi˛iei Ón cazul minorilor (Regulile de la Beijing),
Declara˛ia privind protec˛ia femeilor ∫i copiilor Ón caz de stare de urgen˛„ ∫i
de conflict armat,
9

Recunosc‚nd c„ Ón toate ˛„rile lumii exist„ copii care tr„iesc Ón condi˛ii
extrem de dificile ∫i care au nevoie de o aten˛ie deosebit„,
ﬁin‚nd seama de importan˛a tradi˛iilor ∫i a valorilor culturale ale fiec„rui
popor Ón protejarea ∫i dezvoltarea armonioas„ a copilului,
Recunosc‚nd importan˛a cooper„rii interna˛ionale destinate Ómbun„t„˛irii
condi˛iilor de trai ale copiilor din toate ˛„rile ∫i, Ón special, din ˛„rile Ón curs de
dezvoltare,
Convin dup„ cum urmeaz„:
PARTEA I
ARTICOLUL 1

Œn sensul prezentei conven˛ii, prin copil se Ón˛elege orice fiin˛„ uman„ sub
v‚rsta de 18 ani, except‚nd cazurile Ón care legea aplicabil„ copilului
stabile∫te limita majoratului sub aceast„ v‚rst„.
ARTICOLUL 2

1. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ respecte ∫i s„ garanteze drepturile stabilite
Ón prezenta conven˛ie tuturor copiilor din jurisdic˛ia lor, indiferent de ras„,
culoare, sex, limb„, religie, opinie politic„ sau alt„ opinie, de na˛ionalitate,
apartenen˛a etnic„ sau originea social„, de situa˛ia material„, incapacitatea
fizic„, de statutul la na∫tere sau de statutul dob‚ndit al copilului ori al
p„rin˛ilor sau al reprezentan˛ilor legali ai acestuia.
2. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile de protejare a copilului Ómpotriva
oric„rei forme de discriminare sau de sanc˛ionare pe considerente ˛in‚nd de
situa˛ia juridic„, activit„˛ile, opiniile declarate sau convingerile p„rin˛ilor, ale
reprezentan˛ilor s„i legali sau ale membrilor familiei sale.
ARTICOLUL 3

1. Œn toate ac˛iunile care privesc copiii, Óntreprinse de institu˛iile de
asisten˛„ social„ publice sau private, de instan˛ele judec„tore∫ti, autorit„˛ile
administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.
2. Statele p„r˛i se oblig„ s„ asigure copilului protec˛ia ∫i Óngrijirea necesare
Ón vederea asigur„rii bun„st„rii sale, ˛in‚nd seama de drepturile ∫i obliga˛iile
p„rin˛ilor s„i, ale reprezentan˛ilor s„i legali sau ale altor persoane c„rora
acesta le-a fost Óncredin˛at Ón mod legal, ∫i Ón acest scop vor lua toate m„surile
legislative ∫i administrative corespunz„toare.
3. Statele p„r˛i vor veghea ca institu˛iile, serviciile ∫i a∫ez„mintele care
r„spund de protec˛ia ∫i Óngrijirea copiilor s„ respecte standardele stabilite de
autorit„˛ile competente, Ón special cele referitoare la securitate ∫i s„n„tate, la
10

num„rul ∫i calificarea personalului din aceste institu˛ii, precum ∫i la
asigurarea unei supravegheri competente.
ARTICOLUL 4

Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ ia toate m„surile legislative, administrative ∫i
de orice alt„ natur„ necesare Ón vederea punerii Ón aplicare a drepturilor
recunoscute Ón prezenta conven˛ie. Œn cazul drepturilor economice, sociale ∫i
culturale statele p„r˛i se oblig„ s„ adopte aceste m„suri, f„r„ a precupe˛i
resursele de care dispun ∫i, dac„ este cazul, Ón cadrul cooper„rii interna˛ionale.
ARTICOLUL 5

Statele p„r˛i vor respecta responsabilit„˛ile, drepturile ∫i Óndatoririle ce
revin p„rin˛ilor naturali ai copilului sau, dup„ caz ∫i conform tradi˛iei locale,
membrilor familiei l„rgite sau comunit„˛ii, tutorilor sau altor persoane care
au, prin lege, copii Ón Óngrijire, de a asigura, de o manier„ corespunz„toare
capacit„˛ilor Ón continu„ dezvoltare ale copilului, Óndrumarea ∫i orientarea
necesare Ón exercitarea de c„tre copil a drepturilor recunoscute Ón prezenta
conven˛ie.
ARTICOLUL 6

1. Statele p„r˛i recunosc dreptul la via˛„ al fiec„rui copil.
2. Statele p„r˛i vor face tot ce le st„ Ón putin˛„ pentru a asigura
supravie˛uirea ∫i dezvoltarea copilului.
ARTICOLUL 7

1. Copilul se Ónregistreaz„ imediat dup„ na∫terea sa ∫i are, prin na∫tere,
dreptul la un nume, dreptul de a dob‚ndi o cet„˛enie ∫i, Ón m„sura posibilului,
dreptul de a-∫i cunoa∫te p„rin˛ii ∫i de a fi Óngrijit de ace∫tia.
2. Statele p„r˛i vor veghea ca aplicarea acestor drepturi s„ respecte
legisla˛ia lor na˛ional„ ∫i obliga˛iile pe care acestea ∫i le-au asumat Ón temeiul
instrumentelor interna˛ionale aplicabile Ón materie, Ón special Ón cazul Ón care
nerespectarea acestora ar avea ca efect declararea copilului ca apatrid.
ARTICOLUL 8

1. Statele p„r˛i se oblig„ s„ respecte dreptul copilului de a-∫i p„stra
identitatea, inclusiv cet„˛enia, numele ∫i rela˛iile familiale, astfel cum sunt
recunoscute de lege, f„r„ nici o imixtiune ilegal„.
2. Œn cazul Ón care un copil este lipsit Ón mod ilegal de toate sau de o parte
din elementele constitutive ale identit„˛ii sale, statele p„r˛i vor asigura
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asisten˛a ∫i protec˛ia corespunz„toare pentru ca identitatea acestuia s„ fie
restabilit„ c‚t mai repede posibil.
ARTICOLUL 9

1. Statele p„r˛i vor veghea ca nici un copil s„ nu fie separat de p„rin˛ii s„i
Ómpotriva voin˛ei acestora, except‚nd situa˛ia Ón care autorit„˛ile competente
decid, sub rezerva revizuirii judiciare ∫i cu respectarea legilor ∫i a
procedurilor aplicabile, c„ aceast„ separare este Ón interesul suprem al
copilului. O astfel de decizie poate deveni necesar„ Ón cazuri particulare cum
ar fi, de exemplu, Ón cazul copiilor maltrata˛i sau neglija˛i de p„rin˛i sau Ón
cazul Ón care p„rin˛ii tr„iesc separat ∫i se impune luarea unei hot„r‚ri cu
privire la locul de re∫edin˛„ a copilului.
2. Œn toate cazurile prev„zute la paragraful 1 din prezentul articol toate
p„r˛ile interesate trebuie s„ aib„ posibilitatea de a participa la dezbateri ∫i de
a-∫i face cunoscute punctele de vedere.
3. Statele p„r˛i vor respecta dreptul copilului care a fost separat de ambii
p„rin˛i sau de unul dintre ei de a Óntre˛ine rela˛ii personale ∫i contacte directe
cu cei doi p„rin˛i ai s„i, Ón mod regulat, except‚nd cazul Ón care acest lucru
contravine interesului suprem al copilului.
4. C‚nd separarea rezult„ din m„suri luate de c„tre un stat parte, precum
deten˛ia, Ónchisoarea, exilul, expulzarea sau moartea (inclusiv moartea,
indiferent de cauz„, survenit„ Ón timpul deten˛iei) ambilor p„rin˛i sau a unuia
dintre ei ori a copilului, statul parte va furniza, la cerere, p„rin˛ilor, copilului
sau, dup„ caz, unui alt membru al familiei informa˛iile esen˛iale despre locul
unde se g„sesc membrul sau membrii familiei, except‚nd cazul Ón care
divulgarea acestor informa˛ii ar aduce prejudicii bun„st„rii copilului. Statele
p„r˛i vor veghea, de asemenea, ca prezentarea unei astfel de cereri s„ nu
antreneze prin ea Óns„∫i consecin˛e d„un„toare pentru persoana sau persoanele
interesate.
ARTICOLUL 10

1. Œn conformitate cu obliga˛ia ce revine statelor p„r˛i potrivit art. 9
paragraful 1, orice cerere depus„ de un copil sau de p„rin˛ii acestuia, Ón
vederea intr„rii Óntr-un stat parte sau a p„r„sirii acestuia Ón scopul reÓntregirii
familiei, va fi examinat„ de statele p„r˛i cu bun„voin˛„, umanism ∫i cu
operativitate. Statele p„r˛i vor veghea, de asemenea, ca depunerea unei astfel
de cereri s„ nu antreneze consecin˛e nefaste asupra solicitan˛ilor ∫i membrilor
familiei acestora.
2. Copilul ai c„rui p„rin˛i Ó∫i au re∫edin˛a Ón state diferite va avea dreptul
de a Óntre˛ine, Ón afara unor situa˛ii excep˛ionale, rela˛ii personale ∫i contacte
directe, Ón mod regulat, cu ambii s„i p„rin˛i. Œn acest scop ∫i Ón conformitate
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cu obliga˛ia care revine statelor p„r˛i Ón temeiul art. 9 paragraful 1, statele p„r˛i
vor respecta dreptul copilului ∫i al p„rin˛ilor s„i de a p„r„si orice ˛ar„, inclusiv
propria lor ˛ar„, ∫i de a reveni Ón propria lor ˛ar„. Dreptul de a p„r„si orice ˛ar„
nu poate fi Óngr„dit dec‚t de restric˛iile prev„zute Ón mod expres de lege ∫i care
sunt necesare pentru protejarea siguran˛ei na˛ionale, a ordinii publice, a
s„n„t„˛ii publice sau a bunelor moravuri ori a drepturilor ∫i libert„˛ilor altora
∫i care sunt compatibile cu celelalte drepturi recunoscute Ón prezenta
conven˛ie.
ARTICOLUL 11

1. Statele p„r˛i vor lua m„suri pentru a combate ac˛iunile ilegale de
transferare ∫i de Ómpiedicare a reÓntoarcerii copiilor Ón, respectiv din,
str„in„tate.
2. Œn acest scop statele p„r˛i vor promova Óncheierea de acorduri bilaterale
∫i multilaterale sau aderarea la acordurile existente.
ARTICOLUL 12

1. Statele p„r˛i vor garanta copilului capabil de discern„m‚nt dreptul de a∫i exprima liber opinia asupra oric„rei probleme care Ól prive∫te, opiniile
copilului urm‚nd s„ fie luate Ón considerare ˛in‚ndu-se seama de v‚rsta sa ∫i
de gradul s„u de maturitate.
2. Œn acest scop copilului i se va da, Ón special, posibilitatea de a fi ascultat
Ón orice procedur„ judiciar„ sau administrativ„ care Ól prive∫te, fie direct, fie
printr-un reprezentant sau un organism competent, Ón conformitate cu regulile
de procedur„ din legisla˛ia na˛ional„.
ARTICOLUL 13

1. Copilul are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde
libertatea de a c„uta, de a primi ∫i de a difuza informa˛ii ∫i idei de orice natur„,
indiferent de frontiere, sub form„ oral„, scris„, tip„rit„ sau artistic„ ori prin
orice alte mijloace, la alegerea copilului.
2. Exercitarea acestui drept poate face subiectul restric˛iilor, dar numai al
acelor restric˛ii expres prev„zute de lege ∫i absolut necesare pentru:
a) respectarea drepturilor sau a reputa˛iei altora; sau
b) protejarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii publice, a s„n„t„˛ii publice ∫i a
bunelor moravuri.
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ARTICOLUL 14

1. Statele p„r˛i vor respecta dreptul copilului la libertatea de g‚ndire, de
con∫tiin˛„ ∫i religie.
2. Statele p„r˛i vor respecta drepturile ∫i obliga˛iile p„rin˛ilor sau, dup„
caz, ale reprezentan˛ilor legali ai copilului de a-l Óndruma Ón exercitarea
dreptului sus-men˛ionat, de o manier„ care s„ corespund„ capacit„˛ilor Ón
formare ale acestuia.
3. Libertatea de a-∫i manifesta propriile convingeri religioase sau alte
convingeri nu poate fi Óngr„dit„ dec‚t de restric˛iile prev„zute Ón mod expres
de lege ∫i care sunt necesare pentru protec˛ia securit„˛ii publice, a ordinii
publice, a s„n„t„˛ii publice ∫i a bunelor moravuri sau a libert„˛ilor ∫i
drepturilor fundamentale ale altora.
ARTICOLUL 15

1. Statele p„r˛i recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere ∫i la
libertatea de Óntrunire pa∫nic„.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi Óngr„dit„ dec‚t de restric˛iile
prev„zute Ón mod expres de lege ∫i care sunt necesare Óntr-o societate
democratic„, Ón interesul securit„˛ii na˛ionale, al siguran˛ei sau ordinii publice
ori pentru a proteja s„n„tatea public„ sau bunele moravuri ori pentru a proteja
drepturile ∫i libert„˛ile altora.
ARTICOLUL 16

1. Nici un copil nu va fi supus unei imixtiuni arbitrare sau ilegale Ón via˛a
sa privat„, Ón familia sa, Ón domiciliul s„u ori Ón coresponden˛a sa, precum ∫i
nici unui fel de atac ilegal la onoarea ∫i reputa˛ia sa.
2. Copilul are dreptul la protec˛ia garantat„ de lege Ómpotriva unor astfel
de imixtiuni sau atacuri.
ARTICOLUL 17

Statele p„r˛i vor recunoa∫te importan˛a func˛iei Óndeplinite de mijloacele
de informare Ón mas„ ∫i vor asigura accesul copilului la informa˛ie ∫i materiale
provenind din surse na˛ionale ∫i interna˛ionale, Ón special cele care urm„resc
promovarea bun„st„rii sale sociale, spirituale ∫i morale ∫i a s„n„t„˛ii sale
fizice ∫i morale. Œn acest scop statele p„r˛i:
a) vor Óncuraja difuzarea, prin mijloacele de informare Ón mas„, de
informa˛ii ∫i materiale de interes social ∫i educativ pentru copil ∫i care sunt Ón
conformitate cu art. 29;
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b) vor Óncuraja cooperarea interna˛ional„ Ón producerea, schimbul ∫i
difuzarea de astfel de informa˛ii ∫i materiale provenind din surse culturale,
na˛ionale ∫i interna˛ionale;
c) vor Óncuraja producerea ∫i difuzarea de c„r˛i pentru copii;
d) vor Óncuraja mijloacele de informare Ón mas„ s„ ˛in„ seama, Ón mod
deosebit, de nevoile lingvistice ale copiilor autohtoni sau ale celor care apar˛in
unui grup minoritar;
e) vor favoriza elaborarea unor principii c„l„uzitoare adecvate, destinate
protej„rii copilului Ómpotriva informa˛iilor ∫i materialelor care d„uneaz„
bun„st„rii sale, av‚nd Ón vedere prevederile art. 13 ∫i 18.
ARTICOLUL 18

1. Statele p„r˛i vor depune eforturi pentru asigurarea recunoa∫terii
principiului potrivit c„ruia ambii p„rin˛i au responsabilit„˛i comune pentru
cre∫terea ∫i dezvoltarea copilului. P„rin˛ii sau, dup„ caz, reprezentan˛ii s„i
legali sunt principalii responsabili de cre∫terea ∫i dezvoltarea copilului.
Ace∫tia trebuie s„ ac˛ioneze, Ón primul r‚nd, Ón interesul suprem al copilului.
2. Pentru garantarea ∫i promovarea drepturilor enun˛ate Ón prezenta
conven˛ie statele p„r˛i vor acorda ajutor corespunz„tor p„rin˛ilor ∫i
reprezentan˛ilor legali ai copilului Ón exercitarea responsabilit„˛ii care le
revine Ón leg„tur„ cu cre∫terea copilului ∫i vor asigura crearea institu˛iilor,
a∫ez„mintelor ∫i serviciilor de Óngrijire a copiilor.
3. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile corespunz„toare pentru a asigura
copiilor ai c„ror p„rin˛i muncesc dreptul de a beneficia de serviciile ∫i
a∫ez„mintele de Óngrijire a copiilor, pentru care ei Óndeplinesc condi˛iile cerute.
ARTICOLUL 19

1. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile legislative, administrative, sociale ∫i
educative corespunz„toare, Ón vederea protej„rii copilului Ómpotriva oric„ror
forme de violen˛„, v„t„mare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau
neglijen˛„, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, Ón
timpul c‚t se afl„ Ón Óngrijirea p„rin˛ilor sau a unuia dintre ei, a
reprezentantului ori reprezentan˛ilor legali sau a oric„rei persoane c„reia i-a
fost Óncredin˛at.
2. Aceste m„suri de protec˛ie vor cuprinde, dup„ caz, proceduri eficiente
pentru stabilirea de programe sociale care s„ asigure sprijinul necesar
copilului ∫i celor c„rora le-a fost Óncredin˛at, precum ∫i pentru instituirea altor
forme de prevenire ∫i pentru identificarea, denun˛area, ac˛ionarea Ón instan˛„,
anchetarea, tratarea ∫i urm„rirea cazurilor de rele tratamente aplicate
copilului, descrise mai sus, ∫i, dac„ este necesar, a procedurilor de implicare
judiciar„.
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ARTICOLUL 20

1. Copilul care este, temporar ori permanent, lipsit de mediul s„u familial
sau care, pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi l„sat Ón acest mediu are
dreptul la protec˛ie ∫i asisten˛„ speciale din partea statului.
2. Statele p„r˛i, Ón conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„, vor asigura
protec˛ie alternativ„ pentru un astfel de copil.
3. Aceast„ protec˛ie poate include, mai ales, plasamentul familial,
îkafalah“ din dreptul islamic, adop˛ia sau, Ón caz de necesitate, plasarea Ón
institu˛ii corespunz„toare de Óngrijire a copiilor. Œn alegerea uneia dintre
aceste solu˛ii este necesar s„ se ˛in„ seama Ón mod corespunz„tor de
necesitatea unei anumite continuit„˛i Ón educarea copilului, precum ∫i de
originea sa etnic„, religioas„, cultural„ ∫i lingvistic„.
ARTICOLUL 21

Statele p„r˛i care recunosc ∫i/sau autorizeaz„ adop˛ia vor veghea ca
interesele supreme ale copilului s„ primeze ∫i:
a) vor veghea ca adop˛ia unui copil s„ fie autorizat„ numai de autorit„˛ile
competente care verific„, Ón conformitate cu legea ∫i cu procedurile aplicabile,
precum ∫i pe baza tuturor informa˛iilor pertinente ∫i credibile, c„ adop˛ia se
poate realiza lu‚nd Ón considerare statutul copilului Ón raport cu p„rin˛ii, cu
rudele ∫i cu reprezentan˛ii s„i legali ∫i, dac„ este cazul, c„ persoanele
interesate ∫i-au dat consim˛„m‚ntul cu privire la adop˛ie Ón cuno∫tin˛„ de
cauz„ Ón urma unei consilieri corespunz„toare;
b) recunosc c„ adop˛ia Ón str„in„tate poate fi considerat„ ca un mijloc
alternativ de asigurare a Óngrijirii necesare copilului, dac„ acesta, Ón ˛ara de
origine, nu poate fi Óncredin˛at spre plasament familial sau spre adop˛ie ori nu
poate fi Óngrijit Ón mod corespunz„tor;
c) vor asigura c„, Ón cazul adop˛iei Ón str„in„tate, copilul beneficiaz„ de
garan˛iile ∫i standardele echivalente celor existente Ón cazul adop˛iei
na˛ionale;
d) vor lua toate m„surile corespunz„toare pentru a se asigura c„, Ón cazul
adop˛iei Ón str„in„tate, plasamentul copilului nu conduce la ob˛inerea de
c‚∫tiguri materiale necuvenite pentru persoanele implicate;
e) promoveaz„ obiectivele prezentului articol, Óncheind aranjamente sau
acorduri bilaterale ori multilaterale, dup„ caz, ∫i se str„duiesc, Ón acest cadru,
s„ asigure ca plasarea copiilor Ón str„in„tate s„ fie efectuat„ de autorit„˛ile sau
organele competente.
ARTICOLUL 22

1. Statele p„r˛i vor lua m„surile necesare pentru ca un copil care caut„ s„
ob˛in„ statutul de refugiat sau care este considerat refugiat Ón conformitate cu
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reglement„rile ∫i procedurile interna˛ionale ∫i na˛ionale aplicabile, fie c„ este
singur sau Ónso˛it de mam„ ori de tat„ sau de orice alt„ persoan„, s„
beneficieze de protec˛ia ∫i asisten˛a umanitar„ corespunz„toare, pentru a se
putea bucura de drepturile recunoscute de prezenta conven˛ie ∫i de celelalte
instrumente interna˛ionale privind drepturile omului sau ajutorul umanitar la
care respectivele state sunt p„r˛i.
2. Œn acest scop statele p„r˛i vor contribui, dup„ cum consider„ necesar, la
toate eforturile Óntreprinse de O.N.U. ∫i de alte organiza˛ii guvernamentale sau
neguvernamentale competente cooper‚nd cu O.N.U., pentru a proteja ∫i ajuta
copiii care se g„sesc Óntr-o astfel de situa˛ie ∫i pentru a g„si p„rin˛ii sau al˛i
membri ai familiei oric„rui copil refugiat, Ón vederea ob˛inerii informa˛iilor
necesare pentru reÓntregirea familiei sale. Œn cazul Ón care p„rin˛ii sau al˛i
membri ai familiei nu pot fi g„si˛i, copilului i se va acorda aceea∫i protec˛ie
ca oric„rui alt copil care este temporar sau total lipsit de mediul s„u familial,
indiferent de motiv, Ón conformitate cu principiile enun˛ate Ón prezenta
conven˛ie.
ARTICOLUL 23

1. Statele p„r˛i recunosc c„ pentru copiii handicapa˛i fizic ∫i mental trebuie
s„ se asigure o via˛„ Ómplinit„ ∫i decent„, Ón condi˛ii care s„ le garanteze
demnitatea, s„ le favorizeze autonomia ∫i s„ le faciliteze participarea activ„ la
via˛a comunit„˛ii.
2. Statele p„r˛i recunosc dreptul copiilor handicapa˛i de a beneficia de
Óngrijiri speciale ∫i Óncurajeaz„ ∫i asigur„, Ón m„sura resurselor disponibile, la
cerere, copiilor handicapa˛i care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute ∫i celor care
Ói au Ón Óngrijire, un ajutor adaptat situa˛iei copilului ∫i situa˛iei p„rin˛ilor sau
a celor c„rora le este Óncredin˛at.
3. Recunosc‚nd nevoile speciale ale copiilor handicapa˛i, ajutorul acordat
conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi gratuit ori de c‚te ori acest
lucru este posibil, ˛in‚nd seama de resursele financiare ale p„rin˛ilor sau ale
celor care Ói au Ón Óngrijire, ∫i va fi destinat asigur„rii accesului efectiv al
copiilor handicapa˛i la educa˛ie, formare profesional„, servicii medicale,
recuperare, preg„tire Ón vederea ocup„rii unui loc de munc„, activit„˛i
recreative, de o manier„ care s„ asigure deplina integrare social„ ∫i dezvoltare
individual„ a copiilor, inclusiv dezvoltarea lor cultural„ ∫i spiritual„.
4. Œn spiritul cooper„rii interna˛ionale, statele p„r˛i vor favoriza schimbul
de informa˛ii relevante Ón domeniul medicinei preventive ∫i al tratamentului
medical, psihologic ∫i func˛ional al copiilor handicapa˛i, inclusiv prin
difuzarea ∫i accesul la informa˛ii referitoare la metodele de recuperare,
educare ∫i formare profesional„, Ón scopul de a permite statelor p„r˛i s„ Ó∫i
perfec˛ioneze capacit„˛ile ∫i competen˛ele ∫i s„ Ó∫i extind„ experien˛a Ón aceste
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domenii. Œn aceast„ privin˛„ se va ˛ine seama, Ón mod deosebit, de nevoile
˛„rilor Ón curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 24

1. Statele p„r˛i recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bun„
stare de s„n„tate posibil„ ∫i de a beneficia de serviciile medicale ∫i de
recuperare. Ele vor depune eforturi pentru a garanta c„ nici un copil nu este
lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii.
2. Statele p„r˛i vor depune eforturi pentru a asigura aplicarea efectiv„ a
acestui drept ∫i, Ón mod deosebit, vor lua m„surile corespunz„toare pentru:
a) reducerea mortalit„˛ii infantile ∫i a celei Ón r‚ndul copiilor;
b) asigurarea asisten˛ei medicale ∫i a m„surilor de ocrotire a s„n„t„˛ii
pentru to˛i copiii, cu accent pe dezvoltarea m„surilor primare de ocrotire a
s„n„t„˛ii;
c) combaterea maladiilor ∫i a malnutri˛iei, inclusiv Ón cadrul m„surilor
primare de ocrotire a s„n„t„˛ii, recurg‚nd, printre altele, la tehnologii
accesibile ∫i la aprovizionarea cu alimente nutritive ∫i cu ap„ potabil„, lu‚nd
Ón considerare pericolele ∫i riscurile de poluare a mediului natural;
d) asigurarea ocrotirii s„n„t„˛ii mamelor Ón perioada pre- ∫i postnatal„;
e) asigurarea c„ toate segmentele societ„˛ii, Ón mod deosebit p„rin˛ii ∫i
copiii, sunt informate, au acces la educa˛ie ∫i sunt sprijinite Ón folosirea
cuno∫tin˛elor de baz„ despre s„n„tatea ∫i alimenta˛ia copilului, despre
avantajele al„pt„rii, ale igienei ∫i salubrit„˛ii mediului Ónconjur„tor ∫i ale
prevenirii accidentelor;
f) crearea serviciilor de medicin„ preventiv„, de Óndrumare a p„rin˛ilor ∫i
de planificare familial„, ∫i asigurarea educa˛iei Ón aceste domenii.
3. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile eficiente corespunz„toare, Ón vederea
abolirii practicilor tradi˛ionale d„un„toare s„n„t„˛ii copiilor.
4. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ favorizeze ∫i s„ Óncurajeze cooperarea
interna˛ional„ Ón vederea asigur„rii, Ón mod progresiv, a deplinei Ónf„ptuiri a
dreptului recunoscut Ón prezentul articol. Œn aceast„ privin˛„ se va ˛ine seama,
Ón mod deosebit, de nevoile ˛„rilor Ón curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 25

Statele p„r˛i recunosc dreptul copilului care a fost plasat de c„tre
autoritatea competent„ pentru a primi Óngrijiri, la protejarea sau tratarea
afec˛iunilor sale fizice ori mentale, dreptul la verificarea periodic„ a
tratamentului respectiv ∫i a oric„ror alte aspecte legate de plasarea sa.
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ARTICOLUL 26

1. Statele p„r˛i recunosc dreptul oric„rui copil de a beneficia de asisten˛„
social„, inclusiv de asigur„ri sociale, ∫i vor lua m„suri pentru asigurarea
exercit„rii depline a acestui drept Ón conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„.
2. La acordarea indemniza˛iilor prev„zute de lege se va ˛ine seama, c‚nd
este cazul, de resursele ∫i situa˛ia copilului ∫i ale persoanelor responsabile de
Óntre˛inerea sa, precum ∫i de orice alte Ómprejur„ri care au leg„tur„ cu cererea
de acordare a indemniza˛iilor, Ónaintat„ de copil sau Ón numele s„u.
ARTICOLUL 27

1. Statele p„r˛i recunosc dreptul oric„rui copil de a beneficia de un nivel
de trai care s„ permit„ dezvoltarea sa fizic„, mental„, spiritual„, moral„ ∫i
social„.
2. P„rin˛ilor ∫i oric„rei alte persoane care au Ón grij„ un copil le revine Ón
primul r‚nd responsabilitatea de a asigura, Ón limita posibilit„˛ilor ∫i a
mijloacelor lor financiare, condi˛iile de via˛„ necesare Ón vederea dezvolt„rii
copilului.
3. Statele p„r˛i vor adopta m„surile corespunz„toare, ˛in‚nd seama de
condi˛iile na˛ionale ∫i Ón limita mijloacelor lor, pentru a ajuta p„rin˛ii ∫i alte
persoane care au Ón grij„ un copil s„ valorifice acest drept ∫i vor oferi Ón caz
de nevoie asisten˛„ material„ ∫i programe de sprijin destinate, Ón principal,
satisfacerii nevoilor de hran„, Ómbr„c„minte ∫i locuin˛„.
4. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile adecvate pentru recuperarea pensiei
alimentare pentru copil de la p„rin˛ii s„i sau de la alte persoane care r„spund
din punct de vedere financiar pentru acesta, at‚t pe teritoriul statului parte, c‚t
∫i Ón str„in„tate. Astfel, Ón situa˛ia Ón care persoana care r„spunde din punct de
vedere financiar pentru copil nu locuie∫te Ón statul Ón care locuie∫te copilul,
statele p„r˛i vor Óncuraja aderarea la acorduri interna˛ionale sau Óncheierea de
asemenea acorduri, precum ∫i adoptarea oric„ror alte Ón˛elegeri
corespunz„toare.
ARTICOLUL 28

1. Statele p„r˛i recunosc dreptul copilului la educa˛ie ∫i, Ón vederea
asigur„rii exercit„rii acestui drept Ón mod progresiv ∫i pe baza egalit„˛ii de
∫anse, Ón special, statele membre vor avea obliga˛ia:
a) de a asigura Ónv„˛„m‚ntul primar obligatoriu ∫i gratuit pentru to˛i;
b) de a Óncuraja crearea diferitelor forme de Ónv„˛„m‚nt secundar, at‚t
general, c‚t ∫i profesional ∫i de a le pune la dispozi˛ia tuturor copiilor ∫i de a
permite accesul tuturor copiilor la acestea, de a lua m„suri corespunz„toare,
cum ar fi instituirea gratuit„˛ii Ónv„˛„m‚ntului ∫i acordarea unui ajutor
financiar Ón caz de nevoie;
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c) de a asigura tuturor accesul la Ónv„˛„m‚ntul superior, Ón func˛ie de
capacitatea fiec„ruia, prin toate mijloacele adecvate;
d) de a pune la dispozi˛ie copiilor ∫i de a permite accesul acestora la
informarea ∫i orientarea ∫colar„ ∫i profesional„;
e) de a lua m„suri pentru Óncurajarea frecvent„rii cu regularitate a ∫colii ∫i
pentru reducerea ratei abandonului ∫colar.
2. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile corespunz„toare pentru a asigura
aplicarea m„surilor de disciplin„ ∫colar„ Óntr-un mod compatibil cu
demnitatea copilului ca fiin˛„ uman„ ∫i Ón conformitate cu prezenta conven˛ie.
3. Statele p„r˛i vor promova ∫i vor Óncuraja cooperarea interna˛ional„ Ón
domeniul educa˛iei, mai ales Ón scopul de a contribui la eliminarea ignoran˛ei
∫i a analfabetismului Ón lume ∫i de a facilita accesul la cuno∫tin˛e ∫tiin˛ifice ∫i
tehnice ∫i la metode de Ónv„˛„m‚nt moderne. Œn aceast„ privin˛„ se va ˛ine
seama, Ón special, de nevoile ˛„rilor Ón curs de dezvoltare.
ARTICOLUL 29

1. Statele p„r˛i sunt de acord c„ educa˛ia copilului trebuie s„ urm„reasc„:
a) dezvoltarea plenar„ a personalit„˛ii, a voca˛iilor ∫i a aptitudinilor
mentale ∫i fizice ale copilului;
b) cultivarea respectului pentru drepturile omului ∫i libert„˛ile
fundamentale, precum ∫i pentru principiile consacrate Ón Carta Na˛iunilor
Unite;
c) educarea copilului Ón spiritul respectului fa˛„ de p„rin˛ii s„i, fa˛„ de
limba sa, de identitatea ∫i valorile sale culturale, fa˛„ de valorile na˛ionale ale
˛„rii Ón care acesta locuie∫te, ale ˛„rii de origine, precum ∫i fa˛„ de civiliza˛ii
diferite de a sa;
d) preg„tirea copilului s„ Ó∫i asume responsabilit„˛ile vie˛ii Óntr-o societate
liber„, Óntr-un spirit de Ón˛elegere, de pace, de toleran˛„, de egalitate Óntre sexe
∫i prietenie Óntre toate popoarele ∫i grupurile etnice, na˛ionale ∫i religioase ∫i
cu persoanele de origine autohton„;
e) educarea copilului Ón spiritul respectului fa˛„ de mediul natural.
2. Nici o dispozi˛ie din prezentul articol sau din art. 28 nu va fi interpretat„
de o manier„ care s„ aduc„ atingere libert„˛ii persoanelor fizice sau juridice de
a crea ∫i conduce institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt, cu condi˛ia ca principiile enun˛ate
Ón paragraful 1 al prezentului articol s„ fie respectate ∫i ca educa˛ia dat„ Ón
aceste institu˛ii s„ respecte normele minimale prescrise de stat.
ARTICOLUL 30

Œn statele Ón care exist„ minorit„˛i etnice, religioase sau lingvistice ori
persoane de origine autohton„ copilul apar˛in‚nd unei astfel de minorit„˛i sau
av‚nd origine autohton„ nu va fi privat de dreptul la via˛„ cultural„ proprie,
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de dreptul de a-∫i declara apartenen˛a religioas„ ∫i de a-∫i practica propria
religie, precum ∫i dreptul de a folosi limba proprie Ón comun cu al˛i membri
ai grupului s„u.
ARTICOLUL 31

1. Statele p„r˛i recunosc copilului dreptul la odihn„ ∫i la vacan˛„, dreptul
de a practica activit„˛i recreative proprii v‚rstei sale, de a participa liber la
via˛a cultural„ ∫i artistic„.
2. Statele p„r˛i respect„ ∫i promoveaz„ dreptul copilului de a participa pe
deplin la via˛a cultural„ ∫i artistic„ ∫i Óncurajeaz„ punerea la dispozi˛ie
acestuia a mijloacelor adecvate de petrecere a timpului liber ∫i de desf„∫urare
a activit„˛ilor recreative, artistice ∫i culturale, Ón condi˛ii de egalitate.
ARTICOLUL 32

1. Statele p„r˛i recunosc dreptul copilului de a fi protejat Ómpotriva
exploat„rii economice ∫i de a nu fi constr‚ns la vreo munc„ ce comport„ vreun
risc poten˛ial sau care este susceptibil„ s„ Ói compromit„ educa˛ia ori s„ Ói
d„uneze s„n„t„˛ii sau dezvolt„rii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori
sociale.
2. Statele p„r˛i vor lua m„suri legislative, administrative, sociale ∫i
educative pentru a asigura aplicarea prezentului articol. Œn acest scop ∫i ˛in‚nd
seama de dispozi˛iile aplicabile ale celorlalte instrumente interna˛ionale,
statele p„r˛i se oblig„, Ón special:
a) s„ fixeze o v‚rst„ minim„ sau v‚rste minime de angajare;
b) s„ adopte o reglementare cu privire la orele ∫i la condi˛iile de munc„;
c) s„ prevad„ pedepse sau alte sanc˛iuni corespunz„toare, pentru a asigura
aplicarea Óntocmai a prezentului articol.
ARTICOLUL 33

Statele p„r˛i vor lua m„suri corespunz„toare, inclusiv m„suri legislative,
administrative, sociale ∫i educa˛ionale, pentru a proteja copiii contra folosirii
ilicite de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope, a∫a cum sunt acestea definite de
conven˛iile interna˛ionale Ón materie ∫i pentru a preveni folosirea copiilor Ón
scopul producerii ∫i al traficului ilicit de astfel de substan˛e.
ARTICOLUL 34

Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ protejeze copilul contra oric„rei forme de
exploatare sexual„ ∫i de violen˛„ sexual„. Œn acest scop statele vor lua, Ón
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special, toate m„surile corespunz„toare pe plan na˛ional, bilateral ∫i
multilateral, pentru a Ómpiedica:
a) incitarea sau constr‚ngerea copiilor s„ se dedea la activit„˛i sexuale
ilegale;
b) exploatarea copiilor Ón scopul prostitu˛iei sau al altor practici sexuale
ilegale;
c) exploatarea copiilor Ón scopul produc˛iei de spectacole sau de materiale
cu caracter pornografic.
ARTICOLUL 35

Statele p„r˛i vor lua toate m„surile necesare, pe plan na˛ional, bilateral ∫i
multilateral, pentru a preveni r„pirea, v‚nzarea ∫i traficul de copii Ón orice
scop ∫i sub orice form„.
ARTICOLUL 36

Statele p„r˛i vor proteja copilul contra oric„rei forme de exploatare
d„un„toare oric„rui aspect al bun„st„rii sale.
ARTICOLUL 37

Statele p„r˛i vor veghea ca:
a) nici un copil s„ nu fie supus la tortur„, la pedepse sau la tratamente
crude, inumane sau degradante. Pedeapsa capital„ sau Ónchisoarea pe via˛„
f„r„ posibilitatea de a fi eliberat nu va fi pronun˛at„ pentru infrac˛iunile
comise de persoane sub v‚rsta de 18 ani;
b) nici un copil s„ nu fie privat de libertate Ón mod ilegal sau arbitrar.
Arestarea, de˛inerea sau Óntemni˛area unui copil trebuie s„ fie conform„ cu
legea ∫i nu va fi dec‚t o m„sur„ extrem„ ∫i c‚t mai scurt„ posibil;
c) orice copil privat de libertate s„ fie tratat cu omenie ∫i cu respectul
cuvenit demnit„˛ii umane ∫i de o manier„ care s„ ˛in„ seama de nevoile
persoanelor de v‚rsta sa. Astfel, orice copil privat de libertate va fi separat de
adul˛i, cu excep˛ia cazurilor Ón care se apreciaz„ ca fiind Ón interesul major al
copilului s„ nu se procedeze astfel, ∫i va avea dreptul de a men˛ine contactul
cu familia sa prin coresponden˛„ ∫i vizite, Ón afara unor cazuri excep˛ionale;
d) copiii priva˛i de libertate s„ aib„ dreptul de a avea acces rapid la
asisten˛„ juridic„ sau la orice alt„ asisten˛„ corespunz„toare, precum ∫i dreptul
de a contesta legalitatea priv„rii lor de libertate, Ón fa˛a unui tribunal sau a unei
alte autorit„˛i competente, independente ∫i impar˛iale, ∫i dreptul la judecarea
Ón procedur„ de urgen˛„ a cazului respectiv.
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ARTICOLUL 38

1. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ respecte ∫i s„ asigure respectarea regulilor
dreptului umanitar interna˛ional aplicabile Ón caz de conflict armat ∫i menite
s„ garanteze protec˛ia copilului.
2. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile posibile pentru a garanta ca
persoanele care nu au Ómplinit v‚rsta de 15 ani s„ nu participe direct la
ostilit„˛i.
3. Statele p„r˛i se vor ab˛ine de a Ónrola Ón for˛ele lor armate persoane care
nu au Ómplinit v‚rsta de 15 ani. Atunci c‚nd Óncorporeaz„ persoane mai mari
de 15 ani, dar mai mici de 18 ani, statele p„r˛i se vor str„dui s„ Ónroleze, cu
prioritate, pe cei mai Ón v‚rst„.
4. Conform obliga˛iei care le revine Ón virtutea dreptului umanitar
interna˛ional de a proteja popula˛ia civil„ Ón caz de conflict armat, statele p„r˛i
vor lua toate m„surile fezabile, astfel Ónc‚t copiii afecta˛i de conflictul armat
s„ beneficieze de protec˛ie ∫i de Óngrijire.
ARTICOLUL 39

Statele p„r˛i vor lua toate m„surile corespunz„toare pentru a facilita
recuperarea fizic„ ∫i psihologic„ ∫i reintegrarea social„ a copiilor, victime ale
unei forme de neglijen˛„, exploatare sau abuz, de tortur„ sau pedeaps„ ori
tratamente crude, inumane sau degradante ori victime ale unui conflict armat.
Aceast„ readaptare ∫i aceast„ reintegrare se vor desf„∫ura Ón condi˛ii care
favorizeaz„ s„n„tatea, respectul de sine ∫i demnitatea copilului.
ARTICOLUL 40

1. Statele p„r˛i recunosc oric„rui copil b„nuit, acuzat sau cu privire la care
s-a dovedit c„ a comis o Ónc„lcare a legii penale dreptul la un tratament
conform cu sim˛ul demnit„˛ii ∫i al valorii personale, care s„ Ónt„reasc„
respectul s„u pentru drepturile omului ∫i libert„˛ile fundamentale ale altora ∫i
care s„ ˛in„ seama de v‚rsta sa, precum ∫i de necesitatea de a facilita
reintegrarea sa Ón societate ∫i asumarea de c„tre acesta a unui rol constructiv
Ón societate.
2. Œn acest scop ∫i ˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ón materie ale
instrumentelor interna˛ionale, statele p„r˛i vor veghea, Ón special:
a) ca nici un copil s„ nu fie b„nuit, acuzat sau declarat vinovat de o
Ónc„lcare a legii penale datorit„ unor ac˛iuni sau omisiuni care nu erau
interzise de dreptul na˛ional sau interna˛ional Ón momentul comiterii lor;
b) ca orice copil b„nuit sau acuzat de o Ónc„lcare a legii penale s„ aib„
garantate cel pu˛in urm„toarele drepturi:
iiii(i) de a fi prezumat nevinovat p‚n„ la stabilirea vinov„˛iei sale conform
legii;
23

iii(ii) de a fi informat Ón cel mai scurt termen ∫i direct despre acuza˛iile
care i se aduc sau, dac„ este cazul, prin intermediul p„rin˛ilor s„i sau
al reprezentan˛ilor legali ∫i de a beneficia de asisten˛„ juridic„ sau de
orice alt fel de asisten˛„ corespunz„toare, Ón vederea formul„rii ∫i
sus˛inerii ap„r„rilor sale;
i(iii) dreptul la examinarea, f„r„ Ónt‚rziere, a cauzei sale de c„tre o
autoritate sau o instan˛„ judiciar„ competent„, independent„ ∫i
impar˛ial„, printr-o procedur„ de audiere echitabil„ ∫i conform„ cu
prevederile legii, Ón prezen˛a celor care Ói asigur„ asisten˛„ juridic„
sau de alt„ natur„, iar dac„ acest lucru nu este considerat contrar
interesului major al copilului, ˛in‚nd seama mai ales de v‚rsta ori de
situa˛ia acestuia, Ón prezen˛a p„rin˛ilor s„i sau a reprezentan˛ilor s„i
legali;
i(iv) de a nu fi constr‚ns s„ depun„ m„rturie sau s„ m„rturiseasc„ c„ este
vinovat; dreptul de a interoga sau de a cere interogarea martorilor
acuz„rii, de a ob˛ine aducerea ∫i interogarea martorilor ap„r„rii, Ón
condi˛ii de egalitate;
ii(v) dac„ se dovede∫te c„ a Ónc„lcat legea penal„, dreptul de a recurge la
o cale de atac cu privire la decizie ∫i la orice m„sur„ luat„ Ón
consecin˛„, Ón fa˛a unei autorit„˛i sau a unei instan˛e judiciare
superioare competente, independente ∫i impar˛iale, conform legii;
i(vi) dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret, dac„ nu Ón˛elege sau nu
vorbe∫te limba utilizat„;
(vii) dreptul la respectarea deplin„ a vie˛ii sale private, Ón toate fazele
procedurii.
3. Statele p„r˛i se vor str„dui s„ promoveze adoptarea de legi ∫i proceduri,
Ónfiin˛area de autorit„˛i ∫i institu˛ii, special concepute pentru copiii b„nui˛i,
acuza˛i sau g„si˛i vinova˛i de Ónc„lcarea legii penale ∫i, Ón special:
a) s„ stabileasc„ o v‚rst„ minim„ sub care copiii s„ fie prezuma˛i ca
neav‚nd capacitatea de a Ónc„lca legea penal„;
b) s„ ia, ori de c‚te ori este posibil ∫i recomandabil, m„suri de solu˛ionare
a cazurilor acestor copii, f„r„ a recurge la procedura judiciar„, cu condi˛ia ca
drepturile ∫i garan˛iile legale s„ fie respectate pe deplin.
4. Va fi prev„zut„ o Óntreag„ gam„ de dispozi˛ii, precum cele referitoare la
Óngrijire, orientare ∫i supraveghere, la Óndrumare, la perioadele de prob„, la
plasamentul familial, la programe de educa˛ie general„ ∫i profesional„ ∫i la
solu˛ii alternative celor privind Óngrijirea Óntr-un cadru institu˛ional, pentru a
asigura copiilor un tratament Ón interesul bun„st„rii lor ∫i propor˛ional cu
situa˛ia lor ∫i cu infrac˛iunea s„v‚r∫it„.
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ARTICOLUL 41

Nici o dispozi˛ie din prezenta conven˛ie nu aduce atingere prevederilor
mai favorabile pentru realizarea acestor drepturi ale copilului care pot figura:
a) Ón legisla˛ia unui stat parte; sau
b) Ón dreptul interna˛ional Ón vigoare pentru statul respectiv.
PARTEA A II-A
ARTICOLUL 42

Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ fac„ larg cunoscute at‚t adul˛ilor, c‚t ∫i copiilor
principiile ∫i dispozi˛iile prezentei conven˛ii, prin mijloace active ∫i adecvate.
ARTICOLUL 43

1. Œn vederea examin„rii progreselor Ónregistrate de statele p„r˛i Ón
executarea obliga˛iilor pe care ∫i le-au asumat Ón virtutea prezentei conven˛ii,
se instituie un comitet al drepturilor copilului, ale c„rui atribu˛ii sunt descrise
mai jos.
2. Comitetul se compune din 10* exper˛i de o Ónalt„ ˛inut„ moral„ ∫i care
posed„ o competen˛„ recunoscut„ Ón domeniul reglementat de prezenta
conven˛ie. Membrii comitetului sunt ale∫i de statele p„r˛i din r‚ndul cet„˛enilor
lor ∫i ac˛ioneaz„ Ón nume propriu, ˛in‚ndu-se seama de necesitatea asigur„rii
unei reparti˛ii geografice echitabile ∫i a reprezent„rii principalelor sisteme
juridice.
3. Membrii comitetului sunt ale∫i prin vot secret de pe o list„ de persoane
desemnate de statele p„r˛i. Fiecare stat parte poate desemna un candidat dintre
cet„˛enii s„i.
4. Primele alegeri vor avea loc Ón termen de 6 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei conven˛ii, iar ulterior, la fiecare 2 ani. Cu minimum 4 luni
Ónaintea datei fiec„rei alegeri secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite va invita Ón scris statele p„r˛i s„ propun„ candida˛ii lor Óntr-un termen
de dou„ luni. Secretarul general va Óntocmi apoi o list„ alfabetic„ a
candida˛ilor astfel desemna˛i, indic‚nd statele p„r˛i care i-au desemnat, ∫i o va
comunica statelor p„r˛i la conven˛ie.
5. Alegerile vor avea loc la reuniunile statelor p„r˛i, convocate de
secretarul general, la sediul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. La aceste reuniuni,
la care cvorumul se Óntrune∫te cu dou„ treimi din num„rul statelor p„r˛i,
* Rezolu˛ia 50/155 adoptat„ la Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 21
decembrie 1995, Conferin˛a statelor p„r˛i la conven˛ie a aprobat amendamentul la art. 43, paragraful
2, care const„ Ón Ónlocuirea cuv‚ntului îzece“ cu îoptsprezece“. Rom‚nia a acceptat amendamentul
prin Legea 183/2002 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie
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candida˛ii ale∫i Ón comitet sunt cei care ob˛in cel mai mare num„r de voturi ∫i
majoritatea absolut„ a voturilor reprezentan˛ilor statelor p„r˛i prezente ∫i
votante.
6. Membrii Comitetului se aleg pentru un mandat de 4 ani. Ei pot fi reale∫i
la o nou„ prezentare a candidaturii lor. Mandatul a 5 membri desemna˛i la
primele alegeri va Ónceta dup„ 2 ani. Numele celor 5 membri vor fi trase la
sor˛i de c„tre pre∫edintele reuniunii, imediat dup„ prima alegere.
7. Œn caz de deces sau de demisie a unui membru al Comitetului sau dac„,
pentru orice alt motiv, un membru declar„ c„ nu Ó∫i mai poate exercita
func˛iile sale Ón cadrul Comitetului, statul parte care a prezentat candidatura
membrului respectiv nume∫te un alt expert dintre cet„˛enii s„i pentru a ocupa
postul vacant p‚n„ la expirarea mandatului respectiv, sub rezerva aprob„rii de
c„tre Comitet.
8. Comitetul aprob„ regulamentul s„u de ordine interioar„.
9. Comitetul alege biroul s„u pentru o perioad„ de 2 ani.
10. Adun„rile Comitetului se ˛in, Ón mod normal, la sediul Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite sau Ón orice alt loc corespunz„tor stabilit de Comitet.
Comitetul se reune∫te, de regul„, Ón fiecare an. Durata sesiunilor sale se
stabile∫te ∫i, dac„ este cazul, se modific„ de c„tre reuniunea statelor p„r˛i la
prezenta conven˛ie, sub rezerva aprob„rii de c„tre adunarea general„.
11. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pune la dispozi˛ie
Comitetului personalul ∫i dot„rile necesare acestuia pentru a-∫i Óndeplini
eficient func˛iile Óncredin˛ate conform prezentei conven˛ii.
12. Membrii Comitetului creat Ón virtutea prezentei conven˛ii primesc, cu
aprobarea Adun„rii generale, indemniza˛ii din resursele Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite, Ón condi˛iile ∫i modalit„˛ile fixate de Adunarea general„.
ARTICOLUL 44

1. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ supun„ Comitetului, prin intermediul
secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, rapoarte privitoare la
m„surile pe care le adopt„ pentru punerea Ón vigoare a drepturilor recunoscute
Ón prezenta conven˛ie ∫i la progresele realizate Ón exercitarea acestor drepturi:
a) Ón termen de 2 ani Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
conven˛ii pentru statele p„r˛i interesate;
b) Ón continuare, la fiecare 5 ani.
2. Rapoartele Óntocmite conform prezentului articol trebuie, dac„ este
cazul, s„ arate cauzele sau dificult„˛ile care Ómpiedic„ statele p„r˛i s„ se achite
pe deplin de obliga˛iile prev„zute Ón prezenta conven˛ie. Ele trebuie, de
asemenea, s„ cuprind„ informa˛ii suficiente pentru a da Comitetului o idee
exact„ asupra aplic„rii conven˛iei Ón ˛ara respectiv„.
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3. Statele p„r˛i care au prezentat Comitetului un raport ini˛ial nu vor repeta
Ón rapoartele pe care le prezint„ ulterior conform prezentului articol,
paragraful 1 alin. (b), informa˛iile de baz„ pe care le-au comunicat anterior.
4. Comitetul poate cere statelor p„r˛i toate informa˛iile complementare
referitoare la aplicarea conven˛iei.
5. Comitetul Ónainteaz„ la fiecare 2 ani Adun„rii generale, prin intermediul
Consiliului Economic ∫i Social, un raport de activitate.
6. Statele p„r˛i asigur„ difuzarea pe scar„ larg„ a propriilor rapoarte pe
teritoriul lor.
ARTICOLUL 45

Pentru a promova aplicarea efectiv„ a conven˛iei ∫i a Óncuraja cooperarea
interna˛ional„ Ón domeniul vizat de conven˛ie:
a) Institu˛iile specializate, Fondul Na˛iunilor Unite pentru Copii ∫i alte
organe ale Na˛iunilor Unite au dreptul de a fi reprezentate la analizarea
modului de aplicare a acelor dispozi˛ii din prezenta conven˛ie, care ˛in de
mandatul lor. Comitetul poate invita institu˛iile specializate, Fondul
Na˛iunilor Unite pentru Copii ∫i orice alte organisme competente pe care le va
considera corespunz„toare s„ dea avize specializate asupra aplic„rii
conven˛iei Ón domeniile care ˛in de mandatele lor respective. Comitetul poate
invita institu˛iile specializate, Fondul Na˛iunilor Unite pentru Copii ∫i alte
organe ale Na˛iunilor Unite s„ Ói prezinte rapoarte asupra aplic„rii conven˛iei
Ón sectoarele care ˛in de domeniul lor de activitate.
b) Comitetul transmite, dac„ consider„ necesar, institu˛iilor specializate,
Fondului Na˛iunilor Unite pentru Copii ∫i altor organisme competente orice
raport al statelor p„r˛i, care con˛ine o cerere sau care specific„ necesitatea
asigur„rii de consultan˛„ ori asisten˛„ tehnic„, Ónso˛it, dac„ este cazul, de
observa˛iile ∫i sugestiile Comitetului referitoare la cererea sau specifica˛ia
respectiv„.
c) Comitetul poate recomanda Adun„rii generale s„ cear„ secretarului
general s„ dispun„ efectuarea, Ón numele Comitetului, a unor studii asupra
problemelor specifice care afecteaz„ drepturile copilului.
d) Comitetul poate face sugestii ∫i recomand„ri de ordin general, pe baza
informa˛iilor primite Ón conformitate cu art. 44 ∫i 45. Aceste sugestii ∫i
recomand„ri de ordin general se vor transmite tuturor statelor p„r˛i interesate
∫i se vor supune aten˛iei Adun„rii generale, Ónso˛ite, dac„ este cazul, de
observa˛iile statelor p„r˛i.
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PARTEA A III-A
ARTICOLUL 46

Prezenta conven˛ie este deschis„ spre semnare tuturor statelor.
ARTICOLUL 47

Prezenta conven˛ie face subiectul ratific„rii. Instrumentele de ratificare
vor fi Ónaintate secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 48

Prezenta conven˛ie va r„m‚ne deschis„ ader„rii oric„rui stat.
Instrumentele de aderare vor fi Ónaintate secretarului general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 49

1. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón a treizecea zi de la depunerea
la secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a celui de-al dou„zecilea
instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta conven˛ie sau care va adera
la aceasta dup„ depunerea celui de-al dou„zecilea instrument de ratificare sau
de aderare conven˛ia va intra Ón vigoare Ón a treizecea zi de la depunerea de
c„tre statul respectiv a intrumentului s„u de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 50

1. Orice stat parte poate s„ propun„ un amendament ∫i s„ depun„ textul
acestuia la secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Secretarul
general va comunica propunerea de amendament statelor p„r˛i, cer‚ndu-le s„
Ói fac„ cunoscut dac„ sunt Ón favoarea convoc„rii unei conferin˛e a statelor
p„r˛i, Ón vederea examin„rii propunerii ∫i a supunerii ei la vot. Dac„ Ón termen
de 4 luni de la aceast„ comunicare cel pu˛in o treime din num„rul statelor p„r˛i
se pronun˛„ Ón favoarea convoc„rii unei asemenea conferin˛e, secretarul
general convoac„ conferin˛a sub auspiciile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Orice amendament adoptat de majoritatea statelor p„r˛i prezente ∫i votante la
conferin˛„ este supus spre aprobare Adun„rii generale.
2. Orice amendament adoptat conform dispozi˛iilor paragrafului 1 al
prezentului articol va intra Ón vigoare dup„ aprobarea sa de c„tre Adunarea
general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i dup„ acceptarea sa cu o majoritate
de dou„ treimi din num„rul statelor p„r˛i.
3. La intrarea sa Ón vigoare amendamentul are for˛„ obligatorie pentru
statele p„r˛i care l-au acceptat, celelalte state r„m‚n‚nd legate de dispozi˛iile
din prezenta conven˛ie ∫i de toate amendamentele anterioare acceptate de ele.
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ARTICOLUL 51

1. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va primi ∫i va
comunica tuturor statelor textul rezervelor formulate de state la data ratific„rii
sau ader„rii.
2. Rezervele incompatibile cu obiectul ∫i scopul prezentei conven˛ii nu
sunt admise.
3. Rezervele pot fi retrase Ón orice moment printr-o notificare Ón acest sens
adresat„ secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care va
informa, Ón consecin˛„, toate statele p„r˛i la conven˛ie. Notificarea va produce
efecte de la data la care este primit„ de secretarul general.
ARTICOLUL 52

Orice stat poate denun˛a prezenta conven˛ie printr-o notificare scris„
adresat„ secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Denun˛area
produce efecte la un an de la data la care notificarea a fost primit„ de
secretarul general.
ARTICOLUL 53

Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite este desemnat ca
depozitar al prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 54

Originalul prezentei conven˛ii, ale c„rei texte Ón limbile arab„, chinez„,
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„ sunt autentice Ón egal„ m„sur„, va fi depus
la secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Drept care plenipoten˛iarii subsemna˛i, Ómputernici˛i Ón mod
corespunz„tor de guvernele lor respective, au semnat prezenta conven˛ie.

PROTOCOL FACULTATIV
LA CONVENﬁIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI,
REFERITOR LA V¬NZAREA DE COPII, PROSTITUﬁIA
COPIILOR ™I PORNOGRAFIA INFANTIL√*
Statele p„r˛i la prezentul protocol,
* Semnat la New York la 6 septembrie 2000. Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea
nr. 470 din 20 septembrie 2001, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 601
din 25 septembrie 2001.
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Consider‚nd c„ pentru a avansa Ón direc˛ia realiz„rii scopurilor Conven˛iei
cu privire la drepturile copilului ∫i la aplicarea dispozi˛iilor acesteia, Ón special
ale art. 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 ∫i 36, este adecvat„ extinderea m„surilor pe
care statele p„r˛i trebuie s„ le ia pentru a garanta protec˛ia copilului fa˛„ de
v‚nzarea de copii, prostitu˛ia copiilor ∫i pornografia infantil„,
Consider‚nd, de asemenea, c„ men˛ionata Conven˛ie cu privire la
drepturile copilului consacr„ dreptul copilului de a fi protejat Ómpotriva
exploat„rii economice ∫i de a nu fi constr‚ns la o munc„ implic‚nd riscuri ori
fiind susceptibil„ de a compromite educa˛ia sa sau de a-i afecta grav s„n„tatea
ori dezvoltarea fizic„, mental„, spiritual„, moral„ sau social„,
Constat‚nd cu vie preocupare c„ traficul interna˛ional cu copii Ón scopul
vinderii acestora, al prostitu˛iei copiilor ∫i pornografiei infantile a dob‚ndit
propor˛ii considerabile ∫i cresc‚nde,
Profund preocupate de practica r„sp‚ndit„ ∫i persistent„ a turismului
sexual fa˛„ de care copiii sunt expu∫i Ón mod special, Ón m„sura Ón care
favorizeaz„ Ón mod direct v‚nzarea de copii, prostitu˛ia copiilor ∫i pornografia
infantil„,
Con∫tiente c„ un anumit num„r de grupuri, Ón special vulnerabile,
Óndeosebi feti˛ele, sunt cu at‚t mai mult expuse riscului de exploatare sexual„
∫i c„ s-a Ónregistrat un num„r anormal de mare de feti˛e printre victimele
exploat„rii sexuale,
Preocupate de oferta cresc‚nd„ de materiale pornografice care folosesc
copii, pe internet ∫i pe alte noi suporturi tehnologice, ∫i reamintind c„ Ón
concluziile sale Conferin˛a interna˛ional„ asupra luptei contra pornografiei
infantile pe internet, ˛inut„ la Viena Ón 1999, a solicitat Ón special incriminarea
Ón lumea Óntreag„ a produc˛iei, difuz„rii, exportului, importului, transmiterii,
posesiei cu inten˛ie ∫i publicit„˛ii f„cute materialelor pornografice implic‚nd
copii ∫i a subliniat importan˛a unei cooper„ri ∫i a unui parteneriat mai str‚ns
Óntre autorit„˛ile publice ∫i profesioni∫tii internetului,
Convinse c„ eliminarea v‚nz„rii de copii, a prostitu˛iei copiilor ∫i a
pornografiei infantile va fi facilitat„ prin adoptarea unei strategii globale care
s„ ˛in„ seama de factorii care contribuie la aceste fenomene, Óndeosebi
subdezvoltarea, s„r„cia, disparit„˛ile economice, inechitatea structurilor
socioeconomice, disfunc˛ionalit„˛ile familiale, lipsa de educa˛ie, exodul rural,
discriminarea bazat„ pe sex, comportamentul sexual iresponsabil al adul˛ilor,
conflictele armate ∫i sclavia copiilor,
Estim‚nd c„ o ac˛iune de sensibilizare a publicului este necesar„ pentru a
reduce cererea care st„ la originea v‚nz„rii de copii, a prostitu˛iei copiilor ∫i a
pornografiei infantile ∫i c„ este important„ consolidarea parteneriatului
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mondial Óntre to˛i factorii, precum ∫i ameliorarea aplic„rii legii la nivel
na˛ional,
Lu‚nd act de dispozi˛iile instrumentelor juridice interna˛ionale pertinente
Ón materia protec˛iei copiilor, Óndeosebi ale Conven˛iei de la Haga privind
protec˛ia copiilor ∫i cooperarea Ón materia adop˛iei interna˛ionale, ale
Conven˛iei de la Haga asupra aspectelor civile ale r„pirii interna˛ionale de
copii, ale Conven˛iei de la Haga privind competen˛a, legea aplicabil„,
recunoa∫terea, executarea ∫i cooperarea Ón materie de responsabilitate
parental„ ∫i m„suri privind protec˛ia copiilor ∫i ale Conven˛iei nr. 182 a
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii privind interzicerea celor mai grele
forme de munc„ a copiilor ∫i ac˛iune imediat„ Ón vederea elimin„rii acestora,
Œncurajate de sprijinul considerabil primit de Conven˛ia cu privire la
drepturile copilului, care denot„ o voin˛„ general„ de promovare ∫i protec˛ie a
drepturilor copilului,
Consider‚nd c„ este important„ aplicarea dispozi˛iilor programului de
ac˛iune pentru prevenirea v‚nz„rii de copii, a prostitu˛iei copiilor ∫i a
pornografiei infantile, a Declara˛iei ∫i Programului de ac˛iune adoptate Ón
1996 la Congresul mondial Ómpotriva exploat„rii sexuale a copiilor Ón scopuri
comerciale, ˛inut la Stockholm Óntre 27 ∫i 31 august 1996, precum ∫i a altor
decizii ∫i recomand„ri pertinente ale organismelor interna˛ionale implicate,
ﬁin‚nd seama Ón special de importan˛a tradi˛iilor ∫i a valorilor culturale ale
fiec„rui popor pentru protec˛ia copilului ∫i dezvoltarea lui armonioas„,
au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Statele p„r˛i vor interzice v‚nzarea de copii, prostitu˛ia copiilor ∫i
pornografia infantil„, Ón conformitate cu dispozi˛iile prezentului protocol.
ARTICOLUL 2

Œn sensul prevederilor prezentului protocol:
a) v‚nzarea de copii este considerat orice act sau tranzac˛ie prin care un
copil este transferat de orice persoan„ sau grup de persoane c„tre o alt„
persoan„ ori c„tre un alt grup contra cost sau contra oric„ror alte avantaje
materiale;
b) prostitu˛ia copiilor reprezint„ folosirea copiilor pentru activit„˛i
sexuale, contra cost sau contra oric„ror alte avantaje materiale;
c) pornografia infantil„ Ónseamn„ orice reprezentare, prin orice mijloace,
a copiilor angaja˛i Óntr-o activitate sexual„ explicit„, real„ ori simulat„, sau
orice alt„ expunere a organelor sexuale ale copiilor, Ón principal Ón scopuri
sexuale.
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ARTICOLUL 3

1. Orice stat parte va urm„ri ca cel pu˛in urm„toarele acte ∫i activit„˛i s„
fie pe deplin incriminate Ón dreptul s„u penal, indiferent dac„ aceste acte sunt
comise pe plan intern sau interna˛ional, individual ori Ón mod organizat.
a) Œn ceea ce prive∫te v‚nzarea de copii, astfel cum este definit„ la art. 2:
(i) oferirea, livrarea sau acceptarea unui copil, indiferent de mijloacele
utilizate, Ón scopul:
— — exploat„rii sexuale a copilului;
— — transferului de organe de copil pentru profit;
— — supunerii la munc„ for˛at„ a copiilor;
(ii) ob˛inerea consim˛„m‚ntului, Ón mod fraudulos, ca intermediar pentru
adop˛ia copiilor, prin Ónc„lcarea instrumentelor juridice interna˛ionale
Ón materia adop˛iei.
b) Oferirea, ob˛inerea, procurarea sau furnizarea copiilor pentru
prostitu˛ie, astfel cum este definit„ la art. 2.
c) Producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea,
vinderea sau de˛inerea Ón scopurile men˛ionate de materiale de pornografie,
astfel cum este definit„ la art. 2.
2. Sub rezerva dreptului intern al statului parte, acelea∫i dispozi˛ii vor fi Ón
vigoare Ón caz de tentativ„ de comitere a oric„ruia dintre aceste acte, de
complicitate Ón s„v‚r∫irea sa sau de participare la acesta.
3. Statul parte va considera aceste infrac˛iuni pasibile de pedepse
adecvate, Ón func˛ie de gravitatea acestora.
4. Sub rezerva prevederilor dreptului s„u intern, fiecare stat parte va lua,
dac„ se consider„ necesar, toate m„surile care se impun Ón scopul de a stabili
responsabilitatea persoanelor juridice pentru infrac˛iunile definite la
paragraful 1. Œn conformitate cu principiile dreptului intern al statului parte,
aceast„ responsabilitate ar putea fi de natur„ penal„, civil„ sau administrativ„.
5. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile juridice sau administrative adecvate
pentru a se asigura c„ toate persoanele implicate Ón procedura de adop˛ie
ac˛ioneaz„ conform dispozi˛iilor instrumentelor juridice interna˛ionale
aplicabile.
ARTICOLUL 4

1. Fiecare stat parte va lua m„surile necesare pentru stabilirea competen˛ei
sale privind infrac˛iunile la care se refer„ art. 3 paragraful 1, atunci c‚nd
acestea sunt comise pe teritoriul s„u, la bordul unei nave sau aeronave Ónregistrate Ón acest stat.
2. Fiecare stat parte va putea lua m„surile necesare pentru stabilirea
propriei competen˛e privind infrac˛iunile la care se refer„ art. 3 paragraful 1,
Ón urm„toarele cazuri:
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a) c‚nd autorul prezumat al infrac˛iunii este un cet„˛ean al respectivului
stat sau Ó∫i are re∫edin˛a pe teritoriul acestuia;
b) c‚nd victima este un cet„˛ean al acelui stat.
3. Fiecare stat parte va lua, de asemenea, m„surile proprii pentru stabilirea
competen˛ei sale privind infrac˛iunile men˛ionate mai sus, atunci c‚nd autorul
prezumat al infrac˛iunii este prezent pe teritoriul s„u ∫i dac„ nu Ól extr„deaz„
c„tre un alt stat parte pe motivul c„ infrac˛iunea a fost comis„ de unul dintre
cet„˛enii s„i.
4. Prezentul protocol nu exclude exercitarea oric„rei competen˛e penale Ón
conformitate cu dreptul intern.
ARTICOLUL 5

1. Infrac˛iunile la care se refer„ art. 3 paragraful 1 se consider„ a fi incluse
Ón orice tratat de extr„dare Ón vigoare Óntre statele p„r˛i ∫i vor fi incluse Ón orice
tratat de extr„dare care va fi Óncheiat ulterior Óntre acestea, Ón conformitate cu
condi˛iile enun˛ate Ón aceste tratate.
2. Dac„ un stat parte care condi˛ioneaz„ extr„darea de existen˛a unui tratat
prime∫te o cerere de extr„dare din partea unui alt stat parte cu care acesta nu
a Óncheiat un tratat de extr„dare, poate considera prezentul protocol drept
temei juridic pentru extr„dare Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile enun˛ate.
Extr„darea se va efectua Ón conformitate cu condi˛iile prev„zute de dreptul
statului c„ruia i s-a solicitat extr„darea.
3. Statele p„r˛i care nu condi˛ioneaz„ extr„darea de existen˛a unui tratat
recunosc infrac˛iunile enun˛ate ca fiind cazuri de extr„dare Óntre acestea, Ón
condi˛iile prev„zute de dreptul statului c„ruia i se solicit„ extr„darea.
4. Infrac˛iunile respective sunt considerate de c„tre statele p„r˛i, Ón vederea
extr„d„rii, ca fiind comise nu numai la locul s„v‚r∫irii acestora, dar ∫i pe
teritoriul aflat sub jurisdic˛ia statelor p„r˛i chemate s„ Ó∫i stabileasc„
competen˛ele conform art. 4.
5. Dac„ o cerere de extr„dare este prezentat„ Ón temeiul unei infrac˛iuni
definite la art. 3 paragraful 1 ∫i dac„ statul parte c„ruia i se solicit„ extr„darea
nu va extr„da sau nu va dori s„ extr„deze autorul infrac˛iunii, datorit„
cet„˛eniei acestuia, acest stat va lua m„surile necesare pentru sesizarea
autorit„˛ilor competente, Ón scopul urm„ririi penale.
ARTICOLUL 6

1. Statele p„r˛i Ó∫i acord„ sprijinul reciproc cel mai larg posibil pentru
orice anchet„, procedur„ penal„ sau procedur„ de extr„dare, referitoare la
infrac˛iunile definite la art. 3 paragraful 1, inclusiv pentru ob˛inerea dovezilor
de care dispun ∫i care sunt necesare procedurilor.
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2. Statele p„r˛i Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile asumate prin paragraful 1, Ón
conformitate cu orice tratat sau acord de asisten˛„ juridic„ reciproc„ existent
Óntre ele. Œn absen˛a unui astfel de tratat sau acord statele p„r˛i Ó∫i vor acorda
acest sprijin Ón conformitate cu dreptul lor intern.
ARTICOLUL 7

Sub rezerva prevederilor dreptului lor intern, statele p„r˛i:
a) vor lua m„surile adecvate pentru a permite, dac„ este necesar, ridicarea
∫i confiscarea:
(i) bunurilor, cum ar fi: documente, obiecte sau alte mijloace materiale
utilizate pentru comiterea infrac˛iunilor definite Ón prezentul protocol
sau pentru facilitarea comiterii acestora;
(ii) produsului acestor infrac˛iuni;
b) vor r„spunde cererilor altui stat parte de ridicare sau de confiscare a
bunurilor ori produselor definite la alin. (i) ∫i (ii) ale paragrafului a);
c) vor lua m„suri Ón vederea Ónchiderii provizorii sau definitive a
localurilor utilizate pentru comiterea infrac˛iunilor sus-men˛ionate.
ARTICOLUL 8

1. Statele p„r˛i vor adopta Ón toate stadiile procedurii penale m„surile
necesare pentru protejarea drepturilor ∫i intereselor copiilor care sunt
victimele practicilor interzise prin prezentul protocol, Ón special:
a) recunosc‚nd vulnerabilitatea copiilor victime ∫i adapt‚nd procedurile
Óntr-un mod care s„ ˛in„ seama de necesit„˛ile lor speciale, Óndeosebi Ón
calitate de martori;
b) inform‚nd copiii victime asupra drepturilor ∫i rolului lor, a scopului,
termenelor, a desf„∫ur„rii, avans„rii procedurilor, precum ∫i asupra deciziei
luate Ón cazul lor;
c) permi˛‚nd ca punctele de vedere, necesit„˛ile sau preocup„rile copiilor
victime s„ fie prezentate ∫i examinate Ón cursul procedurii, atunci c‚nd
interesele lor personale sunt afectate, Ón conformitate cu regulile procedurale
din dreptul intern;
d) acord‚nd sprijin adecvat copiilor victime Ón toate stadiile procedurii
penale;
e) protej‚nd, pe c‚t este posibil, via˛a privat„ ∫i identitatea copiilor victime
∫i lu‚nd m„suri conforme cu dreptul intern pentru a preveni difuzarea oric„rei
informa˛ii care ar putea conduce la identificarea lor;
f) protej‚nd, dac„ este necesar, siguran˛a copiilor victime, a familiilor lor
∫i a martorilor acuz„rii de intimidare ∫i represalii;
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g) evit‚nd orice Ónt‚rzieri nejustificate Ón solu˛ionarea cazurilor ∫i Ón
executarea hot„r‚rilor sau a deciziilor prin care se acord„ o indemniza˛ie
copiilor victime.
2. Statele p„r˛i vor asigura ca nici o incertitudine asupra v‚rstei reale a
victimelor s„ nu Ómpiedice declan∫area anchetelor penale, Ón special a
anchetelor destinate s„ determine aceast„ v‚rst„.
3. Statele p„r˛i vor asigura c„ Ón modul de tratament al copiilor victime, Ón
cadrul sistemului de justi˛ie penal„, va prima interesul superior al copilului.
4. Statele p„r˛i vor lua m„suri pentru asigurarea unei preg„tiri
corespunz„toare, Ón special juridic„ ∫i psihologic„, a persoanelor care lucreaz„
cu victimele infrac˛iunilor definite prin prezentul protocol.
5. Statele p„r˛i vor lua, Ón cazul Ón care este necesar, m„suri pentru
asigurarea siguran˛ei ∫i integrit„˛ii persoanelor ∫i/sau organiza˛iilor implicate
Ón prevenirea ∫i/sau protec˛ia ∫i reabilitarea victimelor acestor infrac˛iuni.
6. Nici una dintre dispozi˛iile prezentului articol nu va aduce atingere
dreptului acuzatului la un proces echitabil ∫i impar˛ial sau nu este
incompatibil„ cu acest drept.
ARTICOLUL 9

1. Statele p„r˛i vor adopta sau vor Ónt„ri, vor aplica ∫i vor difuza legi,
m„suri administrative, politici ∫i programe sociale pentru prevenirea
infrac˛iunilor vizate Ón prezentul protocol. O aten˛ie special„ va fi acordat„
protec˛iei copiilor vulnerabili la astfel de practici.
2. Statele p„r˛i vor sensibiliza opinia public„, inclusiv copiii, asupra
m„surilor destinate prevenirii practicilor interzise de c„tre prezentul protocol
∫i a efectelor nefaste ale acestor practici, prin intermediul tuturor mijloacelor
adecvate, de educa˛ie ∫i de formare. Œn vederea Óndeplinirii obliga˛iilor
prezentului articol statele p„r˛i vor Óncuraja participarea comunit„˛ilor ∫i, Ón
special, a copiilor ∫i a copiilor victime la programe de informare, educa˛ie ∫i
formare, inclusiv la nivel interna˛ional.
3. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile posibile pentru a asigura orice tip de
asisten˛„ corespunz„toare pentru victimele infrac˛iunilor definite Ón prezentul
protocol, Ón special deplina reintegrare social„ ∫i recuperarea deplin„ din
punct de vedere fizic ∫i psihologic.
4. Statele p„r˛i vor lua m„suri ca to˛i copiii victime ale infrac˛iunilor
definite Ón prezentul protocol s„ aib„ acces f„r„ discriminare la proceduri care
s„ le permit„ solicitarea compens„rii prejudiciului suferit din partea
persoanelor r„spunz„toare din punct de vedere legal.
5. Statele p„r˛i vor lua m„surile adecvate pentru interzicerea Ón mod
eficient a producerii ∫i difuz„rii materialelor care fac publicitate practicilor
interzise prin prezentul protocol.
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ARTICOLUL 10

1. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile necesare Ón vederea Ónt„ririi
cooper„rii interna˛ionale prin acorduri multilaterale, regionale ∫i bilaterale, Ón
scopul prevenirii, identific„rii, urm„ririi, anchet„rii ∫i pedepsirii celor
responsabili de actele legate de v‚nzarea de copii, de prostitu˛ia copiilor, de
pornografia infantil„ ∫i de turismul pedofil. Statele p„r˛i vor favoriza, de
asemenea, cooperarea ∫i coordonarea interna˛ional„ Óntre autorit„˛ile lor, Óntre
organiza˛ii neguvernamentale na˛ionale ∫i interna˛ionale ∫i organiza˛ii
interna˛ionale.
2. Statele p„r˛i vor Óncuraja cooperarea interna˛ional„ pentru a contribui la
readaptarea fizic„ ∫i psihologic„ a copiilor victime, la reintegrarea lor social„
∫i la repatrierea lor.
3. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ Ónt„reasc„ cooperarea interna˛ional„ pentru
a elimina principalii factori care fac vulnerabili copiii la v‚nzare, prostitu˛ie,
pornografie ∫i turism pedofil, Óndeosebi s„r„cia ∫i subdezvoltarea.
4. Statele p„r˛i care au capacitatea de a ac˛iona vor furniza ajutor financiar,
tehnic sau de alt„ natur„ Ón cadrul programelor existente pe plan multilateral,
regional, bilateral sau de alt„ natur„.
ARTICOLUL 11

Nici una dintre dispozi˛iile prezentului protocol nu va afecta dispozi˛iile
mai favorabile realiz„rii sau exercit„rii drepturilor copilului care pot figura:
a) Ón legisla˛ia unui stat parte;
b) Ón dreptul interna˛ional Ón vigoare pentru acel stat parte.
ARTICOLUL 12

1. Fiecare stat parte, Ón termen de 2 ani de la intrarea Ón vigoare a
prezentului protocol, va prezenta un raport c„tre Comitetul pentru Drepturile
Copilului, con˛in‚nd informa˛ii detaliate asupra m„surilor adoptate Ón vederea
implement„rii dispozi˛iilor protocolului.
2. Dup„ prezentarea raportului detaliat fiecare stat parte va include Ón
rapoartele prezentate Comitetului pentru Drepturile Copilului, Ón conformitate
cu art. 44 din conven˛ie, orice informa˛ie suplimentar„ referitoare la aplicarea
prezentului protocol. Celelalte state p„r˛i la protocol vor prezenta un raport la
fiecare 5 ani.
3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor p„r˛i
informa˛ii suplimentare privind aplicarea prezentului protocol.
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ARTICOLUL 13

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare oric„rui stat care este parte
la conven˛ie sau care a semnat-o.
2. Prezentul protocol este supus ratific„rii sau este deschis spre aderare
pentru orice stat care este parte la conven˛ie sau care a semnat-o.
Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la secretarul general
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 14

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón termen de 3 luni de la
depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul protocol sau care va adera
la acesta Ónainte ori dup„ intrarea sa Ón vigoare, protocolul va intra Ón vigoare
Ón termen de o lun„ de la data depunerii de c„tre acest stat al instrumentului
s„u de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 15

1. Orice stat parte va putea Ón orice moment s„ denun˛e prezentul protocol
prin notificare scris„, adresat„ secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, care va informa ulterior celelalte state p„r˛i la conven˛ie ∫i toate statele
care au semnat-o. Denun˛area va produce efecte Ón termen de un an de la data
primirii notific„rii de c„tre secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Denun˛area nu va avea ca efect scutirea statului parte de obliga˛iile pe
care i le impune prezentul protocol, referitoare la orice infrac˛iune survenit„
anterior datei la care denun˛area Ó∫i produce efectele, dup„ cum nu atrage Ón
nici un caz urm„rirea examin„rii oric„rei probleme pentru care Comitetul
pentru Drepturile Copilului a fost deja sesizat Ónainte de aceast„ dat„.
ARTICOLUL 16

1. Fiecare stat parte poate propune un amendament ∫i poate depune textul
acestuia la secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Acesta va
comunica propunerea de amendament statelor p„r˛i ∫i le va cere s„ Ói fac„
cunoscut dac„ sunt favorabile convoc„rii unei conferin˛e a statelor p„r˛i, Ón
vederea examin„rii propunerii ∫i supunerii la vot. Dac„ Óntr-un interval de 4
luni de la data comunic„rii cel pu˛in o treime din num„rul statelor p„r˛i se va
pronun˛a Ón favoarea convoc„rii unei astfel de conferin˛e, secretarul general
va convoca conferin˛a sub auspiciile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite. Orice
amendament adoptat de c„tre majoritatea statelor p„r˛i, prezente ∫i votante Ón
cadrul conferin˛ei, va fi supus spre aprobare Adun„rii generale a Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite.
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2. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu dispozi˛iile paragrafului
1 va intra Ón vigoare dup„ adoptarea de c„tre Adunarea general„ a Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ∫i acceptarea lui cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul
statelor p„r˛i.
3. Dup„ intrarea Ón vigoare a unui amendament acesta devine obligatoriu
pentru statele p„r˛i care l-au acceptat, celelalte state p„r˛i r„m‚n‚nd legate prin
dispozi˛iile prezentului protocol ∫i prin toate celelalte amendamente anterior,
acceptate de c„tre acestea.
ARTICOLUL 17

1. Prezentul protocol, ale c„rui texte Ón limba arab„, chinez„, englez„,
francez„, rus„ ∫i spaniol„ sunt egal autentice, va fi depozitat Ón arhivele
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va transmite copii
certificate de pe prezentul protocol tuturor statele p„r˛i la conven˛ie ∫i tuturor
statelor care au semnat-o.

PROTOCOL FACULTATIV
CU PRIVIRE LA IMPLICAREA COPIILOR
ŒN CONFLICTE ARMATE, LA CONVENﬁIA
PRIVIND DREPTURILE COPILULUI*
Statele p„r˛i la prezentul protocol,
Œncurajate de sprijinul larg acordat Conven˛iei privind drepturile copilului,
care denot„ o voin˛„ general„ de deschidere pentru promovarea ∫i protec˛ia
drepturilor copilului,
Reafirm‚nd c„ drepturile copilului reclam„ o aten˛ie special„ ∫i lans‚nd un
apel pentru Ómbun„t„˛irea continu„ a situa˛iei tuturor copiilor, precum ∫i
pentru dezvoltarea ∫i educarea lor Ón condi˛ii de pace ∫i securitate,
Preocupate de efectele d„un„toare ∫i larg r„sp‚ndite ale conflictelor
armate asupra copiilor ∫i de consecin˛ele pe termen lung asupra p„cii,
securit„˛ii ∫i dezvolt„rii durabile,
Condamn‚nd utilizarea ca ˛inte a copiilor Ón conflicte armate ∫i Ón atacurile
directe asupra locurilor protejate de dreptul interna˛ional, inclusiv asupra
celor Ón care, Ón general, prezen˛a copiilor este semnificativ„, cum ar fi ∫coli
∫i spitale,
* Adoptat ∫i deschis semn„rii, ratific„rii ∫i ader„rii prin Rezolu˛ia Adun„rii generale
A/RES/54/263 din 25 mai 2000. Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 567 din 19
octombrie 2001, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 692 din 31 octombrie
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Lu‚nd act de adoptarea Statutului Cur˛ii Penale Interna˛ionale de la Roma,
Ón particular de includerea printre crimele de r„zboi a recrut„rii sau Ónrol„rii
copiilor sub 15 ani ori a folosirii lor pentru a se implica activ Ón conflicte
armate interna˛ionale ∫i neinterna˛ionale,
Consider‚nd Ón consecin˛„ c„, pentru Ónt„rirea Ón continuare a
implement„rii drepturilor recunoscute de Conven˛ia privind drepturile
copilului, este nevoie de cre∫terea protec˛iei copiilor Ómpotriva oric„rei
implic„ri Ón conflicte armate,
Lu‚nd act c„ Ón art. 1 din Conven˛ia privind drepturile copilului se prevede
c„ Ón sensul acestei conven˛ii copilul este definit ca orice fiin˛„ uman„ sub 18
ani, cu excep˛ia cazurilor Ón care v‚rsta majoratului este atins„ Ónainte de
18 ani, conform legisla˛iei aplicabile copilului,
Convinse c„ adoptarea unui protocol facultativ la conven˛ie, care ridic„
v‚rsta minim„ a unei eventuale Ónrol„ri Ón for˛ele armate ∫i a particip„rii la
ostilit„˛i a copiilor, va contribui Ón mod efectiv la implementarea principiului
conform c„ruia interesul superior al copilului trebuie s„ reprezinte o premis„
primordial„ Ón toate deciziile care Ól vizeaz„,
Lu‚nd act de faptul c„ la cea de-a 26-a Conferin˛„ interna˛ional„ a Crucii
Ro∫ii ∫i a Semilunii Ro∫ii din luna decembrie 1995 s-a recomandat, inter alia,
ca p„r˛ile Óntr-un conflict s„ ia toate m„surile necesare pentru a Ómpiedica
participarea copiilor sub 18 ani la ostilit„˛i,
Salut‚nd adoptarea Ón unanimitate Ón luna iunie 1999 a Conven˛iei nr. 182
a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii cu privire la interzicerea celor mai
grave forme de exploatare a muncii copilului ∫i la ac˛iunea imediat„ pentru
eliminarea acestora, care interzice, inter alia, recrutarea for˛at„ sau obligatorie
a copiilor pentru folosirea Ón conflicte armate,
Condamn‚nd cu profund„ Óngrijorare recrutarea, preg„tirea ∫i folosirea, Ón
interiorul ∫i Ón afara frontierelor na˛ionale, a copiilor la ostilit„˛i de c„tre
grup„ri armate distincte de for˛ele armate ale unui stat ∫i recunosc‚nd
responsabilitatea celor care recruteaz„, preg„tesc ∫i folosesc copii Ón acest
scop,
Reamintind obliga˛ia fiec„rei p„r˛i la un conflict armat de a se conforma
prevederilor dreptului interna˛ional umanitar,
Subliniind c„ prezentul protocol nu aduce atingere scopurilor ∫i
principiilor enun˛ate de Carta Na˛iunilor Unite, Ón special art. 51, ∫i normelor
relevante ale dreptului umanitar,
ﬁin‚nd seama de faptul c„ pacea ∫i securitatea, bazate pe respectul deplin
al scopurilor ∫i principiilor con˛inute Ón Cart„ ∫i pe respectarea instrumentelor
relevante aplicabile Ón domeniul drepturilor omului, sunt indispensabile
pentru protec˛ia total„ a copilului, Ón special Ón timpul conflictelor armate ∫i
sub ocupa˛ie str„in„,
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Recunosc‚nd nevoile speciale ale acelor copii care, datorit„ situa˛iei
economice ∫i sociale sau sexului, sunt, Ón particular, vulnerabili Ón ceea ce
prive∫te Ónrolarea sau folosirea lor Ón ostilit„˛i contrare prezentului protocol,
Con∫tiente de necesitatea lu„rii Ón considerare a profundelor cauze
economice, sociale ∫i politice ale particip„rii copiilor la conflicte armate,
Convinse de necesitatea Ónt„ririi cooper„rii interna˛ionale Ón vederea
implement„rii prezentului protocol, precum ∫i a reabilit„rii fizice ∫i
psihosociale ∫i a reintegr„rii sociale a copiilor victime ale conflictelor armate,
Œncuraj‚nd participarea comunit„˛ii ∫i, Ón mod special, a copiilor ∫i a
copiilor victime la diseminarea informa˛iilor ∫i a programelor educa˛ionale
referitoare la implementarea acestui protocol,
au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Statele p„r˛i vor lua toate m„surile posibile pentru a veghea ca membrii
for˛elor armate, care nu au Ómplinit v‚rsta de 18 ani, s„ nu participe direct la
ostilit„˛i.
ARTICOLUL 2

Statele p„r˛i vor veghea ca persoanele care nu au Ómplinit v‚rsta de 18 ani
s„ nu constituie obiectul Ónrol„rii obligatorii Ón cadrul for˛elor armate.
ARTICOLUL 3

1. Statele p„r˛i vor ridica v‚rsta minim„ de recrutare voluntar„ Ón cadrul
for˛elor armate na˛ionale Ón raport cu cea fixat„ la art. 38 paragraful 3 din
Conven˛ia privind drepturile copilului, ˛in‚nd seama de principiile enun˛ate Ón
acest articol ∫i de recunoa∫terea, Ón baza conven˛iei, a protec˛iei speciale de
care se bucur„ persoanele cu v‚rsta sub 18 ani.
2. Fiecare stat parte va depune, cu ocazia ratific„rii prezentului protocol
sau a ader„rii la acesta, o declara˛ie obligatorie care s„ indice v‚rsta minim„
de la care este permis„ Ónrolarea voluntar„ Ón for˛ele armate na˛ionale ∫i s„
descrie garan˛iile prev„zute pentru a veghea ca aceast„ Ónrolare s„ nu fie
for˛at„ sau realizat„ prin constr‚ngere.
3. Statele p„r˛i care permit Ónrolarea voluntar„ Ón for˛ele armate na˛ionale
p‚n„ la v‚rsta de 18 ani trebuie s„ pun„ Ón aplicare garan˛ii minime care s„
asigure c„:
a) Ónrolarea este voluntar„;
b) Ónrolarea se efectueaz„ cu consim˛„m‚ntul ∫i Ón cuno∫tin˛a de cauz„ a
p„rin˛ilor sau tutorilor legali;
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c) persoanele sunt pe deplin informate cu privire la Óndatoririle care le
revin Ón cadrul serviciului militar;
d) persoanele furnizeaz„ o dovad„ credibil„ a v‚rstei Ónainte de a fi
acceptate Ón serviciul militar na˛ional.
4. Fiecare stat parte poate Ón orice moment s„ Ó∫i Ónt„reasc„ declara˛ia sa
prin notificare adresat„ secretarului general al O.N.U., care va informa toate
statele p„r˛i. Aceast„ notificare intr„ Ón vigoare la data la care este primit„ de
secretarul general.
5. Obliga˛ia de a ridica v‚rsta minim„ prev„zut„ Ón paragraful 1 al
prezentului articol nu se aplic„ ∫colilor aflate sub administra˛ia sau sub
controlul for˛elor armate ale statelor p„r˛i, Ón conformitate cu prevederile art.
28 ∫i 29 din Conven˛ia privind drepturile copilului.
ARTICOLUL 4

1. Grupurile armate distincte de for˛ele armate ale unui stat nu trebuie sub
nici o form„ s„ Ónroleze sau s„ utilizeze pentru ostilit„˛i persoanele sub 18 ani.
2. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile posibile pentru a Ómpiedica Ónrolarea
∫i utilizarea acestor persoane, Ón special m„suri de ordin juridic pentru
interzicerea ∫i sanc˛ionarea penal„ a acestor practici.
3. Aplicarea prezentului articol nu va afecta statutul juridic al oric„rei p„r˛i
implicate Óntr-un conflict armat.
ARTICOLUL 5

Nici o dispozi˛ie a prezentului protocol nu poate fi interpretat„ ca
Ómpiedic‚nd aplicarea prevederilor legisla˛iei unui stat parte sau a
instrumentelor interna˛ionale ∫i de drept interna˛ional umanitar mai favorabile
realiz„rii drepturilor copilului.
ARTICOLUL 6

1. Fiecare stat parte va lua toate m„surile de ordin juridic, administrativ,
precum ∫i alte m„suri pentru a asigura implementarea ∫i aplicarea efectiv„ a
prevederilor prezentului protocol, Ón limitele competen˛ei sale.
2. Statele p„r˛i se angajeaz„ s„ promoveze principiile ∫i prevederile
prezentului protocol ∫i s„ le fac„ larg cunoscute, prin mijloace
corespunz„toare, deopotriv„ copiilor ∫i adul˛ilor.
3. Statele p„r˛i vor lua toate m„surile posibile pentru a veghea c„
persoanele aflate sub inciden˛a jurisdic˛iei lor, recrutate sau implicate Ón
ostilit„˛i ce contravin prevederilor prezentului protocol sunt demobilizate sau
eliberate din serviciul militar. Statele p„r˛i vor acorda acestor persoane, atunci
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c‚nd este nevoie, Óntreaga asisten˛„ necesar„ pentru refacerea fizic„ ∫i
psihologic„ ∫i pentru reintegrarea lor social„.
ARTICOLUL 7

1. Statele p„r˛i vor colabora pentru implementarea prevederilor
prezentului protocol, Ón special pentru prevenirea oric„rei activit„˛i contrare ∫i
pentru reabilitarea ∫i reintegrarea social„ a persoanelor victime ale actelor
contrare prezentului protocol, prin cooperare tehnic„ ∫i asisten˛„ financiar„.
Asisten˛a ∫i cooperarea se vor dezvolta Ón consultare cu statele p„r˛i vizate ∫i
cu organiza˛iile interna˛ionale competente.
2. Statele p„r˛i vor acorda asisten˛a men˛ionat„ prin intermediul
programelor multilaterale, bilaterale sau al altor programe existente ori,
printre altele, prin intermediul unui fond de contribu˛ii voluntare constituit Ón
conformitate cu regulile Adun„rii generale a Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL 8

1. Fiecare stat parte, Ón termen de 2 ani dup„ intrarea Ón vigoare a
prezentului protocol, va prezenta un raport Comitetului pentru Drepturile
Copilului, con˛in‚nd informa˛ii cuprinz„toare cu privire la m„surile luate Ón
vederea implement„rii prevederilor prezentului protocol, Ón special m„surile
luate pentru implementarea prevederilor referitoare la participare ∫i Ónrolare.
2. Dup„ prezentarea rapoartelor cuprinz„toare fiecare stat parte la protocol
va include Ón rapoartele pe care le va prezenta Comitetului pentru Drepturile
Copilului, conform art. 44 din conven˛ie, orice alt„ informa˛ie suplimentar„
care prive∫te implementarea prezentului protocol. Alte state p„r˛i la protocol
vor Ónainta un raport la fiecare 5 ani.
3. Comitetul pentru Drepturile Copilului poate cere statelor p„r˛i
informa˛ii relevante pentru implementarea prezentului protocol.
ARTICOLUL 9

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare oric„rui stat care este parte
la conven˛ie sau semnatar al acesteia.
2. Prezentul protocol este supus ratific„rii ∫i este deschis spre aderare
oric„rui stat. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi p„strate de
secretarul general al Na˛iunilor Unite.
3. Secretarul general, Ón calitatea sa de depozitar al conven˛iei ∫i
protocolului, va informa toate statele p„r˛i la conven˛ie ∫i statele care au
semnat conven˛ia asupra depunerii fiec„rei declara˛ii, Ón baza art. 3, ∫i a
fiec„rui instrument de ratificare ∫i de aderare la prezentul protocol.
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ARTICOLUL 10

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón 3 luni de la depunerea celui deal zecelea instrument de ratificare sau aderare.
2. Pentru fiecare stat care ratific„ prezentul protocol sau care ader„ la el
dup„ intrarea lui Ón vigoare protocolul va intra Ón vigoare la o lun„ de la data
depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL 11

1. Orice stat parte poate denun˛a Ón orice moment prezentul protocol prin
notificare scris„ adresat„ secretarului general al Na˛iunilor Unite, care va
informa ulterior celelalte state p„r˛i la conven˛ie ∫i toate statele semnatare ale
conven˛iei. Denun˛area va produce efect dup„ un an de la data primirii
notific„rii de c„tre secretarul general. Œn cazul Ón care la expirarea termenului
de un an statul parte denun˛„tor este implicat Óntr-un conflict armat,
denun˛area nu Ó∫i va produce efectul Ónaintea Óncheierii conflictului armat.
2. O astfel de denun˛are nu va avea efectul absolvirii statului parte de
obliga˛iile asumate prin prezentul protocol Ón privin˛a oric„rui act survenit
Ónaintea datei la care denun˛area Ó∫i produce efectul. O asemenea denun˛are nu
va prejudicia Ón nici un fel luarea Ón considerare a oric„rei probleme care se
afl„ deja Ón aten˛ia Comitetului pentru Drepturile Copilului Ónaintea datei de
la care denun˛area a devenit efectiv„.
ARTICOLUL 12

1. Orice stat parte poate aduce amendamente pe care le va Ónainta
secretarului general al Na˛iunilor Unite. Secretarul general va aduce la
cuno∫tin˛„ statelor p„r˛i amendamentul propus, solicit‚ndu-le s„ indice dac„
sunt de acord cu organizarea unei conferin˛e a statelor p„r˛i pentru a dezbate
∫i a supune la vot respectivele propuneri. Œn cazul Ón care, Ón termen de 4 luni
de la data aducerii la cuno∫tin˛„, cel pu˛in o treime din num„rul statelor p„r˛i
este Ón favoarea convoc„rii unei asemenea conferin˛e, secretarul general va
convoca conferin˛a sub auspiciile Na˛iunilor Unite. Orice amendament
adoptat de o majoritate a statelor p„r˛i prezente ∫i cu drept de vot la conferin˛„
va fi Ónaintat pentru aprobare Adun„rii generale a Na˛iunilor Unite.
2. Un amendament adoptat Ón conformitate cu paragraful 1 va intra Ón
vigoare la aprobarea lui de c„tre Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite, prin
acceptare de c„tre o majoritate de dou„ treimi din num„rul statelor p„r˛i.
3. Intrarea Ón vigoare a unui amendament produce efecte asupra tuturor
statelor p„r˛i care l-au acceptat, celelalte state fiind ˛inute de prevederile
prezentului protocol ∫i de orice alte amendamente acceptate anterior.
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ARTICOLUL 13

1. Versiunile prezentului protocol Ón limbile arab„, chinez„, englez„,
francez„, rus„ ∫i spaniol„, fiind egal autentice, vor fi depuse la arhivele
Na˛iunilor Unite.
2. Secretarul general al Na˛iunilor Unite va transmite copii autentificate de
pe prezentul protocol tuturor statelor p„r˛i la conven˛ie ∫i tuturor statelor
semnatare ale acesteia.
CONVENﬁIA PRIVIND LUPTA ŒMPOTRIVA
DISCRIMIN√RII ŒN DOMENIUL ŒNV√ﬁ√M¬NTULUI*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„, Óntrunit„ la Paris, de la 14 noiembrie la 15 decembrie 1960,
Ón cea de-a 11-a sesiune a sa,
Reamintind c„ Declara˛ia universal„ a drepturilor omului afirm„ principiul
nediscrimin„rii ∫i proclam„ dreptul oric„rei persoane la educa˛ie,
Consider‚nd c„ discriminarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului constituie o
violare a drepturilor enun˛ate Ón aceast„ declara˛ie,
Consider‚nd c„, Ón conformitate cu Actul s„u constitutiv, Organiza˛ia
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ Ó∫i propune s„ stabileasc„
colaborarea Óntre na˛iuni, Ón scopul asigur„rii pentru to˛i a respectului
universal al drepturilor omului, precum ∫i posibilit„˛ile egale de a primi
educa˛ie.
Con∫tient„ c„ este, ca atare, de datoria Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, respect‚nd diversitatea sistemelor
na˛ionale de educa˛ie, nu numai de a condamna orice discriminare Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului, ci de a promova Ón acela∫i timp egalitatea de
posibilit„˛i ∫i de tratament pentru orice persoan„ Ón acest domeniu.
Fiind sesizat„ de propuneri referitoare la diferitele aspecte ale
discrimin„rii Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului, chestiune care constituie punctul
17.1.4 al ordinii de zi a sesiunii.
Dup„ ce a hot„r‚t, cu prilejul celei de-a 10-a sale sesiuni, c„ aceast„
chestiune va face obiectul unei Conven˛ii interna˛ionale precum ∫i al unor
recomand„ri c„tre Statele membre.
Adoptat„ ast„zi 14 decembrie 1960, prezenta Conven˛ie:
* Adoptat„ de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„ la 14 decembrie 1960. Intrat„ Ón vigoare la 22 mai 1962 cf. dispozi˛iilor art. 14. Rom‚nia
a ratificat Conven˛ia la 20 aprilie 1964.
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ARTICOLUL 1

1. Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenul de îdiscriminare“ cuprinde
orice distrinc˛ie, excludere, limitare sau preferin˛„ care, Óntemeiat„ pe ras„,
culoare, sex, limb„, religie, opinie politic„ sau orice alt„ opinie, origine
na˛ional„ sau social„, situa˛ie economic„ sau na∫tere, are drept obiect sau ca
rezultat suprimarea sau alterarea egalit„˛ii de tratament Ón ceea ce prive∫te
Ónv„˛„m‚ntul ∫i mai ales:
a) Ónl„turarea unor persoane sau a unui grup de la accesul la diverse tipuri
sau grade de Ónv„˛„m‚nt;
b) limitarea la un nivel inferior a educa˛iei unei persoane sau a unui grup;
c) sub rezerva celor stabilite Ón articolul 2 al prezentei Conven˛ii instituirea
sau men˛inerea unor sisteme sau institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt separate pentru
persoane sau grupuri; sau
d) plasarea unei persoane sau a unui grup Óntr-o situa˛ie incompatibil„ cu
demnitatea uman„.
2. Œn sensul prezentei Conven˛ii, cuv‚ntul îÓnv„˛„m‚nt“ se refer„ la
diverse tipuri ∫i diferite grade de Ónv„˛„m‚nt ∫i cuprinde accesul la
Ónv„˛„m‚nt, nivelul ∫i calitatea sa, precum ∫i condi˛iile Ón care este predat.
ARTICOLUL 2

Œn cazul c‚nd sunt admise de c„tre stat, situa˛iile urm„toare nu sunt
considerate c„ ar constitui discrimin„ri Ón sensul articolului 1 al prezentei
Conven˛ii:
a) crearea sau men˛inerea de sisteme sau de institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
separate pentru elevii de cele dou„ sexe c‚nd aceste sisteme sau institu˛ii
prezint„ Ónlesniri echivalente de acces la Ónv„˛„m‚nt, dispun de cadre
didactice cu aceea∫i calificare ∫i permit s„ se urmeze acelea∫i programe de
studii sau programe de studii echivalente;
b) crearea sau men˛inerea, din motive de ordin religios sau lingvistic, de
sisteme sau institu˛ii separate Ón care se pred„ un Ónv„˛„m‚nt care corespunde
alegerii p„rin˛ilor sau tutorilor legali ai elevilor, dac„ adeziunea la aceste
sisteme sau frecventarea acestor institu˛ii r„m‚ne facultativ„ ∫i dac„
Ónv„˛„m‚ntul predat este Ón conformitate cu manuale care ar fi putut fi
prescrise sau aprobate de c„tre autorit„˛ile competente, Ón special pentru
Ónv„˛„m‚ntul de acela∫i grad;
c) crearea sau men˛inerea de institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt particulare dac„
aceste institu˛ii au drept obiect nu asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci
sporirea posibilit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt pe care le ofer„ puterea public„, dac„
func˛ionarea lor corespunde acestui ˛el ∫i dac„ Ónv„˛„m‚ntul predat este
conform cu normele care ar fi putut fi prescrise sau aprobate de c„tre
autorit„˛ile competente Ón special pentru Ónv„˛„m‚ntul de acela∫i grad.
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ARTICOLUL 3

Œn scopul de a elimina sau preveni orice discriminare Ón sensul prezentei
Conven˛ii, statele participante Ó∫i iau angajamentul:
a) s„ abroge orice dispozi˛ii legislative ∫i administrative ∫i s„ pun„ cap„t
oric„ror practici administrative care ar comporta o discriminare Ón domeniul
Ónv„˛„m‚ntului;
b) s„ ia m„surile necesare, la nevoie pe cale legislativ„, pentru a nu se face
nici o discriminare la admiterea elevilor Ón institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt;
c) s„ nu admit„, Ón ceea ce prive∫te cheltuielile de ∫colarizare, atribuirea
de burse sau orice alte forme de ajutorare a elevilor, acordarea de autoriza˛ii
sau Ónlesniri care pot fi necesare pentru urmarea studiilor Ón str„in„tate, nici o
diferen˛„ de tratament Óntre na˛ionali din partea autorit„˛ilor, afar„ de cele care
se bazeaz„ pe merite sau pe nevoi;
d) s„ nu admit„, Ón cazul unui ajutor eventual, dat sub orice form„ de c„tre
autorit„˛ile publice institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, nici o preferin˛„ sau restric˛ie
bazate exclusiv pe faptul c„ elevii apar˛in unui grup determinat;
e) s„ acorde resortisan˛ilor str„ini care locuiesc pe teritoriul lor acela∫i
acces la Ónv„˛„tur„ ca ∫i propriilor lor na˛ionali.
ARTICOLUL 4

Statele participante la prezenta Conven˛ie Ó∫i iau Ón plus angajamentul s„
furnizeze, s„ dezvolte ∫i s„ aplice o politic„ na˛ional„ menit„ s„ promoveze,
prin metode adaptate circumstan˛elor ∫i obiceiurilor na˛ionale, egalitatea de
posibilit„˛i ∫i de tratament Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului, ∫i mai ales:
a) s„ instituie Ónv„˛„m‚ntul primar obligatoriu ∫i gratuit; s„ generalizeze ∫i
s„ fac„ accesibil pentru to˛i Ónv„˛„m‚ntul mediu sub diversele sale forme; s„
fac„ accesibil pentru to˛i, Ón func˛ie de capacit„˛ile fiec„ruia, Ón condi˛ii de
egalitate deplin„, Ónv„˛„m‚ntul superior; s„ asigure executarea de c„tre to˛i a
obliga˛iei ∫colare prev„zute de lege;
b) s„ asigure Ón toate institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt public de acela∫i grad, un
Ónv„˛„m‚nt de acela∫i nivel ∫i condi˛ii echivalente Ón ceea ce prive∫te calitatea
Ónv„˛„m‚ntului predat;
c) s„ Óncurajeze ∫i s„ intensifice, prin mijloace adecvate, educa˛ia
persoanelor care n-au urmat Ónv„˛„m‚ntul primar sau care nu l-au dus p‚n„ la
cap„t, ∫i s„ le permit„ s„-∫i urmeze studiile Ón func˛ie de aptitudinile lor;
d) s„ asigure f„r„ discriminare preg„tirea pentru profesiunea didactic„.
ARTICOLUL 5

1. Statele participante la prezenta Conven˛ie convin:
a) c„ educa˛ia trebuie s„ urm„reasc„ deplina dezvoltare a personalit„˛ii
umane ∫i Ónt„rirea respectului drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
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∫i c„ ea trebuie s„ favorizeze Ón˛elegerea, toleran˛a ∫i prietenia Óntre toate
na˛iunile ∫i toate grupurile rasiale sau religioase, precum ∫i dezvoltarea
activit„˛ilor Na˛iunilor Unite pentru men˛inerea p„cii;
b) c„ este necesar s„ se respecte libertatea p„rin˛ilor ∫i, dac„ este cazul, a
tutorilor legali: 1. de a alege pentru copiii lor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt altele
dec‚t cele ale statului, dar corespunz„toare normelor minime care pot fi
prescrise sau aprobate de c„tre autorit„˛ile competente; 2. de a asigura,
conform modalit„˛ilor de aplicare proprii legisla˛iei fiec„rui stat, educa˛ia
religioas„ ∫i moral„ a copiilor Ón conformitate cu propriile lor convingeri, de
asemenea, nici o persoan„ sau nici un grup nu trebuie s„ fie constr‚nse s„
primeasc„ o instruc˛ie religioas„ incompatibil„ cu convingerile lor;
c) c„ este necesar s„ se recunoasc„ membrilor minorit„˛ilor na˛ionale
dreptul de a exercita activit„˛i educative proprii, inclusiv de a deschide ∫coli
∫i, conform cu politica fiec„rui stat Ón materie de educa˛ie, de a utiliza sau
preda Ón propria lor limb„, Óns„ cu condi˛ia ca:
i) acest drept s„ nu fie exercitat Óntr-un mod care s„ Ómpiedice pe membrii
minorit„˛ilor de a Ón˛elege limba ∫i cultura Óntregii colectivit„˛i ∫i de a lua
parte la activit„˛ile ei, sau care ar compromite suveranitatea na˛ional„;
ii) nivelul Ónv„˛„turii predate Ón aceste ∫coli s„ nu fie inferior nivelului
general prescris sau aprobat de c„tre autorit„˛ile competente; ∫i
iii) frecventarea acestor ∫coli s„ fie facultativ„.
2. Statele participante la prezenta Conven˛ie se oblig„ s„ ia toate m„surile
necesare pentru asigurarea aplic„rii principiilor enun˛ate Ón paragraful 1 al
prezentului articol.
ARTICOLUL 6

Œn aplicarea prezentei Conven˛ii, statele participante se angajeaz„ s„
acorde cea mai mare aten˛ie recomand„rilor pe care Conferin˛a general„ a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ le-ar adopta
Ón scopul de a defini m„surile ce trebuie luate pentru a lupta Ómpotriva
diferitelor aspecte ale discrimin„rii Ón Ónv„˛„m‚nt ∫i de a asigura egalitatea de
posibilit„˛i ∫i de tratament.
ARTICOLUL 7

Statele participante la prezenta Conven˛ie vor trebui s„ indice Ón rapoartele
periodice pe care le vor prezenta Conferin˛ei generale a Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, la datele ∫i Ón forma pe
care ea le va determina, dispozi˛iile legislative ∫i regulamentele, precum ∫i
alte m„suri adoptate de ele pentru aplicarea prezentei Conven˛ii, inclusiv cele
luate Ón vederea formul„rii ∫i dezvolt„rii politicii na˛ionale definite la articolul
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4, precum ∫i rezultatele ob˛inute ∫i obstacolele Ónt‚lnite la punerea ei Ón
aplicare.
ARTICOLUL 8

Orice litigiu Óntre dou„ sau mai multe state participante la prezenta
Conven˛ie, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Conven˛ii ∫i care
nu va fi fost solu˛ionat pe calea tratativelor va fi supus, la cererea p„r˛ilor Ón
litigiu, Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, pentru ca ea s„ decid„ Ón aceast„
chestiune Ón lipsa altei proceduri de solu˛ionare a litigiului.
ARTICOLUL 9

Nu va fi admis„ nici o rezerv„ la prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 10

Prezenta Conven˛ie nu are ca efect atingerea drepturilor de care pot s„ se
bucure indivizi sau grupuri Ón virtutea unor acorduri Óncheiate Óntre dou„ sau
mai multe state, cu condi˛ia ca aceste acorduri s„ nu fie contrare nici literei,
nici spiritului prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 11

Prezenta Conven˛ie este Óntocmit„ Ón limbile englez„, francez„, rus„ ∫i
spaniol„, cele patru texte av‚nd aceea∫i valabilitate.
ARTICOLUL 12

1. Prezenta Conven˛ie va fi supus„ spre ratificare sau acceptare statelor
membre ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„,
Ón conformitate cu procedurile lor constitu˛ionale.
2. Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse la Directorul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„.
ARTICOLUL 13

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ pentru aderare oric„rui stat care nu
este membru al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„, invitat s„ adere la aceasta de c„tre Consiliul executiv al Organiza˛iei.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la
Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„.
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ARTICOLUL 14

Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare la trei luni dup„ data depunerii
celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, numai
pentru statele care au depus instrumentele respective de ratificare, acceptare
sau aderare la aceast„ dat„ sau anterior. Ea va intra Ón vigoare pentru orice alt
stat dup„ trei luni de la depunerea instrumentului s„u de ratificare, acceptare
sau aderare.
ARTICOLUL 15

Fiecare din statele participante la prezenta Conven˛ie recunosc c„ aceasta
este aplicabil„ nu numai teritoriului lor metropolitan, ci ∫i tuturor teritoriilor
neautonome, sub tutel„, coloniale, sau altor teritorii c„rora le asigur„ rela˛iile
interna˛ionale; ele se oblig„ s„ consulte, dac„ va fi necesar, guvernele sau alte
autorit„˛i competente ale ziselor teritorii, Ón momentul ratific„rii, accept„rii
sau ader„rii sau Ón prealabil, cu scopul de a ob˛ine aplicarea Conven˛iei la
aceste teritorii, precum ∫i s„ notifice Directorului general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, teritoriile c„rora li se va
aplica Conven˛ia, aceast„ notificare urm‚nd a avea efect dup„ trei luni de la
data primirii ei.
ARTICOLUL 16

1. Fiecare din statele participante la prezenta Conven˛ie va avea facultatea
de a denun˛a prezenta Conven˛ie Ón numele s„u propriu sau Ón numele oric„rui
teritoriu c„ruia Ói asigur„ rela˛iile interna˛ionale.
2. Denun˛area va fi notificat„ printr-un instrument scris depus la
Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„.
3. Denun˛area va produce efecte la 12 luni dup„ primirea instrumentului
de denun˛are.
ARTICOLUL 17

Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„ va informa statele membre ale Organiza˛iei, statele
nemembre la care se refer„ articolul 13, precum ∫i Organiza˛ia Na˛iunilor
Unite, despre depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, acceptare sau
aderare men˛ionat„ Ón articolele 12 ∫i 13, precum ∫i despre notific„rile ∫i
denun˛„rile prev„zute respectiv Ón articolele 15 ∫i 16.
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ARTICOLUL 18

1. Prezenta Conven˛ie va putea fi revizuit„ de c„tre Conferin˛a general„ a
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„. Revizuirea
nu va lega totu∫i dec‚t statele care vor deveni p„r˛i la Conven˛ia de revizuire.
2. Œn cazul c‚nd Conferin˛a general„ ar adopta o nou„ Conven˛ie prin care
s-ar revizui total sau par˛ial prezenta Conven˛ie, ∫i afar„ de cazul c‚nd noua
Conven˛ie nu va dispune altfel, prezenta Conven˛ie va Ónceta de a fi deschis„
ratific„rii, accept„rii sau ader„rii, cu Óncepere de la data intr„rii Ón vigoare a
noii Conven˛ii de revizuire.
ARTICOLUL 19

Œn conformitate cu articolul 102 al Cartei Na˛iunilor Unite, prezenta
Conven˛ie va fi Ónregistrat„ la Secretariatul Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„.
F„cut„ la Paris, la 15 decembrie 1960, Ón dou„ exemplare autentice,
semnate de pre∫edintele Conferin˛ei generale, Óntrunit„ la cea de-a 11-a
sesiune a sa, ∫i de c„tre Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, care vor fi depuse Ón arhivele Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ ∫i ale c„ror copii
certificate conforme vor fi remise tuturor statelor men˛ionate Ón articolele 12
∫i 13 precum ∫i Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Textul care precede este textul autentic al Conven˛iei astfel cum a fost
adoptat de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ la cea de-a unsprezecea sesiune a sa, care s-a ˛inut
la Paris ∫i care a fost declarat„ Ónchis„ la 15 decembrie 1960.
Drept pentru ca ∫i-au pus semn„tura, ast„zi, 15 decembrie 1960.

PROTOCOL INSTITUIND O COMISIE DE CONCILIERE ™I
DE BUNE OFICII ŒNS√RCINAT√ CU C√UTAREA DE SOLUﬁII
DIFERENDELOR CARE VOR AP√REA ŒNTRE STATELE P√RﬁI
LA CONVENﬁIA PRIVIND LUPTA ŒMPOTRIVA DISCRIMIN√RII
ŒN DOMENIUL ŒNV√ﬁ√M¬NTULUI*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„, reunit„ la Paris, Óntre 9 noiembrie ∫i 10 decembrie 1962, Ón
a dou„sprezecea sa sesiune,
*Protocolul a fost adoptat de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ la 10 decembrie 1962 ∫i a intrat Ón vigoare la 24 octombrie 1968.
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Adopt‚nd, la cea de-a unsprezecea sa sesiune, Conven˛ia privind lupta
Ómpotriva discrimin„rii Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului,
Doritoare s„ faciliteze punerea Ón aplicare a acestei Conven˛ii,
Consider‚nd c„, Ón acest scop, este necesar s„ se instituie o Comisie de
conciliere ∫i de bune oficii Óns„rcinat„ cu c„utarea unei solu˛ii amiabile
diferendelor care vor apare Óntre Statele p„r˛i cu privire la aplicarea ∫i
interpretarea Conven˛iei,
Adoptat„, Ón aceast„ zi de 10 decembrie 1962, prezentul protocol:
ARTICOL PRIM

Se instituie, pe l‚ng„ Organiza˛ia Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„
∫i Cultur„, o Comisie de conciliere ∫i de bune oficii, denumit„ Ón continuare
Comisie, Óns„rcinat„ cu c„utarea unei solu˛ii amiabile diferendelor n„scute
Óntre statele p„r˛i la Conven˛ie privind lupta Ómpotriva discrimin„rii Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului, denumit„ Ón continuare Conven˛ie, referitoare la
aplicarea ∫i interpretarea zisei Conven˛ii.
ARTICOLUL 2

1. Comisia se compune din unsprezece membri, care trebuie s„ fie
personalit„˛i cunoscute pentru Ónalta lor moralitate ∫i impar˛ialitate ∫i care
sunt alese de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, denumit„ Ón continuare Conferin˛a general„.
2. Membrii Comisiei vor ac˛iona cu titlu individual.
ARTICOLUL 3

1. Membrii Comisiei sunt ale∫i de pe o list„ de persoane prezentate Ón acest
scop de Statele p„r˛i la prezentul protocol. Fiecare stat trebuie s„ prezinte,
dup„ consultarea comisiei sale na˛ionale pentru UNESCO, cel mult patru
persoane. Aceste persoane trebuie s„ fie resortisan˛i ai statelor p„r˛i la
prezentul protocol.
2. Cu cel pu˛in patru luni Ónainte de data oric„rei alegeri a Comisiei,
Directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i
Cultur„, denumit Ón continuare Directorul general, invit„ Statele p„r˛i la
prezentul protocol s„ procedeze, Óntr-un termen de dou„ luni, la prezentarea
persoanelor vizate Ón paragraful 1 al prezentului articol. El va Óntocmi lista
alfabetic„ a persoanelor astfel prezentate ∫i va comunica cu cel pu˛in o lun„
Ónaintea alegereii, Consiliului executiv al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, Ón continuare denumit Consiliul executiv, precum
∫i Statelor p„r˛i la Conven˛ie. Consiliul executiv va transmite Conferin˛ei
generale lista susmen˛ionat„ cu sugestiile pe care el le-ar putea socoti utile.
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Conferin˛a general„ va proceda la alegerea membrilor Comisiei confirm‚nduse procedura pe care o urmeaz„ Ón mod normal, Ón materie de alegere a mai
multor posturi.
ARTICOLUL 4

1. Comisia nu va putea cuprinde mai mult de un resortisant al aceluia∫i
stat.
2. Proced‚nd la alegerea membrilor Comisiei, Conferin˛a general„ se va
str„dui s„ asigure figurarea printre ace∫tia a personalit„˛ilor componente Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului, precum ∫i a personalit„˛ilor care au o experien˛„
judiciar„ sau juridic„, mai ales Ón domeniul interna˛ional. Ea va ˛ine seama,
totodat„, de o reparti˛ie geografic„ echitabil„ ∫i de reprezentarea diverselor
forme de civiliza˛ie, precum ∫i de principalele sisteme juridice.
ARTICOLUL 5

Membrii Comisiei sunt ale∫i pentru ∫ase ani. Ei sunt reeligibili dac„ sunt
prezenta˛i din nou. Totu∫i, mandatul a patru dintre membrii ale∫i la primul
scrutin va lua sf‚r∫it dup„ doi ani, iar mandatul altor trei dup„ patru ani.
Imediat dup„ prima alegere, numele acestor membri sunt trase la sor˛i de
pre∫edintele Conferin˛ei generale.
ARTICOLUL 6

1. Œn caz de deces sau de demisie, pre∫edintele Comisiei informeaz„
imediat Directorul general, care declar„ locul vacant Óncep‚nd de la data
decesului sau de la aceea la care demisia intr„ Ón vigoare.
2. Dac„, dup„ p„rerea unanim„ a celorlal˛i membri, un membru al
Comisiei a Óncetat s„-∫i Óndeplineasc„ func˛iile pentru orice alt„ cauz„ Ón afar„
de o absen˛„ cu caracter temporar sau se g„se∫te Ón incapacitate de a continua
s„ le Óndeplineasc„, pre∫edintele Comisiei va informa pe Directorul general ∫i
declar„ atunci locul vacant.
3. Directorul general informeaz„ statele membri ale Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, precum ∫i statele
nemembre care au devenit p„r˛i la prezentul protocol, conform articolului 23,
de vacan˛ele survenite Ón cazurile prev„zute Ón paragrafele 1 ∫i 2 ale
prezentului articol.
4. Œn fiecare din cazurile prev„zute Ón paragrafele 1 ∫i 2 ale prezentului
articol, Conferin˛a general„ procedeaz„ la Ónlocuirea membrului al c„rui loc a
devenit vacant, pentru por˛iunea mandatului r„mas de Óndeplinit.
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ARTICOLUL 7

Sub rezerva dispozi˛iilor articolului 6, orice membru al Comisiei Ó∫i
conserv„ mandatul p‚n„ la data intr„rii Ón func˛ie a succesorului s„u.
ARTICOLUL 8

1. Dac„ Comisia nu cuprinde un membru de na˛ionalitatea unuia din
Statele p„r˛i la un diferend care-i este supus conform dispozi˛iilor articolului
12 sau articolului 13, acest stat sau, dac„ este vorba de mai multe state, fiecare
din aceste state va putea s„ desemneze o persoan„ pe care o dore∫te pentru
calitatea de membru ad-hoc.
2. Statul care procedeaz„ la aceast„ desemnare va trebui s„ ˛in„ seama de
calit„˛ile cerute membrilor Comisiei Ón termenii articolului 2, paragraful 1 ∫i
al articolului 4, paragrafele 1 ∫i 2. Orice membru ad-hoc astfel desemnat
trebuie s„ fie de na˛ionalitatea statului care l-a numit sau de na˛ionalitatea
unui Stat parte la prezenta Conven˛ie: el statuteaz„ cu titlu personal.
3. C‚nd mai multe State p„r˛i la diferend fac cauz„ comun„, ele nu
conteaz„ pentru desemnarea membrilor ad-hoc, dec‚t ca o singur„ parte.
Modalit„˛ile de aplicare a prezentei dispozi˛ii vor fi fixate prin regulamentul
interior al Comisiei vizate la articolul 11.
ARTICOLUL 9

Membrii ∫i membrii ad-hoc ai Comisiei desemna˛i conform articolului 8
primesc, pentru perioada Ón timpul c„reia ei se consacr„ lucr„rilor Comisiei,
cheltuieli de c„l„torie ∫i indemniza˛ii zilnice prelevate din resursele
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ Ón condi˛iile
fixate de Consiliul executiv.
ARTICOLUL 10

Secretariatul Comisiei este asigurat de Directorul General.
ARTICOLUL 11

1. Comisia Ó∫i alege pre∫edintele ∫i vicepre∫edintele pentru o perioad„ de
doi ani. Ei sunt reeligibili.
2. Comisia Ó∫i stabile∫te regulamentul interior; acesta trebuie, totu∫i, s„
con˛in„ Óntre altele, dispozi˛iile urm„toare:
a) Quorumul este constituit prin dou„ treimi din membri, inclusiv, dac„
este cazul, al membrilor ad-hoc;
b) Hot„r‚rile Comisiei sunt luate cu majoritatea membrilor ∫i a membrilor
ad-hoc prezen˛i; Ón caz de balotaj, votul pre∫edintelui este preponderent;
c) Dac„ un stat supune o cauz„ Comisiei conform articolului 12 sau
articolului 13:
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i) Acel stat, statul obiect al pl‚ngerii ∫i orice Stat parte la prezentul
protocol al c„rui resortisant este Ón cauz„ Ón aceast„ afacere, pot prezenta
observa˛ii scrise Comisiei;
ii) Acel stat ∫i statul obiect al pl‚ngerii au dreptul de a fi reprezentate Ón
audien˛ele consacrate cauzei ∫i de a prezenta observa˛ii orale.
3. Comisia, Ónainte de a-∫i adopta regulamentul interior, va transmite
textul, sub form„ de proiect, Statelor p„r˛i la protocol, acestea put‚nd s„
prezinte, Ón termen de trei luni, orice observa˛ii ∫i sugestii pe care doresc s„ le
formuleze. La cererea unui stat parte la protocol, Comisia va proceda Ón orice
moment la o nou„ examinare a regulamentului s„u interior.
ARTICOLUL 12

1. Dac„ un stat care este parte la prezentul protocol apreciaz„ c„ un alt stat,
de asemenea, parte la acest protocol nu aplic„ prevederile Conven˛iei, poate
s„ atrag„, prin comunicarea scris„, aten˛ia acestui stat asupra problemei. Œntrun termen de trei luni, considerat de la primirea comunic„rii, statul destinatar
va trebui s„ dea statului care a adresat pl‚ngerea, explica˛ii sau declara˛ii
scrise care vor trebui s„ cuprind„, Ón m„sura posibil„ ∫i util„, indica˛ii asupra
regulilor sale de procedur„ ∫i asupra mijloacelor de recurs, fie deja utilizate,
fie Ón instan˛„, fie Ón sf‚r∫it deschise.
2. Dac„, Óntr-un termen de ∫ase luni calculat de la data primirii comunic„rii
originale de statul destinatar, problema nu este reglementat„ pentru a satisface
cele dou„ state, prin negocieri bilaterale sau prin orice alt„ procedur„ la
dispozi˛ia lor, ∫i unul ∫i cel„lalt vor avea dreptul s„ o supun„ Comisiei
adres‚nd o notificare Directorului general ∫i celuilalt stat interesat.
3. Dispozi˛iile paragrafelor ce preced nu aduc atingere dreptului Statelor
p„r˛i la prezentul protocol de a recurge, conform acordurilor interna˛ionale
generale sau speciale care le leag„, la alte proceduri pentru reglementarea
diferendelor lor ∫i Óntre altele, de a supune de comun acord diferendul lor
Cur˛ii Permanente de Arbitraj de la Haga.
ARTICOLUL 13

Œncep‚nd cu al ∫aselea an dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului protocol,
Comisia va putea, de asemenea, s„ fie Óns„rcinat„ cu c„utarea unei solu˛ii
oric„rui diferend referitor la aplicarea sau interpretarea Conven˛iei care survin
Óntre state care, p„r˛i la zisa Conven˛ie, nu sunt sau nu sunt toate p„r˛i la
prezentul protocol, dac„ aceste state sunt de acord s„ supun„ diferendul
respectiv Comisiei. Regulamentul interior al Comisiei va fixa condi˛iile pe
care va trebui s„ le Óndeplineasc„ acordul Ón zisele state.
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ARTICOLUL 14

Comisia nu va putea fi sesizat„ cu o afacere care-i este supus„ conform
articolului 12 sau articolului 13 din prezentul protocol dec‚t dup„ ce s-a
asigurat c„ toate recursurile interne disponibile au fost utilizate ∫i epuizate,
conform principiilor dreptului interna˛ional generalmente recunoscute.
ARTICOLUL 15

Œn afara cazului c‚nd elemente noi i-au fost supuse, Comisia nu va putea
fi sesizat„ cu afaceri pe care deja le-a tratat.
ARTICOLUL 16

Œn orice afacere ce-i este supus„, Comisia poate cere statelor Ón prezen˛„
s„-i furnizeze orice informa˛ie pertinent„.
ARTICOLUL 17

1. Sub rezerva dispozi˛iilor articolului 14, Comisia dup„ ce a ob˛inut toate
informa˛iile pe care ea le-a considerat necesare, stabile∫te faptele ∫i Ó∫i pune
bunele oficii la dispozi˛ia statelor Ón prezen˛„, Ón scopul ajungerii la o solu˛ie
amiabil„ a chestiunii, fondat„ pe respectul conven˛iei.
2. Comisia trebuie, Ón toate cazurile, ∫i cel mai t‚rziu termenul de 18 luni,
socotit din ziua c‚nd Directorul general a primit ratificarea vizat„ la articolul
2, paragraful 2, s„ Óntocmeasc„ un raport stabilit conform dispozi˛iilor
paragrafului 3 de mai jos; acest raport va fi trimis statelor Ón prezen˛„ ∫i
comunicat apoi Directorului general Ón scopul public„rii. C‚nd un aviz
consultativ este cerut la Curtea Interna˛ional„ de Justi˛ie, conform articolului
18, termenele sunt prelungite Ón consecin˛„.
3. Dac„ o solu˛ie a putut fi ob˛inut„ conform dispozi˛iilor paragrafului 1 al
prezentului articol, Comisia se limiteaz„, Ón raportul s„u, la un scurt expozeu
al faptelor ∫i la solu˛ia intervenit„. Dac„ nu acesta este cazul, Comisia
stabile∫te un raport asupra faptelor ∫i indic„ recomand„rile pe care ea le-a
f„cut Ón vederea concilierii. Dac„ raportul nu exprim„, Ón totalitate sau Ón
parte, opinia unanim„ a membrilor Comisiei, orice membru al Comisiei va
avea dreptul s„-i al„ture expozeul opiniei sale individuale. La raport sunt
al„turate observa˛iile scrise ∫i orale prezentate de p„r˛ile la diferend, Ón
virtutea articolului 11, paragraful 2, c), de mai sus.
ARTICOLUL 18

Comisia poate s„ recomande Consiliului executiv sau, dac„ recomandarea
este f„cut„ Ón cele dou„ luni care precede deschiderea uneia din sesiunile
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Conferin˛ei generale, acesteia din urm„ s„ cear„ Cur˛ii Interna˛ionale de
Justi˛ie s„ dea un aviz consultativ asupra oric„ror probleme juridice care se
refer„ la o afacere cu care Comisia este sesizat„.
ARTICOLUL 19

Comisia supune fiec„reia din sesiunile ordinare ale Conferin˛ei generale
un raport asupra lucr„rilor sale care este transmis de Consiliul executiv.
ARTICOLUL 20

1. Directorul general va convoca prima reuniune a Comisiei la sediul
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ Ón termen de
trei luni, Óncep‚nd de la data constituirii Comisiei de c„tre Conferin˛a
general„.
2. Ca urmare, Comisia va fi convocat„ de fiecare dat„ c‚nd va fi necesar
de c„tre pre∫edinte, c„ruia Directorul general Ói va transmite, lui ∫i celorlal˛i
membri ai Comisiei, toate chestiunile supuse Comisiei, Ón aplicarea
dispozi˛iilor prezentului protocol.
3. Œn afara dispozi˛iilor paragrafului 2 din prezentul articol, c‚nd o treime
din membrii Comisiei vor socoti c„ o problem„ trebuie s„ fie examinat„ de
Comisie Ón aplicarea dispozi˛iilor prezentului protocol, pre∫edintele va
convoca, la cererea lor, o reuniune a Comisiei Ón acest scop.
ARTICOLUL 21

Prezentul protocol este redactat Ón englez„, spaniol„, francez„ ∫i rus„, cele
patru texte fiind Ón egal„ m„sur„ autentice.
ARTICOLUL 22

1. Prezentul protocol va fi supus ratific„rii sau accept„rii Statelor membre
ale Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ care sunt
p„r˛i la Conven˛ie.
2. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi depuse Directorului
general.
ARTICOLUL 23

1. Prezentul protocol este deschis ader„rii oric„rui stat membru al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ care este
parte la Conven˛ie.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare
Directorului general.
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ARTICOLUL 24

Prezentul protocol va intra Ón vigoare la trei luni dup„ data depunerii celui
de-al cincisprezecelea instrument de ratificare, acceptare sau aderare, Óns„
numai pentru statele care au depus instrumentele respective de ratificare,
acceptare sau aderare la aceast„ dat„ sau anterior. El va intra Ón vigoare pentru
fiecare stat dup„ trei luni de la depunerea instrumentului s„u de ratificare,
acceptare sau aderare.
ARTICOLUL 25

Orice stat va putea, Ón momentul ratific„rii, accept„rii sau ader„rii, sau Ón
orice moment ulterior, s„ declare, printr-o notificare adresat„ Directorului
general c„ accept„, fa˛„ de orice alt stat care-∫i va asuma aceea∫i obliga˛ie, s„
supun„ Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie posterior redact„rii raportului prev„zut
la paragraful 3 al articolului 17, orice diferend vizat de prezentul protocol care
n-a putut face obiectul unei solu˛ii amintite conform paragrafului 1 al
articolului 17.
ARTICOLUL 26

1. Fiecare Stat parte la prezentul protocol va avea facultatea de a-l
denun˛a.
2. Denun˛area va fi notificat„ printr-un instrument scris depus Directorului
general.
3. Denun˛area Conven˛iei va antrena Ón mod automat denun˛area
prezentului protocol.
4. Denun˛area va avea efect dup„ dou„sprezece luni de la primirea
instrumentului de denun˛are. Totu∫i, statul care denun˛„ protocolul r„m‚ne
legat de dispozi˛iile sale pentru toate afacerile ce-l privesc care au fost
introduse Ón fa˛a comisiei Ónainte de expirarea termenului prev„zut la
prezentul paragraf.
ARTICOLUL 27

Directorul general va informa Statele membre ale Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, statele nemembre vizate Ón articolul
23, precum ∫i Organiza˛ia Na˛iunilor Unite, de depunerea tuturor
instrumentelor de ratificare, acceptare sau aderare, men˛ionate Ón articolele 22
∫i 23, precum ∫i de notific„rile ∫i denun˛„rile prev„zute Ón articolele 25 ∫i 26.
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ARTICOLUL 28

Conform articolului 102 al Cartei Na˛iunilor Unite, prezentul protocol va
fi Ónregistrat la Secretariatul Na˛iunilor Unite la cererea Directorului general.
F„cut la Paris, Ón a optsprezecea zi de decembrie 1962, Ón dou„ exemplare
autentice, purt‚nd semn„tura Pre∫edintelui Conferin˛ei generale, reunit„ Ón a
dou„sprezecea sa Conferin˛„, ∫i a Directorului general al Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„, care vor fi depuse Ón
arhivele Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ ∫i
ale c„rui copii certificate conforme vor fi remise tuturor statelor vizate Ón
articolele 12 ∫i 13 ale Conven˛iei privind lupta Ómpotriva discrimin„rii Ón
domeniul Ónv„˛„m‚ntului precum ∫i Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Textul ce precede este textul autentic al protocolului Ón cuvenita form„
adoptat de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ Ón a dou„sprezecea sa sesiune, care s-a ˛inut la
Paris ∫i care a fost declarat„ Ónchis„ Ón ziua de dou„sprezece decembrie 1962.
DREPT PENTRU CARE ∫i-au pus semn„tura lor, Ón aceast„ a
optsprezecea zi de decembrie 1962.

CONVENﬁIA ASUPRA ASPECTELOR CIVILE ALE
R√PIRII INTERNAﬁIONALE DE COPII*
Statele semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Profund convinse c„ interesul copilului este de importan˛„ primordial„ Ón
orice problem„ privind Óncredin˛area sa,
Dornice s„ protejeze copilul, pe plan interna˛ional Ómpotriva efectelor
d„un„toare ale unei deplas„ri sau neÓnapoieri ilicite ∫i s„ Óntocmeasc„
proceduri Ón vederea garant„rii imediatei Ónapoieri a copilului Ón statul
re∫edin˛ei sale obi∫nuite, precum ∫i de a asigura protec˛ia dreptului de vizitare,
Au hot„r‚t s„ Óncheie o conven˛ie Ón acest scop ∫i au c„zut de acord asupra
dispozi˛iilor urm„toare:
CAPITOLUL I
C‚mpul de aplicare a conven˛iei
ARTICOLUL 1

Prezenta Conven˛ie are drept obiect:
*Œncheiat„ la Haga la 25 octombrie 1980 Ón cadrul Conferin˛ei de drept interna˛ional privat.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 100 din 16 septembrie 1992 publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 243 din 30 septembrie 1992.
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a) de a asigura Ónapoierea imediat„ a copiilor deplasa˛i sau re˛inu˛i ilicit Ón
orice stat contractant;
b) de a face s„ se respecte efectiv Ón celelalte state contractante drepturile
privind Óncredin˛area ∫i vizitarea, care exist„ Óntr-un stat contractant.
ARTICOLUL 2

Statele contractante iau toate m„surile corespunz„toare spre a asigura, Ón
limitele teritoriului lor, realizarea obiectivelor Conven˛iei. Œn acest scop, ele
urmeaz„ s„ recurg„ la procedurile lor de urgen˛„.
ARTICOLUL 3

Deplasarea sau neÓnapoierea unui copil se consider„ ilicit„:
a) c‚nd are loc prin violarea unui drept privind Óncredin˛area, atribuit unei
persoane, unei institu˛ii sau oric„rui alt organism ac˛ion‚nd fie separat, fie
Ómpreun„, prin legea statului Ón care copilul Ó∫i avea re∫edin˛a obi∫nuit„,
imediat Ónaintea deplas„rii sau neÓnapoierii sale; ∫i
b) dac„ la vremea deplas„rii sau neÓnapoierii acest drept era exercitat, Ón
mod efectiv, ac˛ion‚ndu-se separat sau Ómpreun„, ori ar fi fost astfel
exercitate, dac„ asemenea Ómprejur„ri nu ar fi survenit.
Dreptul privind Óncredin˛area, vizat la lit. a), poate rezulta, Óntre altele,
dintr-o atribuire de plin drept, dintr-o hot„r‚re judec„toreasc„ sau
administrativ„ sau dintr-un acord Ón vigoare potrivit dreptului acelui stat.
ARTICOLUL 4

Conven˛ia se aplic„ oric„rui copil care Ó∫i avea re∫edin˛a obi∫nuit„ Óntr-un
Stat contractant imediat Ónainte de Ónc„lcarea drepturilor privind Óncredin˛area
sau vizitarea. Aplicarea Conven˛iei Ónceteaz„ c‚nd copilul atinge v‚rsta de 16
ani.
ARTICOLUL 5

Œn Ón˛elesul prezentei Conven˛ii:
a) dreptul privind Óncredin˛area include dreptul cu privire la Óngrijirile
cuvenite persoanei copilului ∫i, Óndeosebi, acela de a hot„rÓ asupra locului
re∫edin˛ei sale;
b) dreptul de vizitare include dreptul de a duce copilul pentru o perioad„
limitat„ de timp Ón alt loc dec‚t cel al re∫edin˛ei sale obi∫nuite.
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CAPITOLUL II
Autorit„˛i centrale
ARTICOLUL 6

Fiecare Stat contractant desemneaz„ o autoritate central„ Óns„rcinat„ s„
satisfac„ obliga˛iile ce-i sunt impuse prin Conven˛ie.
Un stat federal, un stat Ón care sunt Ón vigoare mai multe sisteme de drept
sau un stat av‚nd organiza˛ii teritoriale autonome este liber s„ desemneze mai
mult de o autoritate central„ ∫i s„ specifice Óntinderea teritorial„ a puterilor
fiec„reia dintre aceste autorit„˛i. Statul care folose∫te aceast„ posibilitate
desemneaz„ autoritatea central„ c„reia Ói pot fi adresate cererile, Ón vederea
transmiterii lor autorit„˛ii centrale competente din acest stat.
ARTICOLUL 7

Autorit„˛ile centrale urmeaz„ s„ coopereze Óntre ele ∫i s„ promoveze o
colaborare Óntre autorit„˛ile competente Ón statele lor respective, pentru a
asigura imediata Ónapoiere a copiilor ∫i a realiza celelalte obiective ale
prezentei Conven˛ii.
Œn special, ele urmeaz„ fie direct, fie cu sprijinul oric„rui intermediar, s„
ia toate m„surile potrivite:
a) pentru localizarea unui copil deplasat sau re˛inut ilicit;
b) pentru prevenirea de noi pericole pentru copil sau de pagube pentru
p„r˛ile interesate, lu‚nd sau proced‚nd astfel Ónc‚t s„ fie luate m„suri
provizorii;
c) pentru a asigura Ónapoierea de bun„ voie a copilului sau a Ónlesni o
solu˛ie amiabil„;
d) pentru schimb de informa˛ii, dac„ se dovede∫te, util, privitoate la
situa˛ia social„ a copilului;
e) pentru a furniza informa˛ii generale privind dreptul statului lor Ón
leg„tur„ cu aplicarea Conven˛iei;
f) pentru a introduce sau a Ónlesni deschiderea unei proceduri judiciare sau
administrative, menite s„ ob˛in„ Ónapoierea copilului ∫i, dac„ este cazul, s„
Óng„duie organizarea sau exercitarea efectiv„ a dreptului de vizitare;
g) pentru a acorda sau Ónlesni, dac„ este cazul, ob˛inerea de asisten˛„
judiciar„ ∫i juridic„, inclusiv participarea unui avocat;
h) pentru a asigura, pe plan administrativ, dac„ va fi necesar ∫i oportun,
Ónapoierea f„r„ pericol a copilului;
i) pentru a se ˛ine reciproc la curent asupra aplic„rii Conven˛iei ∫i, pe c‚t
posibil, a Ónl„tura eventualele obstacole ivite cu prilejul aplic„rii sale.
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CAPITOLUL III
Œnapoierea copilului
ARTICOLUL 8

Persoana, institu˛ia sau organismul care pretinde c„ un copil a fost
deplasat sau re˛inut prin violarea dreptului privind Óncredin˛area poate s„
sesizeze fie autoritatea central„ a re∫edin˛ei obi∫nuite a copilului, fie pe aceea
a oric„rui stat contractant, pentru ca acestea s„ acorde asisten˛a lor Ón vederea
asigur„rii Ónapoierii copilului.
Cererea urmeaz„ s„ cuprind„:
a) informa˛ii privind identitatea reclamantului, a copilului ∫i a persoanei
despre care se sus˛ine c„ a luat sau a re˛inut copilul;
b) data na∫terii copilului, dac„ este posibil s„ fie ob˛inut„;
c) motivele pe care se sprijin„ reclamantul pentru a cere Ónapoierea
copilului;
d) toate informa˛iile disponibile privitoare la localizarea copilului ∫i
identitatea persoanei cu care copilul este presupus a se afla;
e) copie autentificat„ a oric„rei decizii sau acord, utile;
f) o atestare sau declara˛ie sub jur„m‚nt eman‚nd de la autoritatea central„
sau de la alt„ autoritate competent„ a statului Ón care se afl„ re∫edin˛a
obi∫nuit„ sau de la o alt„ persoan„ calificat„ privind dreptul statului Ón
materie;
g) orice alt document util.
ARTICOLUL 9

C‚nd autoritatea central„, care este sesizat„ printr-o cerere Ón temeiul art.
8, are motive s„ cread„ c„ copilul se afl„ Óntr-un alt Stat contractant, ea
transmite cererea direct ∫i f„r„ Ónt‚rziere autorit„˛ii centrale a acestui Stat
contractant inform‚nd despre aceasta autoritatea central„ reclamant„ sau,
dac„ este cazul, pe reclamant.
ARTICOLUL 10

Autoritatea central„ a statului unde se afl„ copilul va lua sau va face s„ se
ia orice m„sur„ susceptibil„ s„ asigure Ónapoierea acestuia de bun„ voie.
ARTICOLUL 11

Autorit„˛ile judiciare sau administrative ale oric„rui stat contractant
urmeaz„ s„ procedeze de urgen˛„ Ón vederea Ónapoierii copilului.
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C‚nd autoritatea judiciar„ sau administrativ„ sesizat„ nu a statuat, Óntr-un
termen de 6 s„pt„m‚ni din momentul sesiz„rii sale, reclamantul sau
autoritatea central„ a statului solicitat, din proprie ini˛iativ„ sau la cererea
autorit„˛ii centrale a statului solicitant, poate cere o declara˛ie asupra
motivelor acestei Ónt‚rzieri. Dac„ r„spunsul este primit de c„tre autoritatea
central„ a statului solicitat, aceast„ autoritate urmeaz„ a o transmite autorit„˛ii
centrale a statului solicitant sau, dac„ este cazul, reclamantului.
ARTICOLUL 12

C‚nd un copil a fost deplasat sau re˛inut ilicit Ón Ón˛elesul art. 3 ∫i o
perioad„ de mai pu˛in de un an s-a scurs cu Óncepere de la deplasare sau
neÓnapoiere Ón momentul introducerii cererii Ónaintea autorit„˛ilor judiciare
sau administrative a Statului contractant unde se afl„ copilul, autoritatea
sesizat„ dispune Ónapoierea sa imediat„.
Autoritatea judiciar„ sau administrativ„, sesizat„ fiind chiar dup„
expirarea perioadei de un an prev„zute la alineatul precedent, urmeaz„, de
asemenea, s„ dispun„ Ónapoierea copilului, dac„ nu se stabile∫te c„ copilul
s-a integrat Ón noul s„u mediu.
C‚nd autoritatea judiciar„ sau administrativ„ a statului solicitat are motive
de a crede c„ copilul a fost luat Óntr-un alt stat, ea poate suspenda procedura
sau s„ resping„ cererea de Ónapoiere a copilului.
ARTICOLUL 13

Prin excep˛ie de la dispozi˛iile articolului precedent, autoritatea judiciar„
sau administrativ„ a statului solicitat nu este ˛inut„ s„ dispun„ Ónapoierea
copilului, dac„ persoana, institu˛ia sau organismul care se Ómpotrive∫te
Ónapoierii sale stabile∫te:
a) c„ persoana, institu˛ia sau organismul care avea Ón Óngrijire copilul nu
exercita efectiv dreptul privind Óndredin˛area la data deplas„rii sau
neÓnapoierii, ori consim˛ise sau achiesase ulterior acestei deplas„ri sau
neÓnapoieri; sau
b) c„ exist„ un risc grav ca Ónapoierea copilului s„-l expun„ unui pericol
fizic sau psihic sau ca Ón orice alt chip s„-l situeze Óntr-o situa˛ie intolerabil„.
Autoritatea judiciar„ sau administrativ„ poate, de asemenea, s„ refuze a
dispune Ónapoierea copilului, dac„ constat„ c„ acesta se Ómpotrive∫te la
Ónapoierea sa ∫i c„ a atins o v‚rst„ sau o maturitate care face necesar s„ se ˛in„
seama de opinia sa.
La aprecierea Ómprejur„rilor vizate Ón acest articol, autorit„˛ile judiciare
sau administrative urmeaz„ s„ ˛in„ seama de informa˛iile puse la dispozi˛ie de
autoritatea central„ sau orice alt„ autoritate competent„ a statului Ón care se
afl„ re∫edin˛a obi∫nuit„ a copilului privitor la situa˛ia sa social„.
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ARTICOLUL 14

Pentru a stabili existen˛a unei deplas„ri sau a unei neÓnapoieri ilicite Ón
Ón˛elesul art. 3, autoritatea judiciar„ sau administrativ„ a statului solicitat
poate ˛ine seama Ón mod direct de legea ∫i de hot„r‚rile judiciare sau
administrative recunoscute sau nu Ón mod formal, Ón statul Ón care se afl„
re∫edin˛a obi∫nuit„ a copilului, f„r„ a recurge la procedurile specifice asupra
dovedirii acestui drept sau pentru recunoa∫terea hot„r‚rilor str„ine care ar fi
altfel aplicabile.
ARTICOLUL 15

Autorit„˛ile judiciare sau administrative ale unui stat contractant pot cere,
Ónainte de a dispune Ónapoierea copilului, ca reclamantul s„ Ónf„˛i∫eze o
hot„r‚re sau atestare eman‚nd de la autorit„˛ile statului Ón care se afl„
re∫edin˛a obi∫nuit„ a copilului, prin care s„ se constate c„ deplasarea sau
neÓnapoierea era ilicit„ Ón Ón˛elesul art. 3 al Conven˛iei, Ón m„sura Ón care
aceast„ hot„r‚re sau atestare poate fi ob˛inut„ Ón acest stat. Autorit„˛ile
centrale ale Statelor contractante acord„ asisten˛„, Ón m„sura posibilului,
reclamantului, spre a ob˛ine o atare decizie sau atestare.
ARTICOLUL 16

Dup„ ce vor fi fost informate despre deplasarea ilicit„ a unui copil sau
despre neÓnapoierea sa Ón Ón˛elesul art. 3, autorit„˛ile judiciare sau
administrative ale Statului contractant unde copilul a fost deplasat sau re˛inut
nu vor mai putea statua asupra fondului dreptului privind Óncredin˛area p‚n„
c‚nd nu se va stabili c„ nu se afl„ Óntrunite condi˛iile prezentei Conven˛ii
pentru Ónapoierea copilului sau p‚n„ c‚nd o perioad„ rezonabil„ nu se va fi
scurs f„r„ ca o cerere pentru aplicarea Conven˛iei s„ se fi f„cut.
ARTICOLUL 17

Singur„ Ómprejurarea c„ o hot„r‚re privitoare la Óncredin˛are a fost
pronun˛at„ sau este susceptibil„ s„ fie recunoscut„ Ón statul solicitat nu poate
justifica refuzul de a retrimite copilul potrivit prevederilor acestei Conven˛ii,
dar autorit„˛ile judiciare sau administrative ale statului solicitat pot lua Ón
considerare motivele acestei hot„r‚ri care ar intra Ón sfera de aplicare a
Conven˛iei.
ARTICOLUL 18

Dispozi˛iile acestui capitol nu limiteaz„ puterea autorit„˛ii judec„tore∫ti
sau administrative de a dispune Ónapoierea copilului oric‚nd.
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ARTICOLUL 19

O hot„r‚re asupra Ónapoierii copilului pronun˛at„ Ón cadrul Conven˛iei, nu
afecteaz„ fondul dreptului privind Óncredin˛area.
ARTICOLUL 20

Œnapoierea copilului potrivit dispozi˛iilor art. 12 poate fi refuzat„ Ón cazul
Ón care nu ar fi permis„ de principiile fundamentale ale statului solicitat cu
privire la salvgardarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
CAPITOLUL IV
Dreptul de vizitare
ARTICOLUL 21

O cerere viz‚nd organizarea sau protejarea exercit„rii efective a unui drept
de vizitare poate fi adresat„ autorit„˛ii centrale a unui stat contractant, potrivit
acelora∫i modalit„˛i, cu o cerere viz‚nd Ónapoierea copilului.
Autorit„˛ile centrale sunt legate prin obliga˛iile de cooperare vizate la art.
7, pentru a asigura exercitarea nest‚njenit„ a dreptului de vizitare ∫i
Óndeplinirea tuturor condi˛iilor la care exercitarea acestui drept ar fi supus„ ∫i
Ón vederea Ónl„tur„rii, Ón m„sura posibilului, a obstacolelor de natur„ a se
Ómpotrivi la aceasta.
Autorit„˛ile centrale, fie Ón mod direct, fie prin intermediari, pot ini˛ia sau
favoriza o procedur„ legal„ Ón vederea organiz„rii sau protej„rii dreptului de
vizitare, precum ∫i a condi˛iilor Ón care exercitarea acestui drept va putea fi
supus„.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 22

Nici o cau˛iune ∫i nici o depunere, sub orice denumire ar fi, nu pot fi
impuse spre a garanta plata spezelor ∫i cheltuielilor Ón contextul procedurilor
judec„tore∫ti sau administrative vizate prin Conven˛ie.
ARTICOLUL 23

Nici o legalizare sau formalitate similar„ nu se va cere Ón contextul
Conven˛iei.
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ARTICOLUL 24

Orice cerere, comunicare sau alt document se trimit, Ón limba original„,
autorit„˛ii centrale a statului solicitat ∫i Ónso˛ite de o traducere Ón limba
oficial„ sau Óntr-una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori, dac„ aceast„
traducere este greu realizabil„, de o traducere Ón limbile francez„ sau englez„.
Totu∫i, un stat contractant va putea, f„c‚nd rezerva prev„zut„ la art. 42, s„
se opun„ folosirii fie a limbii franceze, fie a celei engleze, Ón orice cerere,
comunicare sau alt document adresate autorit„˛ii sale centrale.
ARTICOLUL 25

Cet„˛enii unui Stat contractant ∫i persoanele cu re∫edin˛„ obi∫nuit„ Ón acest
stat vor avea dreptul pentru tot ceea ce prive∫te aplicarea Conven˛iei, la
asisten˛a judiciar„ ∫i juridic„ Ón orice alt stat contractant, Ón acelea∫i condi˛ii
ca ∫i c‚nd ei Ón∫i∫i ar fi cet„˛eni ai acestui alt stat ∫i ∫i-ar avea acolo re∫edin˛a
Ón mod obi∫nuit.
ARTICOLUL 26

Fiecare autoritate central„ va suporta propriile sale speze Ón aplicarea
Conven˛iei.
Autoritatea central„ ∫i celelalte servicii publice ale Statelor contractante
nu vor impune nici un fel de speze cu privire la cererile introduse Ón aplicarea
Conven˛iei. Œntre altele, nu pot pretinde reclamantului plata spezelor ∫i
cheltuielilor procesului sau, eventual, speze pricinuite de participarea unui
avocat. Totu∫i, ele pot cere plata cheltuielilor cauzate sau urm‚nd a fi cauzate
de opera˛iuni legate de Ónapoierea copilului.
Cu toate acestea, un Stat contractant va putea, f„c‚nd rezerva prev„zut„ la
art. 42, s„ declare c„ nu este ˛inut la plata spezelor, vizate de alineatul
precedent, Ón leg„tur„ cu participarea unui avocat sau a unui consilier juridic,
ori la speze judiciare, dec‚t Ón m„sura Ón care aceste cheltuieli pot fi acoperite
prin sistemul s„u de asisten˛„ judiciar„ ∫i juridic„.
Dispun‚nd Ónapoierea copilului sau st„ruind asupra dreptului de vizitare
potrivit prevederilor Conven˛iei, autoritatea judec„toreasc„ sau administrativ„
poate, dac„ este cazul, s„ pun„ Ón sarcina persoanei care a deplasat sau re˛inut
copilul, sau care a Ómpiedicat exercitarea dreptului de vizitare, plata tuturor
spezelor necesare Óntreprinse de reclamant sau Ón numele s„u, Óntre altele
spezele de c„l„torie, spezele de reprezentare judec„toreasc„ ale reclamantului
∫i de Ónapoiere a copilului, precum ∫i toate cheltuielile ∫i pl„˛ile f„cute pentru
localizarea copilului.
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ARTICOLUL 27

C‚nd apare clar c„ nu sunt Óntrunite condi˛iile cerute de Conven˛ie sau c„
cererea nu este Óntemeiat„, o autoritate central„ nu este ˛inut„ s„ accepte atare
cerere. Œn acest caz, ea Ól informeaz„ de Óndat„ pe reclamant despre motivele
sale sau, dac„ este cazul, autoritatea central„ care i-a transmis cererea.
ARTICOLUL 28

O autoritate central„ poate pretinde c„ cererea s„ fie Ónso˛it„ de o
autoriza˛ie Ón scris prin care s„ fie Ómputernicit„ s„ ac˛ioneze Ón contul
reclamantului sau s„ desemneze un reprezentant care s„ ac˛ioneze Ón numele
s„u.
ARTICOLUL 29

Conven˛ia nu impieteaz„ asupra posibilit„˛ii persoanei, institu˛iei sau
organismului, care pretinde c„ dreptul privitor la Óncredin˛are sau de vizitare
Ón Ón˛elesul art. 3 sau 21 au fost violate, s„ se adreseze direct autorit„˛ilor
judiciare sau administrative ale Statelor contractante, Ón aplicarea sau
neaplicarea dispozi˛iilor Conven˛iei.
ARTICOLUL 30

Orice cerere, supus„ autorit„˛ii centrale sau direct autorit„˛ilor
judec„tore∫ti sau administrative ale unui stat contractant, Ón aplicarea
Conven˛iei, precum ∫i orice document ori informare anexate acestora sau
procurate de c„tre o autoritate central„ vor putea fi prezentate Ónaintea
tribunalelor sau autorit„˛ilor administrative ale Statelor contractante.
ARTICOLUL 31

Œn rela˛ia cu un stat care Ón materia Óncredin˛„rii copiilor practic„ dou„ sau
mai multe sisteme de drept aplicabile Ón unit„˛i teritoriale diferite:
a) orice referire la re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón acest stat vizeaz„ re∫edin˛a
obi∫nuit„ Óntr-o unitate teritorial„ a acestui stat;
b) orice referire la legea statului re∫edin˛ei obi∫nuite vizeaz„ legea unit„˛ii
teritoriale Ón care copilul Ó∫i are re∫edin˛a obi∫nuit„.
ARTICOLUL 32

Œn rela˛ia cu un stat care, Ón materie de Óncredin˛are de copii, practic„ dou„
sau mai multe sisteme de drept aplicabile unor categorii diferite de persoane,
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orice referire la legea acestui stat vizeaz„ sistemul de drept desemnat prin
dreptul acestuia.
ARTICOLUL 33

Un stat Ón care diferite unit„˛i teritoriale au reguli proprii Ón materia
Óncredin˛„rii copiilor nu va fi ˛inut s„ aplice Conven˛ia c‚nd un stat al c„rui
sistem de drept este unificat nu ar fi ˛inut s„ o aplice.
ARTICOLUL 34

Œn materiile Ón care se aplic„ Conven˛ia, aceasta prevaleaz„ asupra
Conven˛iei din 5 octombrie 1961 privind competen˛a autorit„˛ilor ∫i legea
aplicabil„ Ón materie de protec˛ie a minorilor, Óntre Statele p„r˛i la ambele
conven˛ii. Prezenta Conven˛ie nu Ómpiedic„ Óns„ ca un alt instrument
interna˛ional leg‚nd statul de origine ∫i statul solicitat sau alt„ lege a statului
solicitat s„ fie invocate spre a ob˛ine Ónapoierea unui copil deplasat sau re˛inut
Ón mod ilicit sau pentru organizarea dreptului de vizitare.
ARTICOLUL 35

Conven˛ia nu se aplic„ Óntre Statele contractante dec‚t la r„pirile sau la
neÓnapoierile ilicite care au avut loc dup„ intrarea sa Ón vigoare Ón acele state.
Dac„ o declara˛ie s-a f„cut potrivit art. 39 sau 40, referirea la un Stat
contractant f„cut„ Ón alineatul precedent Ónseamn„ unitatea sau unit„˛ile
teritoriale c„rora li se aplic„ Conven˛ia.
ARTICOLUL 36

Nimic din aceast„ Conven˛ie nu Ómpiedic„ dou„ sau mai multe State
contractante, Ón vederea limit„rii restric˛iilor la care Ónapoierea copilului poate
fi supus„, s„ se Ón˛eleag„ Óntre ele ca s„ deroge de la oricare dintre dispozi˛iile
sale care pot implica asemenea restric˛ii.
CAPITOLUL VI
Clauze finale
ARTICOLUL 37

Conven˛ia este deschis„ semn„rii statelor care erau membre ale
Conferin˛ei de la Haga de drept interna˛ional privat la data celei de-a
patrusprezecea sesiuni a sa.
Ea va fi ratificat„, acceptat„ sau aprobat„ ∫i instrumentele de ratificare,
acceptare sau aprobare se vor depune pe l‚ng„ Ministerul Afacerilor Externe
al Olandei.
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ARTICOLUL 38

Orice alt stat va putea adera la Conven˛ie.
Instrumentul de aderare se va depune pe l‚ng„ Ministerul Afacerilor
Externe al Olandei.
Conven˛ia va intra Ón vigoare, pentru statul care ader„, Ón prima zi a celei
de-a treia luni calendaristice dup„ depunerea instrumentului s„u de aderare.
Aderarea nu va avea efect dec‚t Ón raporturile dintre statul care ader„ ∫i
statele contractante care vor fi declarat c„ accept„ aceast„ aderare. Atare
declara˛ie urmeaz„, de asemenea, s„ se fac„ de orice Stat membru care
ratific„, accept„ sau aprob„ Conven˛ia ulterior ader„rii. Aceast„ declara˛ie se
va depune pe l‚ng„ Ministerul Afacerilor Externe al Olandei acesta va trimite,
pe cale diplomatic„, c‚te o copie certificat„ conform fiec„ruia dintre statele
contractante.
Conven˛ia va intra Ón vigoare Óntre statul care ader„ ∫i statul care a declarat
c„ accept„ aceast„ aderare Ón prima zi a celei de-a treia luni calendaristice
dup„ depunerea declara˛iei de acceptare.
ARTICOLUL 39

Orice stat, Ón momentul semn„rii, ratific„rii, accept„rii, aprob„rii sau
ader„rii, va putea s„ declare c„ Conven˛ia se va extinde la ansamblul
teritoriilor pe care le reprezint„ pe plan interna˛ional sau la unul sau mai multe
dintre ele. Aceast„ declara˛ie va produce efect Ón momentul Ón care intr„ Ón
vigoare pentru acest stat.
Aceast„ declara˛ie, precum ∫i orice extindere ulterioar„ se vor notifica
Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
ARTICOLUL 40

Un Stat contractant care cuprinde dou„ sau mai multe unit„˛i teritoriale Ón
care sisteme de drept diferite se aplic„ materiilor guvernate de aceast„
Conven˛ie va putea, Ón momentul semn„rii, ratific„rii, accept„rii, aprob„rii sau
ader„rii, s„ declare c„ prezenta Conven˛ie se va aplica tuturor unit„˛ilor sale
teritoriale sau numai uneia sau mai multora dintre ele, ∫i va putea oric‚nd s„
modifice aceast„ declara˛ie, f„c‚nd o alt„ declara˛ie.
Aceste declara˛ii se vor notifica Ministerului Afacerilor Externe al
Olandei ∫i vor indica, Ón mod expres, unit„˛ile teritoriale c„rora li se aplic„
Conven˛ia.
ARTICOLUL 41

C‚nd un Stat contractant are un sistem de guvern„m‚nt Ón virtutea c„ruia
puterile executive, judec„tore∫ti ∫i legislative sunt Ómp„r˛ite Óntre autorit„˛ile
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centrale ∫i alte autorit„˛i ale acestui stat, semnarea, ratificarea, acceptarea sau
aprobarea Conven˛iei sau aderarea la aceasta, ori o declara˛ie f„cut„ Ón temeiul
art. 40, nu va atrage nici o consecin˛„ cu privire la separa˛ia intern„ a puterilor
Ón acest stat.
ARTICOLUL 42

Orice Stat contractant va putea, cel mai t‚rziu Ón momentul ratific„rii,
accept„rii, aprob„rii sau ader„rii, ori Ón momentul unei declara˛ii f„cute Ón
temeiul art. 39 sau 40, s„ fac„ fie una, fie cele dou„ rezerve prev„zute la art.
24 ∫i 26 alin. 3. Nici o alt„ rezerv„ nu va fi Óncuviin˛at„.
Orice stat va putea, oric‚nd, s„ retrag„ o rezerv„ pe care a f„cut-o. Aceast„
retragere va fi notificat„ Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
Efectul rezervei va Ónceta Ón prima zi a celei de-a treia luni calendaristice
dup„ notificarea men˛ionat„ la alineatul precedent.
ARTICOLUL 43

Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a celei de-a treia luni
calendaristice dup„ depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare prev„zut de art. 37 ∫i 38.
Dup„ aceasta, Conven˛ia va intra Ón vigoare:
1. pentru fiecare stat care ratific„, accept„, aprob„ sau ader„ ulterior, Ón
prima zi a celei de-a treia luni calendaristice dup„ depunerea instrumentului
s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
2. pentru teritoriile sau unit„˛ile teritoriale la care Conven˛ia a fost extins„
potrivit art. 39 sau 40, prima zi a celei de-a treia luni calendaristice dup„
notificarea vizat„ Ón aceste articole.
ARTICOLUL 44

Conven˛ia va avea o durat„ de 5 ani, cu Óncepere de la data intr„rii sale Ón
vigoare potrivit art. 43 alin. 1, chiar pentru statele care ulterior o vor fi
ratificat, acceptat, aprobat sau vor fi aderat la ea.
Conven˛ia se va reÓnnoi tacit din 5 Ón 5 ani, Ón afara cazului de denun˛are.
Denun˛area se va notifica, cel pu˛in cu 6 luni Ónaintea expir„rii termenului
de 5 ani, Ministerului Afacerilor Externe al Olandei. Ea se va putea limita la
anumite teritorii sau unit„˛i teritoriale c„rora li se aplic„ Conven˛ia.
Denun˛area nu va avea efect dec‚t fa˛„ de statul care o va fi notificat.
Conven˛ia va r„m‚ne Ón vigoare pentru celelalte State contractante.
69

ARTICOLUL 45

Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va notifica statelor membre ale
conferin˛ei, precum ∫i statelor care vor fi aderat potrivit dispozi˛iilor art. 38:
1. semn„rile, ratific„rile, accept„rile ∫i aprob„rile vizate la art. 37;
2. ader„rile vizate la art. 38;
3. data la care Conven˛ia va intra Ón vigoare potrivit dispozi˛iilor art. 43;
4. extinderile vizate la art. 39;
5. declara˛iile men˛ionate la art. 38 ∫i 40;
6. rezervele prev„zute la art. 24 ∫i 26 alin. 3 ∫i retragerea rezervelor
prev„zute la art. 42;
7. denun˛„rile vizate la art. 44.
Drept care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i, au semnat prezenta
Conven˛ie.
Œntocmit„ la Haga, la 25 octombrie 1980 Ón limbile francez„ ∫i englez„,
ambele texte av‚nd aceea∫i valabilitate, Óntr-un singur exemplar, care se va
depune Ón arhivele Guvernului Olandei ∫i de pe care o copie certificat„
conform se va Ónm‚na, pe cale diplomatic„, fiec„ruia dintre Statele membre
ale Conferin˛ei de la Haga de drept interna˛ional privat la data celei de-a
patrusprezecea sesiuni a sa.

CONVENﬁIA ASUPRA PROTECﬁIEI COPIILOR ™I COOPER√RII
ŒN MATERIA ADOPﬁIEI INTERNAﬁIONALE*
Statele semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Recunosc‚nd c„, pentru Ónflorirea armonioas„ a personalit„˛ii sale, copilul
trebuie s„ creasc„ Óntr-un mediu familial, Óntr-un climat de fericire, de iubire
∫i de Ón˛elegere,
Reamintind c„ fiecare stat ar trebui s„ ia, cu prioritate, m„suri
corespunz„toare pentru a permite men˛inerea copilului Ón familia sa de
origine,
Recunosc‚nd c„ adop˛ia interna˛ional„ poate prezenta avantajul de a oferi
o familie permanent„ copilului pentru care nu poate fi g„sit„ o familie
potrivit„ Ón statul s„u de origine,
Convinse de necesitatea lu„rii de m„suri care s„ garanteze c„ adop˛iile
interna˛ionale se Ónf„ptuiesc Ón interesul superior al copilului ∫i respectarea
drepturilor sale fundamentale, precum ∫i pentru prevenirea r„pirii, v‚nz„rii
sau traficului de copii,
*Œncheiat„ la 29 mai 1993 la Haga Ón cadrul Conferin˛ei de drept interna˛ional privat.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 84 din 18 octombrie 1994 publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994.
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Dornice s„ stabileasc„, Ón acest scop, dispozi˛ii comune ˛in‚nd seama de
principiile recunoscute prin instrumentele interna˛ionale, Ón special prin
Conven˛ia Na˛iunilor Unite cu privire la drepturile copilului, din 20 noiembrie
1989, ∫i prin Declara˛ia Na˛iunilor Unite asupra principiilor sociale ∫i juridice
aplicabile protec˛iei ∫i bunei st„ri a copiilor, privite Óndeosebi din punctul de
vedere al practicilor Ón materie de adop˛ie ∫i de plasament familial pe plan
na˛ional ∫i interna˛ional (Rezolu˛ia Adun„rii Generale nr. 41/85 din 3
decembrie 1986).
Au convenit asupra urm„toarelor dispozi˛ii:
CAPITOLUL I
C‚mpul de aplicare a Conven˛iei
ARTICOLUL 1

Prezenta Conven˛ie are drept obiect:
a) s„ stabileasc„ garan˛ii pentru ca adop˛iile interna˛ionale s„ se
Ónf„ptuiasc„ Ón interesul superior al copilului ∫i Ón respectul drepturilor
fundamentale care Ói sunt recunoscute Ón dreptul interna˛ional;
b) s„ instaureze un sistem de cooperare Óntre statele contractante pentru a
asigura respectul acestor garan˛ii ∫i s„ previn„ astfel r„pirea, v‚nzarea sau
traficul de copii;
c) s„ asigure recunoa∫terea Ón statele contractante a adop˛iilor realizate
potrivit Conven˛iei.
ARTICOLUL 2

1. Conven˛ia se aplic„ Ón cazul Ón care un copil av‚nd re∫edin˛a obi∫nuit„
Óntr-un stat contractant (statul de origine) a fost, este sau urmeaz„ a fi deplasat
c„tre un stat contractant (statul primitor), fie dup„ adop˛ia sa Ón statul de
origine de c„tre so˛i sau de c„tre o persoan„ av‚nd re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón statul
primitor, fie Ón vederea unei asemenea adop˛ii Ón statul primitor sau Ón statul
de origine.
2. Conven˛ia prive∫te numai adop˛iile ce stabilesc o leg„tur„ cu filia˛ie.
ARTICOLUL 3

Conven˛ia Ónceteaz„ s„ se aplice dac„ accept„rile prev„zute la art. 17 lit.
c) nu au fost date Ónainte ca s„ fi atins copilul v‚rsta de 18 ani.
71

CAPITOLUL II
Condi˛iile adop˛iilor interna˛ionale
ARTICOLUL 4

Adop˛iile vizate prin Conven˛ie nu pot avea loc dec‚t dac„ autorit„˛ile
competente ale statului de origine:
a) au stabilit c„ copilul este adoptabil;
b) au constatat, dup„ luarea Ón considerare a posibilit„˛ilor plasamentului
copilului Ón statul s„u de origine, c„ o adop˛ie interna˛ional„ corespunde
interesului superior al copilului;
c) s-au asigurat c„:
1. persoanele, institu˛iile ∫i autorit„˛ile al c„ror consim˛„m‚nt este cerut
pentru adop˛ie au primit sfaturile necesare ∫i au fost corespunz„tor informate
asupra consecin˛elor consim˛„m‚ntului lor, Ón special asupra men˛inerii sau
ruperii, ca urmare a unei adop˛ii, a leg„turilor de drept Óntre copil ∫i familia sa
de origine;
2. ∫i-au data Ón mod liber consim˛„m‚ntul Ón formele legale cerute ∫i c„
acest consim˛„m‚nt a fost dat sau constatat Ón scris;
3. consim˛„mintele nu au fost ob˛inute prin contraplat„ sau contrapresta˛ie
de orice fel ∫i c„ nu au fost retrase; ∫i
4. consim˛„m‚ntul mamei, dac„ este cerut, nu a fost dat dec‚t dup„
na∫terea copilului; ∫i
d) s-au asigurat, ˛in‚nd seam„ de v‚rsta ∫i de maturitatea copilului, c„:
1. acesta s-a bucurat de sfaturi ∫i a fost bine informat asupra consecin˛elor
adop˛iei ∫i ale consim˛„m‚ntului s„u la adop˛ie, dac„ acesta este cerut;
2. dorin˛ele ∫i p„rerile copilului au fost luate Ón considerare;
3. consim˛„m‚ntul copilului la adop˛ie, c‚nd este cerut, s-a dat Ón mod
liber, Ón formele legal cerute ∫i c„ acest consim˛„m‚nt a fost dat sau constatat
Ón scris; ∫i
4. acest consim˛„m‚nt nu a fost ob˛inut prin contraplat„ sau contrapresta˛ie
de orice fel.
ARTICOLUL 5

Adop˛iile vizate prin Conven˛ie nu pot avea loc dec‚t dac„ autorit„˛ile
competente ale statului primitor:
a) au constatat c„ viitorii p„rin˛i adoptivi sunt corespunz„tori ∫i ap˛i s„
adopte;
b) s-au asigurat c„ viitorii p„rin˛i adoptivi s-au bucurat de sfaturile
necesare; ∫i
c) au constatat c„ copilul este sau va fi autorizat s„ intre ∫i s„ locuiasc„
permanent Ón acest stat.
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CAPITOLUL III
Autorit„˛ile centrale ∫i organisme agreate
ARTICOLUL 6

1. Fiecare Stat contractant desemneaz„ o autoritate central„ Óns„rcinat„ s„
aduc„ la Óndeplinire obliga˛iile ce-i sunt impuse prin Conven˛ie.
2. Un stat federal, un stat Ón care mai multe sisteme de drept se afl„ Ón
vigoare sau un stat av‚nd unit„˛i teritoriale autonome este liber s„ desemneze
mai mult de o autoritate central„ ∫i s„ specifice Óntinderea teritorial„ sau
personal„ a func˛iilor lor. Statul care se folose∫te de aceast„ facultate
desemneaz„, autoritatea central„ c„reia Ói poate fi adresat„ orice comunicare
spre a fi transmis„ autorit„˛ii centrale competente Ón cadrul acestui stat.
ARTICOLUL 7

1. Autorit„˛ile centrale vor trebui s„ coopereze Óntre ele ∫i s„ promoveze o
colaborare Óntre autorit„˛ile competente ale statelor lor pentru a asigura
protec˛ia copiilor ∫i s„ realizeze celelalte obiective ale Conven˛iei.
2. Ele iau Ón mod direct toate m„surile corespunz„toare pentru:
a) a pune la dispozi˛ie informa˛ii asupra legisla˛iei statelor lor Ón materie
de adop˛ie ∫i alte informa˛ii generale, precum statistici ∫i formulare tip;
b) a se informa reciproc asupra func˛ion„rii Conven˛iei ∫i, Ón m„sura
posibilului, a Ónl„tura obstacolele Ón aplicarea sa.
ARTICOLUL 8

Autorit„˛ile centrale vor lua, fie direct, fie cu concursul autorit„˛ilor
publice, toate m„surile corespunz„toare pentru a preveni c‚∫tigurile materiale
necuvenite cu prilejul unei adop˛ii ∫i a Ómpiedica orice practic„ contrar„
obiectivelor Conven˛iei.
ARTICOLUL 9

Autorit„˛ile centrale vor lua, fie direct, fie cu concursul autorit„˛ilor
publice sau al unor organisme agreate corespunz„tor Ón statul lor, toate
m„surile cuvenite, Ón special pentru:
a) a aduna, a p„stra ∫i a efectua schimb de informa˛ii referitoare la situa˛ia
copilului ∫i a viitorilor p„rin˛i adoptivi, Ón m„sura necesar„ Óncheierii adop˛iei;
b) a Ónlesni, a urm„ri ∫i a activiza procedura Ón vederea adop˛iei;
c) a promova Ón statele lor dezvoltarea unor servicii de Óndrumare ∫i de
urm„rire Ón continuare a adop˛iei;
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d) a efectua schimburi de rapoarte generale de evaluare asupra
experien˛elor Ón materie de adop˛ie interna˛ional„;
e) a r„spunde, Ón m„sura permis„ prin legea statului lor, cererilor av‚nd ca
obiect informa˛ii asupra unei situa˛ii speciale privind adop˛ia, formulate de
alte autorit„˛i centrale sau de autorit„˛i publice.
ARTICOLUL 10

Pot beneficia de agrement ∫i Ól pot p„stra numai organismele care
demonstreaz„ aptitudinea lor de a Ónlesni Ón mod corect misiunile ce li s-ar
putea Óncredin˛a.
ARTICOLUL 11

Un organism agreat urmeaz„:
a) s„ urm„reasc„ exclusiv scopuri nelucrative Ón condi˛iile ∫i Ón limitele
fixate de autorit„˛ile competente ale statului de agrement;
b) s„ fie condus ∫i girat de c„tre persoane calificate prin integritatea lor
moral„, pret„tire profesional„ sau experien˛„ pentru a ac˛iona Ón domeniul
adop˛iei interna˛ionale; ∫i
c) s„ fie sub supravegherea unor autorit„˛i competente ale acestui stat Ón
ceea ce prive∫te alc„tuirea, func˛ionarea ∫i situa˛ia sa financiar„.
ARTICOLUL 12

Un organism agreat Óntr-un Stat contractant nu va putea ac˛iona Óntr-un alt
stat contract dec‚t dac„ autorit„˛ile competente ale celor dou„ state l-au
autorizat.
ARTICOLUL 13

Desemnarea de c„tre autorit„˛ile centrale ∫i, dac„ este cazul, Óntinderea
func˛iilor lor, precum ∫i numele ∫i adresa organismelor agreate se comunic„
de c„tre fiecare Stat contractant Biroului permanent al Conferin˛ei de la Haga
de drept interna˛ional privat.
CAPITOLUL IV
Condi˛ii procedurale ale adop˛iei interna˛ionale
ARTICOLUL 14

Persoanele cu re∫edin˛a obi∫nuit„ Óntr-un Stat contractant, care doresc s„
adopte un copil a c„rui re∫edin˛„ obi∫nuit„ este situat„ Ón alt Stat contractant,
urmeaz„ s„ se adreseze autorit„˛ii centrale a statului Ón care Ó∫i au re∫edin˛a
obi∫nuit„.
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ARTICOLUL 15

1. Dac„ autoritatea central„ a statului primitor consider„ c„ reclaman˛ii
sunt califica˛i ∫i ap˛i s„ adopte, Óntocme∫te un raport cuprinz‚nd informa˛ii cu
privire la identitatea lor, capacitatea legal„ ∫i aptitudinea lor de a adopta,
situa˛ia lor personal„, familial„ ∫i medical„, mediul social, motivele care Ói
determin„, aptitudinea de a-∫i asuma o adop˛ie interna˛ional„, precum ∫i cu
privire la copiii pe care ar fi ap˛i s„-i ia Ón sarcina lor.
2. Ea transmite raportul autorit„˛ii centrale a statului de origine.
ARTICOLUL 16

1. Dac„ autoritatea central„ a statului de origine consider„ c„ copilul este
adoptabil:
a) ea Óntocme∫te un raport cuprinz‚nd informa˛ii asupra copilului privind
identitatea, adoptabilitatea, mediul s„u social, evolu˛ia personal„ ∫i familial„,
trecutul s„u medical ∫i al familiei sale, precum ∫i cu privire la necesit„˛ile sale
speciale;
b) ˛ine seama, Ón mod cuvenit, de condi˛iile de educa˛ie a copilului,
precum ∫i de originea sa etnic„, religioas„ ∫i cultural„;
c) se asigur„ c„ consim˛„mintele vizate la art. 4 au fost ob˛inute; ∫i
d) constat„, Ón special pe baza rapoartelor privind copilul ∫i pe viitorii
p„rin˛i adoptivi, c„ plasarea avut„ Ón vedere este Ón interesul superior al
copilului.
2. Ea transmite autorit„˛ii centrale a statului primitor raportul s„u asupra
copilului, dovada consim˛„mintelor cerute ∫i motivarea avizului s„u primitor
la plasare, acord‚nd aten˛ie s„ nu se dezv„luie identitatea mamei ∫i a tat„lui,
dac„ Ón statul de origine aceast„ identitate nu poate fi divulgat„.
ARTICOLUL 17

Orice hot„r‚re de Óncredin˛are a unui copil unor viitori p„rin˛i adoptivi nu
se poate lua Ón statul de origine dec‚t:
a) dac„ autoritatea central„ a acestui stat s-a asigurat de acordul viitorilor
p„rin˛i adoptivi;
b) dac„ autoritatea central„ a statului primitor a Óncuviin˛at aceast„
hot„r‚re, atunci c‚nd legea acestui stat sau autoritatea central„ a statului de
origine o cere;
c) dac„ autorit„˛ile centrale ale celor dou„ state au Óncuviin˛at ca procedura
Ón vederea adop˛iei s„ urmeze mai departe; ∫i
d) dac„ s-a constatat, conform art. 5, c„ viitorii p„rin˛i adoptivi sunt
califica˛i ∫i ap˛i s„ adopte ∫i c„ copilul este sau va fi autorizat s„ intre ∫i s„
locuieasc„ permanent Ón statul primitor.
75

ARTICOLUL 18

Autorit„˛ile centrale ale celor dou„ state vor lua toate m„surile necesare
astfel Ónc‚t copilul s„ primeasc„ Óncuviin˛area de ie∫ire din statul de origine,
precum ∫i pe cea de la intrare ∫i de a locui permanent Ón statul primitor.
ARTICOLUL 19

1. Deplasarea copilului spre statul primitor nu poate avea loc dec‚t Ón
cazul Ón care au fost Óndeplinite condi˛iile prev„zute la art. 17.
2. Autorit„˛ile centrale ale celor dou„ state vegheaz„ ca deplasarea s„ se
efectueze Ón deplin„ siguran˛„, Ón condi˛iile corespunz„toare ∫i, dac„ este cu
putin˛„, Ón compania p„rin˛ilor adoptivi sau a viitorilor p„rin˛i adoptivi.
3. Dac„ aceast„ deplasare nu va avea loc, rapoartele prev„zute la art. 15 ∫i
16 se vor restitui autorit„˛ilor expeditoare.
ARTICOLUL 20

Autorit„˛ile centrale se informeaz„ reciproc asupra procedurii de adop˛ie
∫i a m„surilor luate pentru a fi dus„ p‚n„ la cap„t, precum ∫i asupra
desf„∫ur„rii perioadei probatorii, c‚nd aceasta este cerut„.
ARTICOLUL 21

1. C‚nd adop˛ia urmeaz„ s„ aib„ loc dup„ deplasarea copilului Ón statul
primitor ∫i autoritatea central„ a acestui stat consider„ c„ men˛inerea copilului
Ón familia primitoare nu mai este Ón interesul s„u superior, ia m„surile utile
protec˛iei copilului, urm„rind, Ón special:
a) s„ reia copilul de la persoanele care doreau s„-l adopte ∫i s„ se
Óngrijeasc„ provizoriu de el;
b) consult‚ndu-se cu autoritatea central„ a statului de origine, s„ asigure
f„r„ Ónt‚rziere un nou plasament al copilului Ón vederea adop˛iei sale sau, dac„
nu este posibil, o Óncredin˛are alternativ„ de durat„; o adop˛ie nu se poate
realiza dec‚t dac„ autoritatea central„ a statului de origine a fost Ón∫tiin˛at„ Ón
modul convenit privitor la noii p„rin˛i adoptivi;
c) Ón ultim„ instan˛„, s„ asigure Ónapoierea copilului, dac„ interesul s„u o
cere.
2. ﬁin‚nd seama, Ón special, de v‚rsta ∫i de maturitatea copilului, acesta va
fi consultat ∫i, dac„ este cazul, se va ob˛ine consim˛„m‚ntul s„u cu privire la
m„surile ce se vor lua conform prezentului articol.
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ARTICOLUL 22

1. Func˛iile conferite autorit„˛ii centrale prin prezentul capitol pot fi
exercitate de c„tre autorit„˛i publice sau organisme agreate potrivit cap. III, Ón
m„sura prev„zut„ Ón legea statului s„u.
2. Un Stat contractant poate declara depozitarului Conven˛iei c„ func˛iile
conferite autorit„˛ii centrale prin art. 15-21 pot, de asemenea, s„ fie exercitate
Ón acest stat, Ón m„sura prev„zut„ de lege ∫i sub controlul autorit„˛ilor
competente ale acestui stat, de c„tre organisme sau persoane care:
a) Óndeplinesc condi˛iile de moralitate, de competen˛„ profesional„, de
experien˛„ ∫i de responsabilitate cerute de acest stat;
b) sunt calificate prin integritatea lor moral„ ∫i prin preg„tirea profesional„
sau experien˛a lor s„ ac˛ioneze Ón domeniul adop˛iei interna˛ionale.
3. Statul contractant care face declara˛ia prev„zut„ la paragraful 2,
informeaz„ cu regularitate Biroul permanent al Conferin˛ei de la Haga de
drept interena˛ional privat cu privire la numele ∫i adresele acestor organisme
∫i persoane.
4. Un Stat contractant poate declara depozitarului Conven˛iei c„ adop˛iile
copiilor a c„ror re∫edin˛„ obi∫nuit„ este situat„ pe teritoriul s„u nu se pot
realiza dec‚t dac„ func˛iile conferite autorit„˛ilor centrale sunt exercitate
potrivit paragrafului 1.
5. Cu toate acestea, orice declara˛ie efectuat„ potrivit paragrafului 2,
rapoartele prev„zute la art. 15 ∫i 16 vor fi, Ón toate cazurile, Óntocmite sub
r„spunderea autorit„˛ii centrale sau a altor autorit„˛i sau organisme conform
paragrafului 1.
CAPITOLUL V
Recunoa∫terea ∫i efectele adop˛iei
ARTICOLUL 23

1. O adop˛ie certificat„ conform Conven˛iei de c„tre autoritatea
competent„ a Statului contractant Ón care a avut loc este recunoscut„ de drept,
Ón celelalte State contractante. Certificatul va specifica c‚nd ∫i de c„tre cine
au fost date accept„rile prev„zute Ón art. 17 lit. c).
2. Orice Stat contractant, Ón momentul semn„rii, ratific„rii, accept„rii,
aprob„rii sau ader„rii, va notifica depozitarului Conven˛iei identitatea ∫i
func˛iile autorit„˛ii sau autorit„˛ilor care, Ón acest stat, sunt competente s„
elibereze certificatul. El va notifica, de asemenea, orice modificare Ón
desemnarea acestor autorit„˛i.
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ARTICOLUL 24

Recunoa∫terea unei adop˛ii nu poate fi refuzat„ Óntr-un Stat contractant
dec‚t dac„ adop˛ia este Ón mod v„dit contrar„ ordinii sale publice, ˛in‚nd
seama de interesul superior al copilului.
ARTICOLUL 25

Orice Stat contractant poate declara depozitarului Conven˛iei c„ nu va fi
˛inut s„ recunoasc„, Ón virtutea acesteia, adop˛iile f„cute Ón baza unui acord
Óncheiat Ón aplicarea art. 39 paragraful 2.
ARTICOLUL 26

1. Recunoa∫terea adop˛iei implic„ recunoa∫terea:
a) leg„turii de filia˛ie Óntre copil ∫i p„rin˛ii s„i adoptivi;
b) r„spunderii p„rinte∫ti a p„rin˛ilor adoptivi fa˛„ de copil;
c) ruperii leg„turii preexistente de filia˛ie Óntre copil ∫i mama ∫i tat„l s„u,
dac„ adop˛ia produce acest efect Ón Statul contractant unde a avut loc.
2. Dac„ adop˛ia are drept efect ruperea leg„turii preexistente de filia˛ie,
copilul se bucur„, Ón statul primitor ∫i Ón oricare alt Stat contractant unde
adop˛ia este recunoscut„, de drepturi echivalente celor care rezult„ din
adop˛iile care produc acest efect Ón fiecare dintre aceste state.
3. Paragrafele precedente nu aduc atingere aplic„rii oric„rei dispozi˛ii mai
favorabile copilului, Ón vigoare Ón Statul contractant care recunoa∫te adop˛ia.
ARTICOLUL 27

1. C‚nd adop˛ia f„cut„ Ón statul de origine nu are drept efect ruperea
leg„turii de filia˛ie preexistente, ea poate, Ón statul primitor care recunoa∫te
adop˛ia potrivit Conven˛iei, s„ fie schimbat„ Óntr-o adop˛ie care produce acest
efect:
a) dac„ dreptul statului primitor o permite; ∫i
b) dac„ consim˛„mintele prev„zute la art. 4 lit. c) ∫i d) au fost sau sunt date
Ón vederea unei atare adop˛ii.
2. Articolul 23 se aplic„ hot„r‚rii de schimbare.
CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 28

Conven˛ia nu derog„ de la legile statului de origine care cer ca adop˛ia
unui copil cu re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón acest stat trebuie s„ se fac„ Ón acest stat
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sau care interzic plasamentul copilului Ón statul primitor sau deplasarea lui
Ónspre acest stat mai Ónainte de adop˛ia lui.
ARTICOLUL 29

Nici un contract Óntre viitorii p„rin˛i adoptivi ∫i p„rin˛ii copilului sau orice
alt„ persoan„ c„reia i-a fost Óncredin˛at nu poate avea loc at‚t timp c‚t
dispozi˛iile art. 4 lit. a)—c) ∫i ale art. 5 lit. a) nu au fost respectate, afar„ dac„
adop˛ia are loc Óntre membrii aceleia∫i familii sau dac„ condi˛iile fixate de
c„tre autoritatea competent„ a statului de origine sunt Óndeplinite.
ARTICOLUL 30

1. Autorit„˛ile competente ale unui Stat contractant vegheaz„ s„ se
p„streze informa˛iile pe care le de˛in cu privire la originea copilului, Ón special
cele Ón leg„tur„ cu identitatea mamei ∫i a tat„lui s„u, precum ∫i datele asupra
trecutului medical al copilului ∫i al familiei sale.
2. Ele asigur„ accesul copilului sau al reprezentantului s„u la aceste
informa˛ii, cu Óndrum„ri corespunz„toare, Ón m„sura permis„ de legea statului
lor.
ARTICOLUL 31

Sub rezerva prevederilor art. 30, datele personale adunate sau transmise
conform Conven˛iei, Óndeosebi cele vizate de art. 15 ∫i 16, nu pot fi folosite
Ón alte scopuri dec‚t acelea pentru care au fost str‚nse sau transmise.
ARTICOLUL 32

1. Nimeni nu poate ob˛ine un c‚∫tig material necuvenit dintr-o activitate
privind o adop˛ie interna˛ional„.
2. Se pot cere ∫i pl„ti numai cheltuielile ocazionate, inclusiv onorariile
rezonabile ale persoanelor care au luat parte la adop˛ie.
3. ™efii, administratorii ∫i salaria˛ii unor organisme care particip„ la o
adop˛ie nu pot primi o remunera˛ie dispropor˛ionat„ Ón raport cu serviciile
aduse.
ARTICOLUL 33

Orice autoritate competent„, care constat„ c„ una dintre dispozi˛iile
Conven˛iei a fost sau risc„, Ón mod v„dit, s„ fie Ónc„lcat„, informeaz„ de Óndat„
autoritatea central„ a statului s„u. Acestei autorit„˛i centrale Ói revine
r„spunderea de a veghea s„ fie luate m„surile corespunz„toare.
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ARTICOLUL 34

Dac„ autoritatea competent„ a statului destinatar al unui document cere, se
va transmite o traducere certificat„ conform Ón afara cazului de scutire,
cheltuielile de traducere sunt Ón sarcina viitorilor p„rin˛i adoptivi.
ARTICOLUL 35

Autorit„˛ile competente ale Statelor contractante ac˛ioneaz„ cu rapiditate
Ón procedurile de adop˛ie.
ARTICOLUL 36

C‚t prive∫te un stat unde Ón materie de adop˛ie exist„ dou„ sau mai multe
sisteme de drept aplicabile Ón unit„˛i teritoriale diferite:
a) orice referire la re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón acest stat vizeaz„ re∫edin˛a
obi∫nuit„ Óntr-o unitate teritorial„ a acestui stat;
b) orice referire la legea acestui stat vizeaz„ legea Ón vigoare Ón unitatea
teritorial„ respectiv„;
c) orice referire la autorit„˛ile competente sau la autorit„˛ile publice ale
acestui stat vizeaz„ autorit„˛ile abilitate s„ ac˛ioneze Ón unitatea teritorial„ Ón
cauz„;
d) orice referire la organismele agreate ale acestui stat vizeaz„
organismele agreate Ón unitatea teritorial„ Ón cauz„.
ARTICOLUL 37

C‚t prive∫te un stat Ón care Ón materie de adop˛ie exist„ dou„ sau mai multe
sisteme de drept aplicabile unor categorii diferite de persoane, orice referire
la legea acestui stat vizeaz„ sistemul de drept desemnat prin dreptul acestuia.
ARTICOLUL 38

Un stat Ón care diferite unit„˛i teritoriale au reguli proprii de drept Ón
materie de adop˛ie, nu va fi ˛inut s„ aplice Conven˛ia c‚nd un stat al c„rui
sistem de drept este unificat nu ar fi ˛inut s„ o aplice.
ARTICOLUL 39

1. Conven˛ia nu derog„ de la instrumentele interna˛ionale la care Statele
contractante sunt p„r˛i ∫i care cuprind dispozi˛ii referitoare la materiile
reglementate prin prezenta Conven˛ie, afar„ dac„ o declara˛ie contrar„ nu s-a
f„cut de statele legate prin atare instrumente.
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2. Orice Stat contractant va putea Óncheia cu unul sau mai multe alte State
contractante, acorduri Ón vederea favoriz„rii aplic„rii Conven˛iei Ón raporturile
lor reciproce. Aceste acorduri nu vor putea deroga dec‚t de la dispozi˛iile art.
14—16 ∫i 18—21. Statele care vor fi Óncheiat asemenea acorduri le vor
transmite Ón copie depozitarului Conven˛iei.
ARTICOLUL 40

Nici o rezerv„ la Conven˛ie nu poate fi Óncuviin˛at„.
ARTICOLUL 41

Conven˛ia se aplic„ de fiecare dac„ c‚nd o cere vizat„ conform art. 14 a
fost primit„ dup„ intrarea Ón vigoare a Conven˛iei Ón statul de primire ∫i statul
de origine.
ARTICOLUL 42

Secretarul general al Conferin˛ei de la Haga de drept interna˛ional privat
convoac„ periodic, o comisie special„ Ón vederea examin„rii func˛ion„rii
practice a Conven˛iei.
CAPITOLUL VII
Clauze finale
ARTICOLUL 43

1. Conven˛ia este deschis„ semn„rii statelor care erau membre ale
Conferin˛ei de la Haga de drept interna˛ional privat la data celei de-a
∫aptesprezecea sesiuni a sa ∫i celorlalte state care au participat la aceast„
sesiune.
2. Ea va fi ratificat„, acceptat„ sau aprobat„ ∫i instrumentele de ratificare,
de acceptare sau de aprobare se vor depune pe l‚ng„ Ministerul Afacerilor
Exterene al Olandei, depozitar al Conven˛iei.
ARTICOLUL 44

1. Orice alt stat va putea adera la Conven˛ie dup„ intrarea sa Ón vigoare, Ón
temeiul art. 46, paragraful 1.
2. Instrumentul de aderare se va depune pe l‚ng„ depozitar.
3. Aderarea nu va avea efect dec‚t Ón raporturile dintre statul care ader„ ∫i
Statele contractante care nu vor fi ridicat obiec˛ie Ómpotriva sa Ón„untrul a 6
luni de la primirea ratific„rii prev„zute la art. 48 lit. b). O atare obiec˛ie va
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putea fi, de asemenea, ridicat„ de c„tre orice stat Ón momentul unor ratific„ri,
accept„ri sau aprob„ri a Conven˛iei, ulterioare ader„rii. Aceste obiec˛ii se vor
notifica depozitarului.
ARTICOLUL 45

1. Un stat care cuprinde dou„ sau mai multe unit„˛i teritoriale, Ón care se
aplic„ materiilor guvernate prin aceast„ Conven˛ie sisteme de drept diferite,
va putea, Ón momentul semn„rii, ratific„rii, accept„rii, aprob„rii sau ader„rii,
s„ declare c„ prezenta Conven˛ie se va aplica tuturor unit„˛ilor sale teritoriale
sau numai uneia sau mai multora dintre ele, ∫i va putea oric‚nd, s„ modifice
aceast„ declara˛ie, f„c‚nd o nou„ declara˛ie.
2. Aceste declara˛ii vor fi notificate depozitarului ∫i vor indica Ón mod
expres, unit„˛ile teritoriale c„rora li se aplic„ Conven˛ia.
3. Dac„ un stat nu face vreo declara˛ie Ón temeiul prezentului articol,
Conven˛ia se va aplica ansamblului teritoriului acestui stat.
ARTICOLUL 46

1. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unei
perioade de 3 luni dup„ depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare,
de acceptare sau de aprobare prev„zut la art. 43.
2. Dup„ aceasta, Conven˛ia va intra Ón vigoare:
a) pentru fiecare stat care ratific„, accept„ sau aprob„ ulterior sau care
ader„, Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
depunerea instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare;
b) pentru unit„˛ile teritoriale la care Conven˛ia a fost extins„ potrivit art.
45, Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
notificarea vizat„ la acest articol.
ARTICOLUL 47

1. Orice stat parte la Conven˛ie va putea s„ o denun˛e printr-o notificare
adresat„ Ón scris depozitarului.
2. Denun˛area va produce efect din prima zi a lunii urm„toare expir„rii
unei perioade de 12 luni dup„ data primirii notific„rii de c„tre depozitar. C‚nd
o perioad„ mai lung„ pentru producerea efectului denun˛„rii este specificat„
Ón notificare, denun˛area va produce efect la expirarea perioadei respective
dup„ data primirii notific„rii.
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ARTICOLUL 48

Depozitarul va notifica Statele membre ale Conferin˛ei de la Haga de drept
interna˛ional privat, celorlalte state care au participat la cea de-a
∫aptesprezecea sesiune, precum ∫i statelor care vor fi aderat potrivit
dispozi˛iilor art. 44:
a) semn„turile, ratific„rile, accept„rile ∫i aprob„rile vizate la art. 43;
b) ader„rile ∫i obiec˛iile la ader„ri vizate la art. 44;
c) data la care Conven˛ia va intra Ón vigoare potrivit art. 46;
d) declara˛iile ∫i desemn„rile men˛ionate la art. 22, 23, 25 ∫i 45;
e) acordurile men˛ionate la art. 3;
f) denun˛„rile vizate la art. 47.
Drept pentru care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i, au semnat prezenta
Conven˛ie.
Œntocmit„ la Haga, la 29 mai 1993, Ón limbile francez„ ∫i englez„, ambele
texte av‚nd aceea∫i valabilitate, Óntr-un singur exemplar, care se va depune Ón
arhivele Guvernului Olandei ∫i de pe care o copie certificat„ conform se va
Ónm‚na, pe cale diplomatic„, fiec„ruia dintre Statele membre ale Conferin˛ei
de la Haga de drept interna˛ional privat la data celei de-a ∫aptesprezecea
sesiuni, precum ∫i fiec„rui alt stat care a participat la aceast„ sesiune.

CONVENﬁIA O.I.M. NR. 6/ 1919
PRIVIND MUNCA DE NOAPTE A COPIILOR ŒN INDUSTRIE*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii din Societatea
Na˛iunilor, convocat„ la Washington de c„tre Guvernul Statelor Unite ale
Americii, la 29 octombrie 1919,
Dup„ ce a decis s„ adopte diferite propuneri relative la îÓntrebuin˛area
copiilor Ón timpul nop˛ii“, chestiune cuprins„ Ón al patrulea punct din ordinea
de zi a sesiunii Conferin˛ei ˛inute la Washington,
Dup„ ce a hot„r‚t ca aceste propuneri s„ fie redactate sub forma unui
proiect de Conven˛ie interna˛ional„,
Adopt„ proiectul de Conven˛ie ce urmeaz„ a fi ratificat de Membrii
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii, conform dispozi˛iunilor din Partea
relativ„ la munc„ a Tratatului de la Versailles, din 28 iunie 1919, ∫i a
Tratatului de la Saint-Germain, din 10 septembrie 1919.
*Adoptat„ la Conferin˛a general„ a O.I.M. de la Washington la 29 octombrie 1919. Rom‚nia
a ratificat Conven˛ia prin legea promulgat„ cu Decretul nr. 1990 din 9 mai 1921, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 34 din 17 mai 1921.
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ARTICOLUL 1

1. Pentru aplicarea prezentei Conven˛ii vor fi considerate Ón special ca
îstabilimente industriale“:
a) minele, carierele ∫i industriile extractive de orice natur„;
b) industriile Ón care produsele sunt manufacturate, modificate, cur„˛ite,
reparate pentru v‚nzare sau Ón care materiile sufer„ o transformare,
cuprinz‚ndu-se aici ∫i construc˛ia vaselor, industriile de d„r‚mare de material,
precum ∫i producerea, transformarea ∫i transmiterea for˛ei motrice, Ón general
∫i a electricit„˛ii;
c) construc˛ia, reconstruc˛ia, Óntre˛inerea, repararea, modificarea sau
d„r‚marea oric„ror cl„diri ∫i edificii, c„i ferate, tramvaie, porturi, docuri,
z„gazuri, canaluri, instala˛ii pentru naviga˛ia interioar„, drumuri, tuneluri,
poduri, viaducte, canaluri de scurgere colectoare, canaluri de scurgere
ordinare, pu˛uri, instala˛ii telegrafice sau telefonice, instala˛ii electrice, uzine
de gaz, de distribu˛ia apei sau alte lucr„ri de construc˛ie, precum ∫i lucr„rile
de preg„tire ∫i de a∫ezare a fundamentului, preced‚nd lucr„rile de mai sus;
d) transportul persoanelor ∫i al m„rfurilor cu c„r„u∫i, pe calea ferat„ sau
pe ap„, precum ∫i manipularea m„rfurilor Ón docuri, cheiuri, ∫antiere ∫i
antrepozite, except‚ndu-se transportul cu m‚na.
2. Œn fiecare ˛ar„, autoritatea competent„ va hot„rÓ linia de demarca˛ie Óntre
industrie, pe de o parte, comer˛ ∫i agricultur„, pe de alt„ parte.
ARTICOLUL 2

1. Este interzis„ Óntrebuin˛area Ón timpul nop˛ii a copiilor sub 18 ani Ón
stabilimente industriale, publice sau private, ori Ón anexele lor, except‚ndu-se
acelea Ón care sunt Óntrebuin˛a˛i numai membrii aceleia∫i familii, afar„ de
cazurile prev„zute mai jos.
2. Interzicerea lucrului de noapte nu se va aplica copiilor mai mari de 16
ani, Óntrebuin˛a˛i Ón industriile Ón∫irate mai jos, la lucr„ri care, din pricina
naturii lor, trebuie s„ fie continuate neÓntrerupt, zi ∫i noapte:
a) uzinele de fier ∫i de o˛el, lucr„rile unde se Óntrebuin˛eaz„ cuptoare cu
reverbere sau cu regenerare ∫i galvanizarea tablei ∫i a s‚rmei (except‚ndu-se
atelierele de cur„˛ire a metalelor);
b) sticl„riile;
c) papet„riile;
d) fabricile unde se lucreaz„ zah„rul brut;
e) reducerea minereului de aur.
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ARTICOLUL 3

1. Pentru aplicarea prezentei Conven˛ii, termenul înoapte“ Ónseamn„ o
perioad„ de cel pu˛in 11 ore consecutive, cuprinz‚nd intervalul dintre ora 10
seara ∫i 5 diminea˛„.
2. Œn minele de c„rbuni ∫i lignit, o derogare va putea fi prev„zut„, Ón
privin˛a perioadei de repaus amintit„ Ón paragraful precedent, atunci c‚nd
intervalul dintre cele dou„ perioade de munc„ este de obicei, de 15 ore, dar
niciodat„ c‚nd acest interval este mai mic de 13 ore.
3. C‚nd legisla˛ia ˛„rii interzice lucrul de noapte pentru tot personalul din
brut„rii, se va putea Ónlocui, Ón aceast„ industrie, perioada cuprins„ Óntre orele
10 seara ∫i 5 diminea˛a, prin perioada de la 9 seara la 4 diminea˛a.
4. Œn ˛„rile tropicale, unde lucrul este Óntrerupt pentru c‚tva timp la
mijlocul zilei, perioada repausului de noapte va putea fi mai mic„ de 11 ore,
numai dac„ se acord„ Ón timpul zilei un repaus compensator.
ARTICOLUL 4

Dispozi˛iile art. 2 ∫i 3 nu se vor aplica lucrului de noapte al copiilor de 16
ani p‚n„ la 18 ani, c‚nd un caz de for˛„ major„, ce nu putea fi prev„zut sau
Ómpiedicat, ∫i care nu prezint„ un caracter periodic, Ómpiedic„ mersul normal
al unui stabiliment industrial.
ARTICOLUL 5

Œn ce prive∫te aplicarea prezentei Conven˛ii Ón Japonia, p‚n„ la 1 iulie
1925 art. 2 nu se va aplica dec‚t copiilor mai mici de 15 ani ∫i, cu Óncepere de
la data sus-men˛ionat„, numitul art. 2 nu se va aplica dec‚t copiilor mai mici
de 16 ani.
ARTICOLUL 6

Œn ce prive∫te aplicarea prezentei Conven˛ii Ón India, termenul
îstabilimente industriale“ va cuprinde numai fabricile definite ca atare Ón
îlegea fabricilor“ din India (Indian factory act) ∫i art. 2 nu se va aplica
copiilor de sex masculin mai mari de 14 ani.
ARTICOLUL 7

Œn Ómprejur„ri deosebit de grave, ∫i c‚nd interesul public o va cere,
interzicerea lucrului de noapte va putea fi suspendat„ printr-o decizie a
autorit„˛ii publice, pentru copiii de la 16 la 18 ani.
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ARTICOLUL 8

Ratific„ri: dispozi˛ie final„ tip.
ARTICOLUL 9

Aplicarea Ón teritoriile nemetropolitane.
ARTICOLUL 10 ∫i 11

Intrat„ Ón vigoare imediat dup„ Ónregistrarea a dou„ ratific„ri. Œn
continuare, intrarea Ón vigoare pentru ceilal˛i Membri la data la care ratificarea
lor este Ónregistrat„.
ARTICOLUL 12

Statele care ratific„ Conven˛ia trebuie s„-i aplice dispozi˛iile cel mai t‚rziu
p‚n„ la 1 iulie 1922.

CONVENﬁIA O.I.M. NR. 16/1921
PRIVIND EXAMINAREA MEDICAL√ OBLIGATORIE
A COPIILOR ™I TINERILOR ŒNTREBUINﬁAﬁI
PE BORDUL VASELOR*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii din Societatea
Na˛iunilor,
Convocat„ la Geneva de Consiliul de administra˛ie al Biroului
Interna˛ional al Muncii, ∫i Óntrunindu-se la 25 octombrie 1921, Ón a treia
sesiune,
Dup„ ce a hot„r‚t s„ adopte diverse propuneri relative la vizita medical„
obligatorie a copiilor ∫i a tinerilor Óntrebuin˛a˛i pe bordul vaselor, chestiune
prev„zut„ la punctul 8 al ordinei de zi a sesiunii,
∫i
Dup„ ce a hot„r‚t ca aceste propuneri s„ ia forma unui proiect de
conven˛ie interna˛ional„,
Adopt„ urm„torul proiect de Conven˛ie, care va trebui ratificat de c„tre
Membrii Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii conform dispozi˛iilor P„r˛ii a
*Adoptat„ la Conferin˛a general„ a O.I.M. de la Geneva la 25 octombrie 1921. Rom‚nia a
ratificat Conven˛ia prin legea promulgat„ cu Decretul nr. 2511 din 26 mai 1923 ∫i publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 46 din 2 iunie 1923.
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XIII-a a Tratatului de la Versailles ∫i ale P„r˛ilor corespunz„toare din celelalte
Tratate de Pace:
ARTICOLUL 1

Pentru aplicarea prezentei Conven˛ii, prin termenul îvas plutitor“ trebuie
s„ se Ón˛eleag„ toate vapoarele, cor„biile sau bastimentele, de orice fel,
proprietate public„ sau particular„, care plutesc pe mare, afar„ de vapoarele de
r„zboi.
ARTICOLUL 2

Œn afar„ de cor„biile pe care sunt angaja˛i membrii unei aceleia∫i familii,
copiii ∫i tinerii mai mici de 18 ani nu vor putea fi Óntrebuin˛a˛i pe bord dec‚t Ón
urma prezent„rii unui certificat medical, care s„ ateste aptitudinea lor pentru o
asemenea munc„ ∫i semnat de un medic recunoscut de autoritatea competent„.
ARTICOLUL 3

Œntrebuin˛area acestor copii sau tineri la munca maritim„ nu se va putea
prelungi dec‚t Ón urma unui nou examen medical, f„cut la intervale care nu
trebuie s„ dep„∫easc„ un an, ∫i Ón urma prezent„rii, dup„ fiecare nou examen,
a unui certificat medical, care s„ ateste aptitudinea pentru munca maritim„.
Totu∫i, dac„ termenul valabilit„˛ii certificatului expir„ Ón cursul unei c„l„torii,
el va putea fi prelungit p‚n„ la sf‚r∫itul c„l„toriei.
ARTICOLUL 4

Œn cazuzi grabnice, autoritatea competent„ va putea admite s„ fie Ómbarcat
un t‚n„r mai mic de 18 ani, f„r„ ca el s„ fi fost supus examin„rilor prev„zute
de articolele 2 ∫i 3 ale prezentei Conven˛ii, cu condi˛ia ca aceast„ examinare
s„ se fac„ Ón urm„torul port Ón care bastimentul va intra.
ARTICOLUL 5

Ratific„ri: dispozi˛ie final„ tip.
ARTICOLUL 6

Intrare Ón vigoare imediat dup„ Ónregistrarea a dou„ ratific„ri. Œn
continuare, intrarea Ón vigoare pentru ceilal˛i Membri la data la care este
Ónregistrat„ ratificarea lor.
87

ARTICOLUL 7

Notificarea ratific„rilor c„tre Membri: dispozi˛ie final„ tip.
ARTICOLUL 8

Statele care ratific„ Conven˛ia trebuie s„-i aplice dispozi˛iile cel mai t‚rziu
p‚n„ la 1 ianuarie 1924.
ARTICOLUL 9

Aplicarea Ón teritoriile nemetropolitane conform art. 35 al Constitu˛iei
O.I.M.
ARTICOLUL 10

Denun˛are: de v„zut paragraful 1 al dispozi˛iei finale tip despre denun˛are.
ARTICOLUL 11

Examinarea Ón vederea unei revizuiri: dispozi˛ie final„ tip.
ARTICOLUL 12

Texte av‚nd valoare: dispozi˛ie final„ tip.

CONVENﬁIA O.I.M. NR. 138/1973
PRIVIND V¬RSTA MINIM√ DE ŒNCADRARE ŒN MUNC√*
Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii,
Convocat„ la Geneva de c„tre Consiliul de administra˛ie al Biroului
Interna˛ional al Muncii, ∫i reunit„, aici, la 6 iunie 1973, Ón cea de-a cincizeci
∫i opta sesiune a sa,
Dup„ ce a hot„r‚t s„ adopte diferite propuneri relative la v‚rsta minim„
de Óncadrare Ón munc„, problem„ care constituie cel de-al patrulea punct al
ordinii de zi a sesiunii, lu‚nd not„ de termenii Conven˛iei asupra v‚rstei
minime (industrie), 1919; ai Conven˛iei asupra v‚rstei minime (munc„
maritim„), 1920; ai Conven˛iei asupra v‚rstei minime (agricultur„), 1921; ai
Conven˛iei asupra v‚rstei minime (c„rbunari ∫i fochi∫ti); 1921; ai Conven˛iei
*Adoptat„ la Conferin˛a general„ a O.I.M. de la Geneva la 6 iunie 1973.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Decretul nr. 83/1975 publicat Ón îBuletinul Oficial“ nr. 86
din 2 august 1975.
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asupra v‚rstei minime (munci neindustriale), 1932; ai Conven˛iei (revizuite)
asupra v‚rstei minime (munc„ maritim„), 1936; ai Conven˛iei (revizuite)
asupra v‚rstei minime (industrie), 1937; ai Conven˛iei (revizuite) asupra
v‚rstei minime (munci neindustriale), 1937; ai Conven˛iei asupra v‚rstei
minime (pescari), 1959 ∫i ai Conven˛iei asupra v‚rstei minime (munci
subterane), 1965,
Consider‚nd c„ a sosit momentul s„ se adopte un instrument general
asupra acestui subiect care va trebuiu s„ Ónlocuiasc„ treptat instrumentele
existente ce se aplic„ unor sectoare economice limitate, Ón vederea abolirii
totale a muncii copiilor,
Dup„ ce a hot„r‚t c„ acest instrument va lua forma unei Conven˛ii
interna˛ionale,
Adopt„, la 26 iunie 1973, urm„toarea Conven˛ie, care se va numi
îConven˛ie asupra v‚rstei minime, 1873“:
ARTICOLUL 1

Orice Stat membru care aplic„ prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
urm„reasc„ o politic„ na˛ional„ care s„ asigure abolirea efectiv„ a muncii
copiilor ∫i s„ ridice Ón mod progresiv v‚rsta minim„ de Óncadrare Ón func˛ie sau
de folosire la munc„ la un nivel care s„ permit„ adolescen˛ilor cea mai
complet„ dezvoltare fizic„ ∫i mintal„.
ARTICOLUL 2

1. Orice Stat membru care ratific„ prezenta Conven˛ie va specifica, printro declara˛ie anexat„ ratific„rii sale, o v‚rst„ minim„ de Óncadrare Ón func˛ie
sau folosire la munc„ pe teritoriul sau pe mijloacele de transport Ónmatriculate
pe teritoriul s„u; cu excep˛ia dispozi˛iilor art. 4 ∫i 8 ale prezentei Conven˛ii,
nici o persoan„ de v‚rst„ inferioar„ acestei limite minime nu va putea fi
Óncadrat„ Óntr-o func˛ie sau folosit„ la munc„ Ón vreo profesie oarecare.
2. Orice Stat membru care a ratificat prezenta Conven˛ie va putea, Ón
consecin˛„, s„ informeze, prin noi declara˛ii, pe directorul general al Biroului
Interna˛ional al Muncii c„ ridic„ v‚rsta minim„ stabilit„ anterior.
3. V‚rsta minim„ stabilit„, conform paragrafului 1 al prezentului articol,
nu va putea fi inferioar„ v‚rstei la care Ónceteaz„ ∫colarizarea obligatorie ∫i, Ón
nici un caz, v‚rstei de 15 ani.
4. Deosebit de dispozi˛iile paragrafului 3 al prezentului articol, orice Stat
membru, a c„rei economie ∫i institu˛ii ∫colare nu sunt suficient de dezvoltare,
va putea, dup„ consultarea organiza˛iilor celor ce angajeaz„ ∫i a organiza˛iilor
lucr„torilor, interesate, dac„ acestea exist„, s„ stabileasc„, Óntr-o prim„ etap„,
o v‚rst„ minim„ de 14 ani.
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5. Orice Stat membru care va stabili o v‚rst„ minim„ de 14 ani, Ón virtutea
paragrafului precedent, trebuie s„ declare Ón rapoartele pe care este obligat s„
le prezinte Ón baza art. 22 al Constitu˛iei Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii:
a) fie c„ motivul hot„r‚rii sale persist„;
b) fie c„ renun˛„ de a se prevala de paragraful 4 de mai sus, cu Óncepere de
la o anumit„ dat„.
ARTICOLUL 3

1. V‚rsta minim„ de Óncadrate Ón orice fel de func˛ie sau de folosire Ón
orice fel de munc„ ce, prin natura sa sau prin condi˛iile Ón care se exercit„, este
susceptibil„ de a d„una s„n„t„˛ii, securit„˛ii sau moralit„˛ii adolescen˛ilor, nu
trebuie s„ fie sub 18 ani.
2. Func˛iile sau muncile prev„zute la paragraful 1 de mai sus vor fi
determinate de c„tre legisla˛ia na˛ional„ sau autoritatea competent„, dup„
consultarea organiza˛iilor celor care angajeaz„ ∫i a organiza˛iilor lucr„torilor,
interesate, dac„ astfel de organiza˛ii exist„.
3. F„r„ a mai ˛ine seama de dispozi˛iile paragrafului 1 de mai sus,
legisla˛ia na˛ional„ sau autoritatea competent„ poate, dup„ consultarea
organiza˛iilor celor care angajeaz„ ∫i a organiza˛iilor lucr„torilor, interesate,
dac„ ele exist„, s„ permit„ Óncadrarea Ón func˛ie sau folosirea Ón munc„ a
adolescen˛ilor Óncep‚nd cu v‚rsta de 16 ani, cu condi˛ia ca s„n„tatea,
securitatea ∫i moralitatea lor s„ fie pe deplin garantate ∫i s„ primeasc„, pentru
ramura respectiv„ de activitate, o instruire corespunz„toare sau o ∫colarizare
profesional„.
ARTICOLUL 4

1. Œn m„sura Ón care este necesar, ∫i dup„ consultarea organiza˛iilor celor
care angajeaz„ ∫i a organiza˛iilor lucr„torilor, interesate, dac„ ele exist„,
autoritatea competent„ poate excepta de la aplicarea prezentei Conven˛ii
anumite categorii de func˛ii sau de munci dac„ aplicarea dispozi˛iilor
Conven˛iei la aceste categorii ridic„ dificult„˛i de executare deosebite ∫i
importante.
2. Orice Stat membru care ratific„ prezenta Conven˛ie trebuie ca, Ón primul
s„u raport asupra aplic„rii acesteia, pe care este obligat s„-l prezinte conform
art. 22 al Constitu˛iei Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii s„ indice motivat
categoriile de func˛ii sau munci care au fost exceptate, Ón baza paragrafului 1
al prezentului articol; Ón rapoartele ulterioare se va ar„ta starea legisla˛iei ∫i
practicii proprii Ón ce prive∫te aceste categorii, preciz‚ndu-se Ón ce m„sur„ sa aplicat sau s-a propus s„ se aplice prezenta Conven˛ie Ón ce prive∫te numitele
categorii.
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3. Prezentul articol nu excepteaz„ de la aplicarea prevederilor prezentei
Conven˛ii func˛iile sau muncile ar„tate la art. 3.
ARTICOLUL 5

1. Orice Stat membru, a c„rei economie ∫i servicii administrative nu sunt
suficient de dezvoltate, va putea, dup„ consultarea organiza˛iilor celor care
angajeaz„ ∫i ale lucr„torilor, interesate, dac„ ele exist„, s„ limiteze, Óntr-o
prim„ etap„, c‚mpul de aplicare a prezentei Conven˛ii.
2. Statul membru care se prevaleaz„ de paragraful 1 al prezentului articol
trebuie s„ arate, printr-o declara˛ie anexat„ ratific„rii sale, ramurile de
activitate economic„ sau tipurile de Óntreprinderi c„rora urmeaz„ a li se aplica
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
3. C‚mpul de aplicare a prezentei Conven˛ii trebuie s„ cuprind„ cel pu˛in:
industriile extractive; industriile de manufactur„; de construc˛ii ∫i lucr„ri
publice; electricitatea, gazele, apa; serviciile sanitare; transporturile,
antrepozitele ∫i comunica˛iile; planta˛iile ∫i alte Óntreprinderi agricole
exploatate Ón principal Ón scopuri comerciale, cu excep˛ia Óntreprinderilor
familiale sau de mici propor˛ii care produc pentru consumul local ∫i nu
folosesc Ón mod regulat lucr„tori salariza˛i.
4. Orice Stat membru, care a limitat c‚mpul de aplicare a Conven˛iei, Ón
virtutea prezentului articol:
a) trebuie s„ arate, Ón rapoartele pe care este obligat s„ le prezinte, Ón baza
art. 22 al Constitu˛iei Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii, situa˛ia general„ a
folosirii muncii adolescen˛ilor ∫i copiilor Ón ramurile de activitate exceptate de
la aplicarea prezentei Conven˛ii, precum ∫i orice progres realizat Ón vederea
l„rgirii aplic„rii dispozi˛iilor Conven˛iei;
b) poate oric‚nd s„ extind„ c‚mpul de aplicare a Conven˛iei printr-o
declara˛ie adresat„ directorului general al Biroului Interna˛ional al Muncii.
ARTICOLUL 6

Prezenta Conven˛ie nu se aplic„ muncii efectuate de copii sau adolescen˛i
Ón institutele de Ónv„˛„m‚nt general, Ón ∫colile profesionale sau tehnice ori Ón
alte institute de formare profesional„ ∫i nici muncii efectuate de persoane sub
14 ani Ón Óntreprinderi, dac„ aceast„ munc„ se Óndepline∫te Ón conformitate cu
condi˛iile stabilite de autoritatea competent„ dup„ consultarea organiza˛iilor
celor care angajeaz„ ∫i ale lucr„torilor, interesate, dac„ astfel de organiza˛ii
exist„, ∫i dac„ face parte integrant„:
a) fie dintr-o ∫coal„ sau dintr-un curs de formare profesional„ a c„rui
responsabilitate revine conduc„torului unei ∫coli sau unei institu˛ii de formare
profesional„;
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b) fie dintr-un program de formare profesional„ aprobat de autoritatea
competent„ ∫i executat Ón principal sau Ón Óntregime Óntr-o Óntreprindere;
c) fie dintr-un program de orientare destinat s„ faciliteze alegerea unei
profesii sau a unui tip de formare profesional„.
ARTICOLUL 7

1. Legisla˛ia na˛ional„ poate autoriza Óncadrarea Ón munci u∫oare a
persoanelor Óntre 13 ∫i 15 ani sau executarea de c„tre aceste persoane a astfel
de munci, cu condi˛ia ca muncile respective:
a) s„ nu fie susceptibile de a le prejudicia s„n„tatea sau dezvoltarea;
b) s„ nu fie de natur„ a le prejudicia: interesul pentru ∫coal„, participarea
la programele de orientare sau formare profesional„ aprobate de autoritatea
competent„, posibilitatea de a beneficia de instruirea primit„.
2. Legisla˛ia na˛ional„ poate, de asemenea, cu excep˛ia condi˛iilor
prev„zute de alin. a) ∫i b) ale paragrafului 1 de mai sus, s„ permit„ Óncadrarea
Ón func˛ie sau folosirea la munc„ a persoanelor Ón v‚rst„ de cel pu˛in 15 ani
care nu ∫i-au terminat Ónc„ ∫colarizarea obligatorie.
Autoritatea competent„ va determina activit„˛ile Ón care Óncadrarea Ón
func˛ie sau folosirea la munc„ poate fi permis„ Ón conformitate cu paragrafele
1 ∫i 2 ale prezentului articol ∫i va fixa durata Ón ore ∫i condi˛iile func˛iei sau
muncii respective.
4. F„r„ a mai ˛ine seama de prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 ale prezentului
articol, un stat membru care s-a folosit de dispozi˛iile paragrafului 4 al art. 2
poate, at‚t timp c‚t Ón˛elege s„ se prevaleze de aceste dispozi˛ii, s„ Ónlocuiasc„
v‚rstele de 12 ∫i 14 ani cu v‚rstele de 13 ∫i 15 ani indicate Ón paragraful 1 ∫i v‚rsta
de 14 ani cu v‚rsta de 15 ani indicat„ la paragraful 2 al prezentului articol.
ARTICOLUL 8

1. Dup„ consultarea organiza˛iilor celor care angajeaz„ ∫i ale lucr„torilor,
dac„ acestea exist„, autoritatea competent„ poate autoriza, de la caz la caz,
prin derogare de la interdic˛ia de Óncadrare Ón func˛ie sau folosire la munc„
prev„zut„ de art. 2 al prezentei Conven˛ii, participarea la activit„˛i de genul
spectacolelor artistice.
2. Autoriz„rile astfel acordate trebuie s„ limiteze durata Ón ore a serviciului
sau muncii autorizate ∫i s„-i fixeze condi˛iile.
ARTICOLUL 9

1. Autoritatea competent„ va lua toate m„surile necesare, inclusiv
prevederea de sanc˛iuni corespunz„toare, Ón vederea asigur„rii aplic„rii
efective a prezentei Conven˛ii.
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2. Legisla˛ia na˛ional„, sau autoritatea competent„, va stabili persoanele
c„rora le revine sarcina respect„rii dispozi˛iilor de aplicare ale prezentei
Conven˛ii.
3. Legisla˛ia na˛ional„, sau autoritatea competent„, va stabili registrele sau alte
documente pe care cel care angajeaz„ este obligat s„ le ˛in„ ∫i s„ le p„streze la
dispozi˛ia sa; aceste registre sau documente vor indica numele ∫i v‚rsta sau data
na∫terii, certificate, pe c‚t posibil, Ón modul cuvenit, a persoanelor Óncadrate Ón
munc„ de c„tre el sau care muncesc pentru el, ∫i a c„ror v‚rst„ este sub 18 ani.
ARTICOLUL 10

1. Prezenta Conven˛ie revizuie∫te Conven˛ia asupra v‚rstei minime
(industrie), 1919; Conven˛ia asupra v‚rstei minime (munc„ maritim„), 1920;
Conven˛ia asupra v‚rstei minime (agricultur„), 1921; Conven˛ia asupra
v‚rstei minime (c„rbunari ∫i fochi∫ti), 1921; Conven˛ia asupra v‚rstei minime
(munci neindustriale), 1932; Conven˛ia (revizuit„) asupra v‚rstei minime
(munc„ maritim„), 1936; Conven˛ia (revizuit„) asupra v‚rstei minime
(industrie), 1937; Conven˛ia asupra v‚rstei minime (munci neindustriale),
1937; Conven˛ia asupra v‚rstei minime (pescari), 1959 ∫i Conven˛ia asupra
v‚rstei minime (munci subterane), 1965, Ón condi˛iile fixate mai jos.
2. Intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii nu Ónchide calea ratific„rii
ulterioare a Conven˛iei (revizuite) asupra v‚rstei minime (munc„ maritim„),
1936; Conven˛iei (revizuite) asupra v‚rstei minime (industrie), 1937;
Conven˛iei (revizuite) asupra v‚rstei minime (munci neindustriale), 1937;
Conven˛iei asupra v‚rstei minime (pescari), 1959 ∫i Conven˛iei asupra v‚rstei
minime (munci subterane), 1965,
3. Conven˛ia asupra v‚rstei minime (industrie), 1919; Conven˛ia asupra
v‚rstei minime (munc„ maritim„), 1920; Conven˛ia asupra v‚rstei minime
(agricultur„), 1921 ∫i Conven˛ia asupra v‚rstei minime (c„rbunari ∫i fochi∫ti),
1921 vor Ónceta s„ mai fie deschise ratific„rii ulterioare din momentul Ón care
toate Statele membre, p„r˛i la aceste Conven˛ii, vor consim˛i la aceast„
Ónchidere, fie ratific‚nd prezenta Conven˛ie, fie printr-o declara˛ia comunicat„
directorului general al Biroului Interna˛ional al Muncii.
4. Cu Óncepere de la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii:
a) faptul c„ un Stat membru, parte la Conven˛ia (revizuit„) asupra v‚rstei
minime (industrie), 1937, accept„ obliga˛iile prezentei Conven˛ii ∫i fixeaz„,
conform art. 2 al acesteia, o v‚rst„ minim„ de cel pu˛in 15 ani, atrage de plin
drept denun˛area imediat„ a Conven˛iei (revizuite) asupra v‚rstei minime
(industrie), 1937;
b) faptul c„ un stat membru parte la Conven˛ia asupra v‚rstei minime
(munci neindustriale), 1932, accept„ obliga˛iile prezentei Conven˛ii pentru
muncile neindustriale, Ón sensul numitei Conven˛ii, atrage de plin drept
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denun˛area imediat„ a Conven˛iei asupra v‚rstei minime (munci
neindustriale), 1932;
c) faptul c„ un Stat membru, parte la Conven˛ia (revizuit„) asupra v‚rstei
minime (munci neindustriale), 1937, accept„ obliga˛iile prezentei Conven˛ii
pentru muncile neindustriale, Ón sensul numitei Conven˛ii ∫i fixeaz„, conform
art. 2 al prezentei conven˛ii, o v‚rst„ minim„ de cel pu˛in 15 ani, antreneaz„
de plin drept denun˛area imediat„ a Conven˛iei (revizuite) asupra v‚rstei
minime (munci neindustriale), 1937;
d) faptul c„ un Stat membru, parte la Conven˛ia (revizuit„) asupra v‚rstei
minime (munc„ maritim„), 1936, accept„ obliga˛iile prezentei Conven˛ii
pentru munca maritim„ ∫i, fie c„ fixeaz„, conform art. 2 al prezentei
Conven˛ii, o v‚rst„ minim„ de cel pu˛in 15 ani, fie c„ precizeaz„ c„ art. 3 al
prezentei Conven˛ii se aplic„ muncii maritime, atrage de plin drept denun˛area
imediat„ a Conven˛iei (revizuite) asupra v‚rstei minime (munc„ maritim„),
1936;
e) faptul c„ un Stat membru, parte la Conven˛ia asupra v‚rstei minime
(pescari), 1959, accept„ obliga˛iile prezentei Conven˛ii pentru pescuitul
maritim ∫i, fie c„ fixeaz„, conform art. 2 al prezentei Conven˛ii, o v‚rst„
minim„ de cel pu˛in 15 ani, fie c„ precizeaz„ c„ art. 3 al prezentei Conven˛ii
se aplic„ la pescuitul maritim, atrage de plin drept denun˛area imediat„ a
Conven˛iei asupra v‚rstei minime (pescari), 1959;
f) faptul c„ un Stat membru, parte la Conven˛ia asupra v‚rstei minime
(munci subterane), 1965, accept„ obliga˛iile prezentei Conven˛ii ∫i, fie c„
fixeaz„, conform art. 2 al prezentei Conven˛ii, o v‚rst„ minim„ cel pu˛in egal„
cu cea pe care a indicat-o Ón executarea Conven˛iei din 1965, fie c„ precizeaz„
c„ o astfel de v‚rst„ se aplic„ conform art. 3 al prezentei Conven˛ii la muncile
subterane, atrage de plin drept denun˛area imediat„ a Conven˛iei asupra
v‚rstei minime (munci subterane), 1965.
5. Cu Óncepere de la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii:
a) acceptarea obliga˛iilor prezentei Conven˛ii atrage denun˛area
Conven˛iei asupra v‚rstei minime (industrie), 1919, Ón ce prive∫te aplicarea
art. 12 al acesteia;
b) acceptarea obliga˛iilor prezentei Conven˛ii pentru agricultur„ atrage
denun˛area Conven˛iei asupra v‚rstei minime (agricultur„), 1921, Ón ce
prive∫te aplicarea art. 9 al acesteia;
c) acceptarea obliga˛iilor prezentei Conven˛ii pentru munca maritim„
atrage denun˛area Conven˛iei asupra v‚rstei minime (munc„ maritim„), 1920,
* Adoptat„ la cea de-a 87 sesiune a Conferin˛ei generale a O.I.M. de la Geneva la 17 iunie
1999. Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 203 din 13 noiembrie 2000, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 577 din 17 noiembrie 2000.

94

Ón ce prive∫te aplicarea art. 10 al acesteia ∫i a Conven˛iei asupra v‚rstei
minime (c„rbunari ∫i fochi∫ti), 1921, cu privire la aplicarea art. 12 al acesteia.
ARTICOLELE 11—18

Dispozi˛ii finale tip.

CONVENﬁIA O.I.M. NR. 182/1999
PRIVIND INTERZICEREA CELOR MAI GRAVE
FORME ALE MUNCII COPIILOR ™I ACﬁIUNEA
IMEDIAT√ ŒN VEDEREA ELIMIN√RII LOR*
Conferin˛a General„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii,
Convocat„ la Geneva de Consiliul de administra˛ie al Biroului Interna˛ional
al Muncii, care s-a reunit la 1 iunie 1999 Ón cea de-a 87-a sesiune,
Consider‚nd necesitatea de a adopta noi instrumente Ón privin˛a
interzicerii ∫i elimin„rii celor mai grave forme ale muncii copiilor, ca
prioritate major„ a ac˛iunii na˛ionale ∫i interna˛ionale, mai ales a cooper„rii ∫i
asisten˛ei interna˛ionale, pentru a completa Conven˛ia ∫i Recomandarea
privind v‚rsta minim„ de angajare, 1973, care r„m‚n instrumente
fundamentale Ón ceea ce prive∫te munca copiilor,
Consider‚nd c„ eliminarea efectiv„ a celor mai grave forme de munc„ a
copiilor necesit„ o ac˛iune imediat„ de ansamblu, care s„ ˛in„ seama de
importan˛a unei educa˛ii de baz„ gratuite ∫i de necesitatea de a-i sustrage pe
copiii Ón cauz„ de la toate aceste forme de munc„ ∫i de a asigura readaptarea
lor ∫i integrarea lor social„, lu‚nd Ón considerare ∫i nevoile propriilor familii,
Reamintind Rezolu˛ia privind eliminarea muncii copiilor, adoptat„ de
Conferin˛a Interna˛ional„ a Muncii la cea de-a 46-a sesiune a sa, Ón 1996,
recunosc‚nd c„ munca copiilor este determinat„ Óntr-o mare m„sur„ de
s„r„cie ∫i c„ solu˛ia pe termen lung rezid„ Óntr-o cre∫tere economic„ sus˛inut„
care s„ conduc„ la progres social ∫i, Ón particular, la atenuarea s„r„ciei ∫i la
educa˛ie universal„,
Amintind Conven˛ia drepturilor copilului, adoptat„ la 20 noiembrie 1989
de Adunarea general„ a Na˛iunilor Unite,
Amintind Declara˛ia Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii referitoare la
principiile ∫i drepturile fundamentale Ón munc„ ∫i mecanismul s„u de aplicare,
adoptat„ de Conferin˛a Interna˛ional„ a Muncii la cea de-a 86-a sesiune Ón 1998,
Amintind c„ unele dintre cele mai grave forme ale muncii copiilor sunt
acoperite de alte instrumente interna˛ionale ∫i, Ón particular, de Conven˛ia
asupra muncii for˛ate, 1930, ∫i de Conven˛ia suplimentar„ a Na˛iunilor Unite
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privind abolirea sclaviei, a comer˛ului cu sclavi ∫i a institu˛iilor ∫i practicilor
similare sclaviei, 1956,
Dup„ ce a decis s„ adopte diverse propuneri referitoare la munca copiilor,
problem„ care constituie punctul 4 al ordinii de zi a sesiunii,
Dup„ ce a decis c„ aceste propuneri vor lua forma unei conven˛ii
interna˛ionale,
Adopt„ la 17 iunie 1999 conven˛ia urm„toare, care va fi denumit„
Conven˛ia privind cele mai grave forme ale muncii copiilor, 1999.
ARTICOLUL 1

Orice membru care ratific„ prezenta conven˛ie trebuie s„ ia m„suri
imediate ∫i eficiente pentru a asigura interzicerea ∫i eliminarea urgent„ a celor
mai grave forme ale muncii copiilor.
ARTICOLUL 2

Œn sensul prezentei conven˛ii, termenul copil se aplic„ tuturor persoanelor
Ón v‚rst„ de p‚n„ la 18 ani.
ARTICOLUL 3

Œn sensul prezentei conven˛ii, expresia cele mai grave forme ale muncii
copiilor include:
a) toate formele de sclavie sau practicile similare, ca de exemplu: v‚nzarea
de sau comer˛ul cu copii, servitutea pentru datorii ∫i munca de servitor,
precum ∫i munca for˛at„ sau obligatorie, inclusiv recrutarea for˛at„ sau
obligatorie a copiilor Ón vederea utiliz„rii lor Ón conflictele armate;
b) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil Ón scopul prostitu„rii,
produc˛iei de material pornografic sau de spectacole pornografice;
c) utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil Ón scopul unor activit„˛i
ilicite, mai ales pentru produc˛ia ∫i traficul de stupefiante, a∫a cum le definesc
conven˛iile interna˛ionale pertinente;
d) muncile care, prin natura lor sau prin condi˛iile Ón care se exercit„, sunt
susceptibile s„ d„uneze s„n„t„˛ii, securit„˛ii sau moralit„˛ii copilului.
ARTICOLUL 4

1. Tipurile de munc„ vizate la art. 3 lit. d) trebuie s„ fie stabilite de
legisla˛ia na˛ional„ sau de autoritatea competent„, dup„ consult„ri cu
organiza˛iile patronilor ∫i lucr„torilor interesate, lu‚ndu-se Ón considerare
normele interna˛ionale pertinente ∫i, Ón particular, paragrafele 3 ∫i 4 ale
Recomand„rii privind cele mai grave forme ale muncii copiilor, 1999.
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2. Autoritatea competent„, dup„ consult„ri cu organiza˛iile interesate ale
patronilor ∫i lucr„torilor, trebuie s„ localizeze tipurile de munc„ astfel
determinate.
3. Lista cuprinz‚nd tipurile de munc„ determinate conform paragrafului 1
al prezentului articol trebuie s„ fie periodic examinat„ ∫i, la nevoie, revizuit„
dup„ consult„ri cu organiza˛iile interesate ale patronilor ∫i lucr„torilor.
ARTICOLUL 5

Orice membru trebuie, dup„ consult„ri cu organiza˛iile patronilor ∫i
lucr„torilor, s„ stabileasc„ sau s„ desemneze mecanisme adecvate pentru
monitorizarea aplic„rii dispozi˛iilor care dau efect prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 6

1. Orice membru trebuie s„ elaboreze ∫i s„ pun„ Ón aplicare programe de
ac˛iune Ón vederea elimin„rii cu prioritate a celor mai grave forme ale muncii
copiilor.
2. Aceste programe de ac˛iune trebuie s„ fie elaborate ∫i puse Ón practic„
dup„ consultarea institu˛iilor publice competente ∫i a organiza˛iilor patronilor
∫i lucr„torilor ∫i, dac„ este cazul, cu luarea Ón considerare a opiniilor altor
grupuri interesate.
ARTICOLUL 7

1. Orice membru trebuie s„ ia toate m„surile necesare pentru a asigura
punerea efectiv„ Ón practic„ ∫i respectarea dispozi˛iilor care dau efect
prezentei conven˛ii, inclusiv prin stabilirea ∫i aplicarea de sanc˛iuni penale
sau, dac„ este cazul, de alte sanc˛iuni.
2. Orice membru trebuie, ˛in‚nd seama de importan˛a educa˛iei pentru
eliminarea muncii copiilor, s„ ia m„suri eficiente Óntr-o perioad„ determinat„,
pentru:
a) a preveni angajarea copiilor Ón cele mai grave forme ale muncii copiilor;
b) a prevedea ajutorul direct necesar ∫i adecvat pentru a-i sustrage pe copii
de la cele mai grave forme ale muncii copiilor ∫i a asigura readaptarea lor ∫i
integrarea lor social„;
c) a asigura accesul lor la educa˛ia de baz„ gratuit„ ∫i, ori de c‚te ori este
posibil ∫i potrivit, la formarea profesional„ a tuturor copiilor sustra∫i de la cele
mai grave forme ale muncii copiilor;
d) a identifica copii expu∫i Ón mod particular riscurilor ∫i a intra Ón contact
direct cu ei;
e) a ˛ine seama de situa˛ia particular„ a fetelor.
3. Orice membru trebuie s„ desemneze autoritatea competent„ Óns„rcinat„
cu punerea Ón practic„ a dispozi˛iilor prezentei conven˛ii.
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ARTICOLUL 8

Membrii trebuie s„ ia m„surile corespunz„toare pentru a se sprijini
reciproc Ón punerea Ón practic„ a dispozi˛iilor prezentei conven˛ii printr-o
cooperare ∫i/sau o asisten˛„ interna˛ional„ consolidat„, inclusiv prin m„suri de
sus˛inere a dezvolt„rii economice ∫i sociale, a programelor de eradicare a
s„r„ciei ∫i educa˛iei universale.
ARTICOLUL 9

Ratific„rile prezentei conven˛ii vor fi comunicate directorului general al
Biroului Interna˛ional al Muncii ∫i vor fi Ónregistrate de acesta.
ARTICOLUL 10

1. Prezenta conven˛ie nu Ói va obliga dec‚t pe membrii Organiza˛iei
Interna˛ionale a Muncii ale c„ror ratific„ri vor fi fost Ónregistrate de directorul
general al Biroului Interna˛ional al Muncii.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare la 12 luni dup„ ce ratific„rile a 2 membri
vor fi fost Ónregistrate de directorul general.
3. Ulterior aceast„ conven˛ie va intra Ón vigoare pentru fiecare membru la
12 luni dup„ data la care ratificarea sa va fi fost Ónregistrat„.
ARTICOLUL 11

1. Orice membru care a ratificat prezenta conven˛ie poate s„ o denun˛e
dup„ expirarea unei perioade de 10 ani dup„ data ini˛ial„ de la intrarea Ón
vigoare a conven˛iei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului
Interna˛ional al Muncii ∫i Ónregistrat de acesta. Denun˛area nu va avea efect
dec‚t dup„ un an de la Ónregistrarea ei.
2. Orice membru care a ratificat prezenta conven˛ie ∫i care, Ón termen de
un an dup„ expirarea perioadei de 10 ani men˛ionate la paragraful precedent
nu va folosi posibilitatea de denun˛are prev„zut„ Ón prezentul articol, va fi
legat pentru o nou„ perioad„ de 10 ani ∫i, prin urmare, va putea s„ denun˛e
prezenta conven˛ie la expirarea fiec„rei perioade de 10 ani Ón condi˛iile
prev„zute Ón prezentul articol.
ARTICOLUL 12

1. Directorul general al Biroului Interna˛ional al Muncii va notifica tuturor
membrilor Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii Ónregistrarea tuturor
ratific„rilor ∫i tuturor actelor de denun˛are care Ói vor fi comunicate de c„tre
membrii acesteia.
2. Notific‚nd membrilor organiza˛iei Ónregistrarea celei de-a doua
ratific„ri care Ói va fi fost comunicat„, directorul general va atrage aten˛ia
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membrilor Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii asupra datei la care prezenta
conven˛ie va intra Ón vigoare.
ARTICOLUL 13

Directorul general al Biroului Interna˛ional al Muncii va comunica
secretarului general al Na˛iunilor Unite, Ón scopul Ónregistr„rii, informa˛ii
complete Ón privin˛a tuturor ratific„rilor ∫i tuturor actelor de denun˛are pe care
le va fi Ónregistrat conform articolelor precedente.
ARTICOLUL 14

De fiecare dat„ c‚nd va considera necesar Consiliul de administra˛ie al
Biroului Interna˛ional al Muncii va prezenta Conferin˛ei generale a
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii un raport asupra aplic„rii prezentei
conven˛ii ∫i va examina dac„ exist„ posibilitatea s„ fie Ónscris„ pe ordinea de
zi a Conferin˛ei problema revizuirii sale totale sau par˛iale.
ARTICOLUL 15

1. Œn cazul Ón care Conferin˛a va adopta o nou„ conven˛ie care ar duce la
revizuirea total„ sau par˛ial„ a prezentei conven˛ii ∫i dac„ noua conven˛ie nu
dispune altfel:
a) ratificarea de c„tre un membru al noii conven˛ii care implic„ revizuirea
va atrage de drept, f„r„ a ˛ine seama de prevederile art. 11, denun˛area
imediat„ a prezentei conven˛ii, cu condi˛ia ca noua conven˛ie care atrage
revizuirea s„ intre Ón vigoare;
b) Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a noii conven˛ii, care atrage
revizuirea, prezenta conven˛ie va Ónceta s„ mai fie deschis„ ratific„rii de c„tre
membri.
2. Œn orice caz prezenta conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare Ón con˛inutul ∫i
forma sa actual„ pentru acei membri care au ratificat-o, dar care nu au ratificat
conven˛ia de revizuire.
ARTICOLUL 16

Versiunile Ón limbile francez„ ∫i englez„ ale textului prezentei conven˛ii au
valoare egal„.
Textul precedent este textul autentic al conven˛iei adoptate Ón
unanimitate de Conferin˛a general„ a Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii
la cea de-a 87-a sesiune care a avut loc la Geneva ∫i care a fost declarat„
Ónchis„ pe data de 17 iunie 1999.
Drept urmare, ∫i-au pus semn„turile Ón aceast„ a optsprezecea zi a lunii
iunie 1999.
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B. ALTE DOCUMENTE
DECLARAﬁIA DREPTURILOR COPILULUI*

PREAMBUL
Av‚nd Ón vedere c„ Na˛iunile Unite au reafirmat, Ón cart„, credin˛a lor Ón
drepturilor fundamentale ale omului ∫i Ón demnitatea ∫i valoarea persoanei
umane ∫i au hot„r‚t s„ promoveze progresul social ∫i condi˛iile mai bune de
trai Óntr-o mai mare libertate,
Av‚nd Ón vedere c„ Na˛iunile Unite au proclamat Ón Declara˛ia universal„
a drepturilor omului c„ fiecare persoan„ este Óndrept„˛it„ la toate drepturile ∫i
libert„˛ile enun˛ate Ón Declara˛ie f„r„ nici un fel de deosebire Óntemeiat„, mai
ales pe ras„, culoare, sex, religie, opinie public„, opinie politic„ sau alt„
opinie, origine na˛ional„ sau social„, proprietate, na∫tere sau pe alt„ situa˛ie,
Av‚nd Ón vedere c„ datorit„ imaturit„˛ii sale fizice ∫i mintale copilul are
nevoie de ocrotire ∫i grij„ speciale, incuz‚nd o protec˛ie juridic„ adecvat„, at‚t
Ónainte c‚t ∫i dup„ na∫tere,
Av‚nd Ón vedere c„ necesitatea unei asemenea ocrotiri speciale a fost
enun˛at„ Ón Declara˛ia de la Geneva asupra drepturilor copilului, din 1924, ∫i
recunoscut„ Ón Declara˛ia universal„ a drepturilor omului, precum ∫i Ón
statutul agen˛iilor specializate ∫i organiza˛iilor interna˛ionale care se preocup„
de bun„starea copiilor,
Av‚nd Ón vedere c„ omenirea datoreaz„ copilului tot cei Ói poate ea oferi
mai bun,
Adunarea general„
Proclam„ prezenta Declara˛ie a drepturilor copilului, pentru ca el s„ poat„
avea o copil„rie fericit„ ∫i s„ se bucure, spre binele s„u ∫i spre binele
societ„˛ii, de drepturile ∫i libert„˛ile enun˛ate aici, ∫i face apel la p„rin˛i, la
b„rba˛i ∫i femei individual ∫i la organiza˛iile voluntare, autorit„˛ile locale ∫i
guvernelor statelor s„ recunoasc„ aceste drepturi ∫i s„ depun„ eforturi pentru
respectarea lor, prin m„suri legislative ∫i alte m„suri luate progresiv ∫i
conform urm„toarelor principii:
Principiul 1
Copilul se va bucura de toate drepturile enun˛ate Ón prezenta Declara˛ie.
To˛i copiii, f„r„ nici o excep˛ie, vor avea aceste drepturi, f„r„ vreo deosebire
* Proclamat„ de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 20 noiembrie 1959
prin Rezolu˛ia nr. 1386 (XIV).
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sau discriminare Óntemeiat„ pe ras„, culoare, sex, limb„, religie, opinie
politic„ sau alt fel de opinie, origine na˛ional„ sau social„, proprietate, na∫tere
sau alt„ situa˛ie personal„ sau familial„.
Principiul 2
Copilul se va bucura de ocrotire special„ ∫i i se vor oferi posibilit„˛i
favorabile ∫i Ónlesniri, prin lege ∫i pe alt„ c„i, care s„-i Óng„duie a se dezvolta
fizic ∫i moral, spiritual ∫i social Ón mod s„n„tos ∫i normal ∫i Ón condi˛ii de
libertate ∫i demnitate. Legiferarea destinat„ acestui scop va avea drept
considerent suprem optima satisfacere a intereselor copilului.
Principiul 3
Copilul va avea dreptul de la na∫tere la un nume ∫i la o cet„˛enie.
Principiul 4
Copilul se va bucura de avantajele securit„˛ii sociale. El va avea dreptul s„
creasc„ ∫i s„ se dezvolte s„n„tor; Ón acest scop at‚t lui, c‚t ∫i mamei sale, li se
vor acorda o grij„ ∫i protec˛ie special„, incluz‚nd o asisten˛„ adecvat„
prenatal„ ∫i post-natal„. Copilul va avea dreptul la nutri˛ie adecvat„, locuin˛„,
timp liber ∫i servicii medicale.
Principiul 5
Copilului handicapat fizic, mintal sau social i se vor acorda tratamentul
special, educa˛ia ∫i Óngrijirea cerute de particularit„˛ile situa˛iei sale.
Principiul 6
Pentru dezvoltarea deplin„ ∫i armonioas„ a personalit„˛ii sale, copilul are
nevoie de dragoste ∫i Ón˛elegere. Oriunde este posibil, el va cre∫te sub grija ∫i
r„spunderea p„rin˛ilor s„i ∫i Ón orice caz Óntr-o atmosfer„ de afec˛iune ∫i
securitate moral„ ∫i material„; Ón afara unor Ómprejur„ri excep˛ionale, un copil
de v‚rst„ fraged„ nu va fi desp„r˛it de mama sa. Societ„˛ii ∫i autorit„˛ilor
publice le va reveni Óndatorirea de a acorda grija special„ copiilor f„r„ familie
∫i celor lipsi˛i de mijloace de Óntre˛inere adecvate. Este de dorit s„ se acorde o
aloca˛ie de stat ∫i alte forme de asisten˛„ pentru Óntre˛inerea copiilor familiilor
numeroase.
Principiul 7
Copilul are dreptul de a primi o educa˛ie, care va fi gratuit„ ∫i obligatorie,
cel pu˛in Ón stadiile elementare. Educa˛ia primit„ va promova cultura sa
general„ ∫i Ói va da putin˛a s„-∫i dezvolte, Ón condi˛ii egale, aptitudinile,
judecata individual„ ∫i sim˛ul r„spunderii morale ∫i sociale, ∫i s„ devin„ un
membru util societ„˛ii.
Interesul copilului trebuie s„ reprezinte principiul c„l„uzitor pentru cei
care r„spund de educa˛ia ∫i Óndrumarea lui; aceast„ r„spundere revine Ón
primul r‚nd p„rin˛ilor s„i.
Copilul va avea condi˛ii depline pentru joc ∫i crea˛ie, care trebuie s„ fie
c„l„uzite spre acelea∫i scopuri urm„rite de educa˛ie, societatea ∫i autorit„˛ile
publice vor depune eforturi pentru a promova Ónf„ptuirea acestui drept.
101

Principiul 8
Copilul va fi, Ón toate Ómprejur„rile, printre cei dint‚i care primesc
protec˛ie ∫i asisten˛„.
Principiul 9
Copilul va fi ocrotit Ómpotriva formelor de neglijare, cruzime ∫i
exploatare. El nu va fi obiect de trafic, sub nici o form„.
Copilul nu va fi angajat pentru munc„ Ónaintea unei v‚rste minime
corespunz„toare; el nu va fi Ón nici un caz determinat sau nevoit s„ se angajeze
Ón orice ocupa˛ie sau serviciu care i-ar prejudicia s„n„tatea ori educa˛ia, sau
care ar d„una dezvolt„rii sale fizice, mintale sau morale.

DECLARAﬁIA ASUPRA PROMOV√RII
ŒN R¬NDURILE TINERETULUI A IDEALURILOR DE PACE,
RESPECT RECIPROC ™I ŒNﬁELEGERE ŒNTRE POPOARE*
Reamintind c„, prin Carta Na˛iunilor Unite, popoarele s-au declarat
hot„r‚te s„ salveze genera˛iile viitoare de flagelul r„zboiului,
Reamintind, de asemenea, c„ Na˛iunile Unite au proclamat prin Cart„
credin˛a lor Ón drepturile fundamentale ale omului, Ón demnitatea persoanei
umane ∫i Ón egalitatea Ón drepturi a oamenilor ∫i a na˛iunilor,
Reamintind principiile cuprinse Ón Declara˛ia universal„ a drepturilor
omului (rezolu˛ia 217/A/III), Ón Declara˛ia privind acordarea independen˛ei
˛„rilor ∫i popoarelor coloniale (rezolu˛ia 1514/XV), Ón Declara˛ia privind
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial„ (rezolu˛ia 1904/XVIII), Ón
rezolu˛ia 110 (II) a Adun„rii generale, din 3 noiembrie 1947 care condamn„
toate formele de propagand„ destinate sau susceptibile s„ provoace sau s„
Óncurajeze orice amenin˛are la adresa p„cii, Ón Declara˛ia drepturilor copilului
(rezolu˛ia 1368/XIV) ∫i Ón rezolu˛ia 1572 (XV) a Adun„rii generale din
18 decembrie 1960 care au o importan˛„ deosebit„ Ón educarea tineretului Ón
spiritul p„cii, respectului reciproc ∫i Ón˛elegerii Óntre popoare,
Reamintind c„ scopul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru educa˛ie,
∫tiin˛„ ∫i cultur„ este s„ contribuie la men˛inerea p„cii ∫i securit„˛ii promov‚nd
colaborarea Óntre na˛iuni, prin educa˛ie, ∫tiin˛„ ∫i cultur„ ∫i recunosc‚nd rolul
∫i contribu˛ia acestei organiza˛ii la educarea tineretului Ón spiritul Ón˛elegerii,
al colabor„rii ∫i p„cii interna˛ionale,
ﬁin‚nd seama de faptul c„, Ón conflagra˛iile care au Óncercat omenirea,
tineretul a fost acela care a avut cel mai mult de suferit ∫i a dat cele mai multe
jertfe,
* Proclamat„ de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 7 decembrie 1965 prin
Rezolu˛ia nr. 2037 (XX).
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Convins„ c„ tineretul dore∫te un viitor sigur ∫i c„ pacea, libertatea ∫i
dreptatea sunt printre principalele garan˛ii pentru Óndeplinirea aspira˛iilor sale
de fericire.
Con∫tient„, de asemenea, c„ Ón aceast„ epoc„ de mari realiz„ri Ón domeniul
∫tiin˛ei, tehnicii ∫i culturii, energia entuziasmul ∫i capacit„˛ile creatoare ale
tineretului trebuie consacrate progresului material ∫i spiritual al tuturor
popoarelor,
Convins„ c„ tinerii trebuie s„ cunoasc„, s„ respecte ∫i s„ dezvolte
patrimoniul cultural al ˛„rilor ∫i pe acela al Óntregii omeniri,
Convins„, de asemenea, c„ educarea tinerei genera˛ii ∫i schimburile de
tineri ∫i idei Ón spiritul p„cii, al respectului reciproc ∫i al Ón˛elegerii Óntre
popoare pot contribui la Ómbun„t„˛irea rela˛iilor interna˛ionale ∫i la
consolidarea p„cii ∫i securit„˛ii,
Proclam„ prezenta Declara˛ie cu privire la promovarea Ón r‚ndurile
tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc ∫i Ón˛elegere Óntre popoare ∫i
cheam„ guvernele, organiza˛iile neguvernamentale ∫i mi∫c„rile de tineret s„
recunoasc„ principiile fundamentale enun˛ate Ón aceast„ Declara˛ie ∫i s„
asigure respectarea lor prin mijloace adecvate:
Principiul I
Tineretul trebuie s„ fie educat Ón spiritul p„cii, drept„˛ii, libert„˛ii,
respectului reciproc ∫i al Ón˛elegerii, pentru a promova egalitatea Ón drepturi
pentru to˛i oamenii ∫i toate na˛iunile, precum ∫i progresul economic ∫i social,
dezarmarea ∫i men˛inerea p„cii ∫i securit„˛ii interna˛ionale.
Principiul II
Toate mijloacele de educa˛ie, inclusiv, ˛in‚nd seama de importan˛a
capital„, educa˛ia sa dat„ de p„rin˛i ∫i familie, precum ∫i toate formele de
Ónv„˛„m‚nt ∫i mijloacele de informare destinate tineretului trebuie s„
Óncurajeze Ón r‚ndurile sale idealurile de pace, umanism, libertate ∫i
solidaritate interna˛ional„, precum ∫i toate celelalte idealuri care contribuie la
apropierea Óntre popoare, ∫i s„ le fac„ cunoscut rolul Óncredin˛at Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite ca mijloc de men˛inere ∫i ap„rare a p„cii, de promovare a
Ón˛elegerii ∫i colabor„rii interna˛ionale.
Principiul III
Tinerii trebuie s„ fie educa˛i Ón spiritul demnit„˛ii ∫i egalit„˛ii tuturor
oamenilor, f„r„ deosebire de ras„, culoare, origine etnic„ sau credin˛„ ∫i Ón
spiritul respectului drepturilor fundamentale ale omului ∫i al dreptului
popoarelor la autodeterminare.
Principiul IV
Schimburile, c„l„toriile, turismul, Ónt‚lnirile, studiul limbilor str„ine,
Ónfr„˛irea de ora∫e ∫i universit„˛i, f„r„ discriminare, precum ∫i alte activit„˛i
similare trebuie s„ fie Óncurajate ∫i facilitate Ón r‚ndurile tinerilor pentru a-i
apropia, Ón cadrul unor activit„˛i educative, culturale ∫i sportive, Ón spiritul
acestei Declara˛ii.
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Principiul V
Asocia˛iile na˛ionale ∫i interna˛ionale de tineret trebuie s„ fie Óncurajate s„
promoveze ˛elurile Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, inclusiv pacea ∫i securitatea
interna˛ional„, rela˛iile de prietenie Óntre na˛iuni Óntemeiate pe respectul
egalit„˛ii suverane a statelor, lichidarea complet„ a colonialismului, a
discrimin„rii rasiale ∫i a altor viol„ri ale drepturilor omului.
Organiza˛iile de tineret, Ón conformitate cu aceast„ declara˛ie, trebuie s„ ia
toate m„surile potrivite Ón domeniile respective de activitate pentru a-∫i aduce
contribu˛ia, f„r„ nici o discriminare, la opera de educare a tinerei genera˛ii, Ón
spiritul acestor idealuri.
Aceste organiza˛ii trebuie s„ fie alese Ón conformitate cu principiul
libert„˛ii de asociere, s„ promoveze schimbul liber de idei Ón spiritul
principiilor acestei Declara˛ii ∫i al ˛elurilor Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, a∫a
cum sunt enun˛ate Ón Cart„.
Toate organiza˛iile de tineret trebuie s„ se conformeze principiilor
enun˛ate Ón aceast„ Declara˛ie.
Principiul VI
Un scop major Ón educarea tineretului trebuie s„-l constituie dezvoltarea
tuturor capacit„˛ilor, precum ∫i preg„tirea acestuia pentru dob‚ndirea de
calit„˛i morale superioare pentru a fi profund ata∫at idealurilor nobile de pace,
libertate, demnitate, egalitate a tuturor oamenilor ∫i p„truns de respect ∫i
dragoste pentru umanitate ∫i realiz„rile ei creatoare. Familia are un rol
important Ón urm„rirea acestui scop.
Tinerii trebuie s„ devin„ con∫tien˛i de r„spunderile lor Ón lumea pe care
vor fi chema˛i s„ o conduc„ ∫i trebuie s„ fie Ónsufle˛i˛i de Óncrederea Ón viitorul
fericit al omenirii.

DECLARAﬁIA ASUPRA PROTECﬁIEI FEMEILOR ™I COPIILOR
ŒN PERIOADE EXCEPﬁIONALE ™I DE CONFLICT ARMAT*
Adunarea General„,
Examin‚nd recomandarea Consiliului economic ∫i social, cuprins„ Ón
rezolu˛ia sa 1861 (LVI) din 16 mai 1974,
Exprim‚nd profunda sa preocupare fa˛„ de suferin˛ele femeilor ∫i copiilor
apar˛in‚nd popula˛iei civile care, Ón perioade excep˛ionale ∫i de conflict armat
Ón lupta pentru pace, autodeterminare, eliberare na˛ional„ ∫i independen˛„,
sunt foarte frecvent victimele actelor inumane ∫i sufer„ astfel de prejudicii
grave,
* Adoptat„ de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 14 decembrie 1974 prin
Rezolu˛ia nr. 3318 (XXIX).
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Con∫tient„ de suferin˛a femeilor ∫i copiilor din numeroase regiuni ale
lumii, cu deosebire Ón acelea care sunt victime ale represiunii, agresiunii,
colonialismului, rasismului ∫i ale domina˛iei sau dependen˛ei str„ine,
Profund preocupat„ de faptul c„, Ón ciuda condamn„rii generale ∫i
f„r„ echivoc al c„ror obiect sunt, colonialismul, rasismul ∫i opresiunea
str„in„ continu„ s„ men˛in„ numeroase popoare sub jugul lor, reprim„ cu
cruzime mi∫c„rile de eliberare na˛ional„ ∫i cauzeaz„ pierderi grele ∫i
suferin˛e nespuse popula˛iilor aflate sub st„p‚nirea lor, mai cu seam„
femeilor ∫i copiilor.
Depl‚ng‚nd c„ sunt Ónc„ aduse grave atingeri libert„˛ilor fundamentale ∫i
demnit„˛ii persoanei umane ∫i c„ regimurile coloniale ∫i rasiste, precum ∫i
puterile opresive str„ine continu„ s„ violeze dreptul interna˛ional umanitar,
Amintind prevederile pertinente cuprinse Ón instrumentele dreptului
interna˛ional umanitar referitoare la protec˛ia femeilor ∫i copiilor Ón timp de
pace ∫i de r„zboi,
Amintind Óntre alte documente importante, rezolu˛iile sale 2444 (XXIII)
din 19 decembrie 1968, 2597 (XXIV) din 16 decembrie 1969 ∫i 2674 (XXV)
∫i 2675 (XXV) din 9 decembrie 1970, referitoare la respectul drepturilor
omului ∫i la principiile fundamentale privind protec˛ia popula˛iilor civile pe
timp de conflict armat, precum ∫i rezolu˛ia 1515 (XLVIII) a Consiliuuli
economic ∫i social, din 28 mai 1970, prin care Consiliul a rugat Adunarea
general„ s„ aib„ Ón vedere posibilitatea elabor„rii unui proiect de declara˛ie
asupra protec˛iei femeilor ∫i copiilor Ón perioade excep˛ionale sau pe timp de
r„zboi,
Con∫tient„ de responsabilitatea sa Ón privin˛a viitorului tinerei genera˛ii ∫i
a soartei mamelor care au un rol important Ón societate, Ón familie ∫i, mai ales,
Ón educarea copiilor,
Con∫tient„ de necesitatea acord„rii unei protec˛ii speciale femeilor ∫i
copiilor apar˛in‚nd popula˛iei civile,
Proclam„ solemn prezenta Declara˛ie asupra protec˛iei femeilor ∫i copiilor
Ón perioade excep˛ionale ∫i de conflict armat ∫i cere tuturor Statelor membre
s„ vegheze ca aceasta s„ fie Ón mod strict repectat„:
1. Atacarea ∫i bombardarea popula˛iei civile, care cauzeaz„ suferin˛e
nespuse, mai ales femeilor ∫i copiilor care constituie partea partea cea mai
vulnerabil„ a popula˛iei, se interzice, iar asemenea acte vor fi condamnate.
2. Folosirea armelor chimice ∫i bacteriologice Ón cursul opera˛iunilor
militare constituie una din viol„rile cele mai flagrante ale Protocolului de la
Geneva din 1925, ale Conven˛iei de la Geneva din 1949 ∫i ale principiilor
dreptului interna˛ional umanitar, cauzeaz„ pierderi grele popula˛iei civile,
inclusiv femeilor ∫i copiilor f„r„ ap„rare ∫i va fi riguros condamnat„.
3. Toate statele trebuie s„ Óndeplineasc„ Ón Óntregime obliga˛iile lor
conform Protocolului de la Geneva din 1925 ∫i Conven˛iilor de la Geneva din
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1949, precum ∫i celorlalte instrumente interna˛ionale referitoare la respectul
drepturilor omului Ón timpul conflictului armat, care acord„ protec˛ie femeilor
∫i copiilor garan˛ii importante.
4. Se vor face toate eforturile de c„tre statele angajate Óntr-un conflict
armat, Ón opera˛ii militare pe teritorii str„ine sau Ón opera˛ii militare pe teritorii
care se afl„ sub domina˛ie colonial„, pentru a cru˛a femeile ∫i copiii de
pustiirile r„zboiului. Vor fi luate toate m„surile necesare pentru interzicerea
unor m„suri ca persecu˛ii, torturi, represalii, tratamente degradante ∫i violen˛e,
Ón special Ón partea de popula˛ie civil„ constituit„ din femei ∫i copii.
5. Toate formele de represiune ∫i de tratament s‚ngeros ∫i inuman aplicate
femeilor ∫i copiilor, mai ales Ónchisoarea, tortura, Ómpu∫c„turile, arest„rile Ón
mas„, pedepsele colective, distrugerea locuin˛elor, deplas„rile for˛ate pe care
le comit beligeran˛ii Ón cursul opera˛iunilor militare sau Ón teritoriile ocupate
vor fi considerate fapte penale.
6. Femeile ∫i copiii apar˛in‚nd popula˛iei civile ∫i implica˛i, Ón condi˛iile
st„rilor excep˛ionale ∫i de conflict armat, Ón lupta pentru pace,
autodeterminare, eliberare na˛ional„ ∫i independen˛„, sau care tr„iesc Ón
teritorii ocupate nu vor fi lipsi˛i de ad„post, de hran„, de asisten˛„ medical„ ∫i
de drepturi inalienabile, conform prevederilor Declara˛iei universale a
drepturilor omului, ale Pactului interna˛ional referitor la drepturile civile ∫i
politice, ale Pactului interna˛ional referitor la drepturile economice, sociale ∫i
culturale, ale Declara˛iei drepturilor copilului ∫i ale altor instrumente
interna˛ionale.

ANSAMBLUL DE REGULI MINIME
ALE ORGANIZAﬁIEI NAﬁIUNILOR UNITE CU PRIVIRE
LA ADMINISTRAREA JUSTIﬁIEI PENTRU MINORI*
(REGULILE DE LA BEIJING)
PARTEA I
PRINCIPII GENERALE
1. Perspective fundamentale
1.1. Statele membre se dedic„, Ón conformitate cu interesele lor generale,
ap„r„rii bunei st„ri a copilului ∫i familiei sale.
1.2. Statele membre depun eforturi pentru a crea condi˛ii care s„ asigure
minorului o via˛„ util„ Ón cadrul comunit„˛ii, de natur„ s„ Óncurajeze, Ón
perioada vie˛ii sale Ón care este cel mai mult expus comport„rilor deviante, un
*Document adoptat de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 29 noiembrie
1985 prin Rezolu˛ia nr. 40 (XXXIII).
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proces de Ónflorire personal„ ∫i de educa˛ie c‚t mai Óndep„rtat„ de orice
contact cu criminalitatea sau delincven˛a.
1.3. Este necesar s„ se Óntreprind„ m„suri pozitive prin care s„ se asigure
mobilizarea complet„ a tuturor resurselor existente, mai ales familia,
persoanele benevole ∫i alte grup„ri comunitare, ca ∫i ∫colile ∫i alte institu˛ii
din cadrul colectivit„˛ii, Ón scopul promov„rii bun„st„rii minorului ∫i reducerii
nevoii de interven˛ie a legii ∫i de a trata Ón mod eficace, echitabil ∫i uman pe
minorul aflat Ón conflict cu legea.
1.4. Justi˛ia pentru minori face parte integrant„ din procesul de dezvoltare
na˛ional„ a fiec„rei ˛„ri, Ón cadrul general de justi˛ie social„ pentru to˛i tinerii,
contribuind astfel, Ón acela∫i timp, la protec˛ia tinerilor ∫i la men˛inerea p„cii
∫i ordinii Ón societate.
1.5. Modalit„˛ile de aplicare a prezentului Ansamblu de reguli depind de
condi˛iile economice, sociale ∫i culturale care exist„ Ón fiecare Stat membru.
1.6. Serviciile de justi˛ie pentru minori trebuie s„ fie dezvoltate ∫i
coordonate sistematic, Ón scopul amelior„rii ∫i perfec˛ion„rii competen˛ei
personalului acestor servicii, Óndeosebi metodele, abord„rile ∫i atitudinile
acestuia.
Comentariu:
Aceste perspective fundamentale generale ˛in de politica social„ global„
Ón general ∫i vizeaz„ s„ favorizeze c‚t mai mult cu putin˛„ protec˛ia social„ a
tinerilor, pentru a se evita interven˛ia sistemului judiciar pentru minori ∫i
daunele cauzate adeseori de aceast„ interven˛ie. M„surile de protec˛ie
social„ a tinerilor, Ónainte ca ei s„ ajung„ la stadiul de delincven˛„, sunt
absolut indispensabile spre a se evita aplicarea prezentului Ansamblu de
reguli.
Articolele 1.1 ∫i 1.3 se refer„ la rolul important pe care Ól poate juca o
politic„ social„ constructiv„ elaborat„ Ón folosul tinerilor, mai ales pentru
prevenirea crimei ∫i combaterea delincven˛ei. Articolul 1.4 define∫te justi˛ia
pentru minori ca f„c‚nd parte integrant„ din justi˛ia social„ pentru tineri, Ón
timp ce articolul 1.6 trateaz„ despre necesitatea amelior„rii permanente a
justi˛iei pentru minori, f„r„ a r„m‚ne Ón urma dezvolt„rii politicii sociale
progresiste elaborat„ Ón folosul tinerilor Ón general ∫i ˛in‚nd seama de
necesitatea amelior„rii constante a calit„˛ii serviciilor competente.
Articolul 1.5 are Ón vedere condi˛iile existente Ón Statele membre, care ar
putea avea drept efect diferen˛ierea esen˛ial„ a modalit„˛ilor de aplicare a
regulilor specifice, prin compara˛ie cu modalit„˛ile adoptate Ón alte State.
2. C‚mpul de aplicare a Ansamblului regulilor ∫i defini˛iile utilizate
2.1. Ansamblul regulilor minime de mai jos se aplic„ impar˛ial
delicven˛ilor juvenili, f„r„ nici o deosebire, mai ales de ras„, culoare, sex,
limb„, religie, opinie politic„ sau de alt„ natur„, origine na˛ional„ sau social„,
avere, na∫tere sau alt„ situa˛ie.
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2.2. Potrivit scopurilor prezentului Ansamblu de reguli, Statele membre
vor aplica defini˛iile de mai jos Óntr-un mod compatibil cu propriile lor
sisteme ∫i concepte juridice:
a) minorul este un copil sau un t‚n„r care, din punct de vedere al
sistemului juridic avut Ón vedere, ar putea s„ trebuiasc„ s„ r„spund„ de
comiterea unui delict, potrivit unor modalit„˛i diferite de cele care sunt
aplicate Ón cazul unor adul˛i;
b) delictul desemneaz„ orice comportament (ac˛iune sau inac˛iune)
pedepsit de lege, Ón virtutea sistemului juridic avut Ón vedere;
c) delicventul juvenil este un copil sau un t‚n‚r acuzat sau declarat vinovat
de comiterea unui delict.
2.3. Œn fiecare ˛ar„ se vor depune eforturi pentru adoptarea de legi, reguli
∫i dispozi˛ii aplicabile Ón mod expres delicven˛ilor juvenili ∫i pentru crearea
de institu˛ii ∫i organe Óns„rcinate cu administrarea justi˛iei pentru minori ∫i
destinate:
a) s„ r„spund„ nevoilor proprii ale delicven˛ilor juvenili, protej‚nd Ón
acela∫i timp interesele fundamentale ale acestora;
b) s„ r„spund„ nevoilor societ„˛ii;
c) s„ aplice efectiv ∫i echitabil Ansamblul regulilor de mai jos.
Comentariu:
Ansamblul regulilor minime este formulat Ón mod deliberat Óntr-o manier„
care s„-l fac„ aplicabil Ón cadrul unor sisteme juridice diferite ∫i, Ón acela∫i
timp, s„ fixeze norme minime pentru tratamentul delincven˛ilor juvenili,
oricare ar fi defini˛ia acestora ∫i oricare ar fi sistemul ce li se aplic„. Aceste
reguli trebuie s„ fie aplicate, Ón orice situa˛ie, Ón mod impar˛ial ∫i f„r„ nici un
fel de deosebire.
Articolul 2.1 subliniaz„ importan˛a aplic„rii permanente a Ansamblului
de reguli minime Ón mod impar˛ial ∫i f„r„ nici un fel de deosebire. Acest
articol urmeaz„ linia textului ce formuleaz„ principiul 2 din Declara˛ia
drepturilor copilului.
Articolul 2.2 define∫te termenii de îminor“ ∫i îdelict“ ca elemente ale
no˛iunii de îdelincvent juvenil“, care face obiectul principal al prezentului
Ansamblu de reguli minime (a se vedea, de asemenea, articolele 3 ∫i 4). De
notat c„ limitele de v‚rst„ depind Ón mod expres de fiecare sistem juridic ∫i
˛in pe deplin seama de sistemele economice, sociale, politice ∫i culturale ale
Statelor membre. Din aceasta decurge c„ tinerii cuprin∫i Ón aceast„ categorie
vor putea avea o gam„ variat„ de v‚rste, Óncep‚nd cu cea de 7 ani ∫i p‚n„ la
cea de 18 ani ∫i mai mult. Aceast„ disparitate este inevitabil„ ˛in‚ndu-se
seama de diversitatea sistemelor juridice na˛ionale, ea nediminu‚nd cu nimic
importan˛a prezentului Ansamblu de reguli minime.
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Articolul 2.3 prevede necesitatea adopt„rii de legi na˛ionale destinate Ón
mod expres asigur„rii unei mai bune aplic„ri posibile a prezentului Ansamblu
de reguli minime, at‚t pe plan juridic c‚t ∫i pe plan practic.
3. Extinderea regulilor
3.1. Dispozi˛iile pertinente ale prezentului Ansamblu de reguli vor fi
aplicate nu numai delincven˛ilor juvenili, ci ∫i minorilor Ómpotriva c„rora s-ar
putea angaja urm„riri pentru un comportament pe care legea nu l-ar pedepsi
dac„ ar fi comis de un adult.
3.2. Se vor depune eforturi pentru ca principiile Óncorporate Ón prezentul
Ansamblu de reguli s„ fie extinse asupra tuturor minorilor c„rora li se aplic„
m„suri de protec˛ie ∫i asisten˛„ social„.
3.3. Totodat„, se vor depune eforturi pentru ca principiile Óncorporate Ón
prezentul Ansamblu de reguli s„ fie extinse asupra tinerilor delincven˛i adul˛i.
Comentariu:
Articolul 3 extinde protec˛ia asigurat„ de Ansamblul de reguli minime cu
privire la administrarea justi˛iei pentru minori la urm„toarele:
a) îDelictelor de stare“ prev„zute de sistemele juridice na˛ionale, Ón care
un num„r mai mare de comportamente dec‚t Ón cazul adul˛ilor sunt
considerate ca reprezent‚nd delicte Ón cazul tinerilor (de pild„, absenteismul
∫colar, indisciplina Ón ∫coal„ ∫i Ón familie, starea de be˛ie Ón public etc.) (art.
3.1);
b) M„surile de protec˛ie ∫i asisten˛„ social„ ce privesc pe tineri (art. 3.2);
c) Tratamentul tinerilor delincven˛i adul˛i, bineÓn˛eles dup„ limita de
v‚rst„ fixat„ Ón fiecare caz (art. 3.3).
Extinderea Ansamblului de reguli la aceste trei domenii pare s„ se
justifice. Articolul 3.1 prevede garan˛ii minime Ón aceste domenii, iar
articolul 3.2 este considerat ca o etap„ de dorit pe calea unei justi˛ii penale
mai juste, mai echitabile ∫i mai umane pentru minorii intra˛i Ón conflict cu
legea.
4. V‚rsta r„spunderii penale
4.1. Œn sistemele juridice care recunosc conceptul de prag al r„spunderii
penale, acesta nu trebuie s„ fie fixat prea jos, ˛in‚ndu-se seama de problemele
de maturitate afectiv„, psihologic„ ∫i intelectual„.
Comentariu:
Pragul responsabilit„˛ii penale difer„ Ón mare m„sur„, Ón func˛ie de epoci
∫i culturi. Atitudinea modern„ ar fi de a se pune problema dac„ un copil poate
suporta consecin˛ele morale ∫i psihologice ale responsabilit„˛ii penale, adic„
dac„ un copil poate fi ˛inut responsabil de conduita sa esen˛ialmente
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antisocial„, ˛in‚ndu-se seama de capacitatea de discern„m‚nt ∫i Ón˛elegere.
Dac„ v‚rsta r„spunderii penale este fixat„ prea jos sau nu exist„ de loc limit„
de v‚rst„, no˛iunea nu mai are sens. Œn general, exist„ un raport str‚ns Óntre
no˛iunea de responsabilitate pentru un comportament cauzator de delict sau
crim„ ∫i celelalte drepturi ∫i Óndatoriri sociale (de exemplu, situa˛ia
matrimonial„, majoratul civil etc.).
Se impune deci, convenirea unui prag rezonabil de jos, care s„ fie
aplicabil Ón toate ˛„rile.
5. Obiectivele justi˛iei pentru minori
5.1. Sistemul justi˛iei pentru minori urm„re∫te bun„starea minorului ∫i este
astfel alc„tuit Ónc‚t reac˛ia fa˛„ de delincven˛ii juvenili s„ fie Óntotdeauna
propor˛ional cu circumstan˛ele proprii delincven˛ilor ∫i delictelor.
Comentariu:
Articolul 5 prive∫te dou„ dintre obiectivele cele mai importante ale
justi˛iei pentru minori. Primul este urm„rirea bun„st„rii minorului. Este
obiectivul principal al sistemelor juridice Ón care cauzele delincven˛ilor
juvenili sunt examinate de tribunale pentru copii sau de autorit„˛ile
administrative, Óns„ trebuie insistat asupra bun„st„rii minorului ∫i Ón
sistemele juridice Ón care aceasta ˛ine de jurisdic˛ia de drept comun, pentru a
se evita impunerea de sanc˛iuni exclusiv punitive (a se vedea ∫i articolul 14).
Al doilea obiectiv este îprincipiul propor˛ionalit„˛ii“. Acest principiu
bine cunoscut serve∫te s„ modereze sanc˛iunile punitive, raport‚ndu-le Ón
general la gravitatea delictului. Pentru delincven˛ii juvenili, trebuie s„ se ˛in„
seama de aceast„ gravitate, dar ∫i de circumstan˛ele personale. Acestea din
urm„ (situa˛ia social„, situa˛ia familial„, daunele cauzatoare de delict sau
al˛i factori care influen˛eaz„ circumstan˛ele personale) trebuie s„ intre Ón
calcul pentru a propor˛iona decizia (de exemplu, ˛in‚nd seama de efortul
delincventului de a desp„gubi victima sau de dorin˛a sa de a reveni la o via˛„
s„n„toas„ ∫i util„).
Œn acela∫i fel, deciziile care vizeaz„ protec˛ia delincventului juvenil pot
merge mai departe dec‚t este necesar, aduc‚nd astfel atingerea drepturilor
sale fundamentale, cum s-a putut observa din anumite sisteme de justi˛ie
pentru minori. Œn aceste cazuri, este necesar s„ se vegheze ca reac˛ia s„ fie
propor˛ionat„ la circumstan˛ele proprii delincventului, ca ∫i la cele ale
victimei.
Œn esen˛„, articolul 5 nu cere nici mai mult nici mai pu˛in dec‚t o reac˛ie
just„, Ón toate cazurile delincven˛ei ∫i criminalit„˛ii juvenile. Cele dou„
aspecte cuprinse Ón articol pot permite s„ se realizeze noi progrese Ón dou„
privin˛e: este tot at‚t de dorit s„ se aplice m„suri de un tip nou ∫i original pe
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c‚t este de dorit s„ se vegheze la evitarea l„rgirii excesive a re˛elei de control
social Ón ceea ce prive∫te minorii.
6. Importan˛a puterii direc˛ionale
6.1. ﬁin‚nd seama de nevoile speciale ∫i variate ale minorilor ∫i de
diversitatea m„surilor posibile, trebuie prev„zut„ existen˛a unei suficiente
puteri discre˛ionale Ón toate fazele procedurale ∫i la toate nivelurile
administr„rii justi˛iei pentru minori, mai ales Ón fazele instruc˛iei, urm„ririi,
judec„rii ∫i aplic„rii m„surilor luate.
6.2. Cu toate acestea, vor fi depuse eforturi pentru ca s„ se asigure, Ón toate
fazele ∫i la toate nivelurile, exercitarea cu sim˛ de r„spundere a puterii
discre˛ionale.
6.3. Persoanele care exercit„ puterea discre˛ional„ vor trebui s„ fie
deosebit de calificate sau preg„tite pentru a uza de aceasta Ón mod judicios ∫i
Ón conformitate cu func˛iile ∫i mandatele lor respective.
Comentariu:
Articolele 6.1, 6.2 ∫i 6.3 se refer„ la diferitele elemente importante ale
administr„rii unei justi˛ii pentru minori care s„ fie eficace, just„ ∫i uman„,
printre care: necesitatea de a permite exercitarea puterii discre˛ionale, la
toate nivelurile importante ale procedurii, pentru ca persoanele care iau
deciziile s„ poat„ adopta m„surile socotite cele mai potrivite fiec„rui caz Ón
parte; precum ∫i necesitatea de a prevedea controale ∫i contraponderi pentru
a limita eventuale abuzuri din partea puterii discre˛ionale ∫i pentru a
salvgarda drepturile delincven˛ilor juvenili. Responsabilitatea ∫i
profesionalismul sunt calit„˛ile care par s„ fie cele mai proprii obiectivului
moder„rii unei libert„˛i de evaluare care s-ar dovedi prea mare. Tot astfel,
calificarea profesional„ ∫i preg„tirea de specialitate reprezint„ Ón cazul de
fa˛„, mijloacele de a asigura exercitarea judicioas„ a puterii discre˛ionale Ón
chestiunile ce privesc pe delincven˛ii juvenili. (A se vedea, de asemenea,
articolele 1.6 ∫i 2.2). Formularea directivelor specifice referitoare la
exercitarea puterii discre˛ionale ∫i crearea unui sistem de revizie, de apel
etc., pentru a permite primirea deciziilor ∫i de a se asigura luarea acestora
cu sim˛ de r„spundere, sunt tot at‚tea sublinieri care se fac Ón acest context.
Dispozi˛iile respective nu precizeaz„ aceste mecanisme, c„ci ele nu se
preteaz„ cu u∫urin˛„ includerii lor Óntr-un ansamblu de reguli interna˛ionale
minime, care nu pot Ón nici un caz s„ ˛in„ seama de toate diferen˛ele existente
Óntre sistemele de administrare a justi˛iei.
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7. Drepturile minorilor
7.1. Garan˛iile fundamentale procedurale, cum sunt prezum˛ia de
nevinov„˛ie, dreptul de a fi informa˛i cu privire la Ónvinuiri, dreptul de a p„stra
t„cere, dreptul la ap„rare, dreptul la prezen˛a unei rude sau a unui tutore,
dreptul de a interoga ∫i de a confrunta martorii ∫i dreptul la judecat„ la dou„
niveluri de instan˛e de judecat„, sunt asigurate Ón toate fazele procedurii.
Comentariu:
Articolul 7.1 trateaz„ c‚teva puncte importante care reprezint„
elementele esen˛iale ale unei judec„˛i echitabile ∫i care sunt recunoscute, la
nivel interna˛ional, Ón instrumentele existente cu privire la drepturile omului.
(A se vedea, de asemenea, articolul 14). De exemplu, prezum˛ia de
nevinov„˛ie figureaz„ ∫i la articolul II din Declara˛ia universal„ a drepturilor
omului ca ∫i la paragraful 2 al articolului 14 din Pactul interna˛ional cu
privire la drepturile civile ∫i politice.
Articolul 14 ∫i urm„toarele din prezentul Ansamblu de reguli minime
precizeaz„ elementele importante ale procedurii Ón urm„ririle Ómpotriva
minorilor, mai ales articolul 7 care afirm„ Óntr-o manier„ general„ garan˛iile
cele mai esen˛iale ale procedurii.
8. Protec˛ia vie˛ii private
8.1. Dreptul minorului la protec˛ia vie˛ii sale private trebuie s„ fie
respectat Ón toate fazele, pentru a se evita s„ i se produc„ daune printr-o
publicitate inutil„ ∫i prin calificarea penal„.
8.2. Œn principiu, nici o informa˛ie nu trebuie s„ fie dat„ publicit„˛ii, dac„
aceasta poate conduce la identificarea unui delincvent juvenil.
Comentariu:
Articolul 8 subliniaz„ importan˛a protej„rii dreptului minorilor la via˛a
privat„. Tinerii sunt deosebit de sensibili fa˛„ de calificarea penal„.
Cercet„rile criminologice Ón acest domeniu au ar„tat efectele d„un„toare (de
toate felurile) care decurg din faptul c„ tinerii sunt califica˛i, odat„ pentru
totdeauna îdelincven˛i“ sau îcriminali“.
Articolul 8 arat„ c„ tinerii trebuie proteja˛i contra efectelor nocive ale
public„rii Ón pres„ de informa˛ii referitoare la cauza lor (de exemplu, numele
tinerilor delincven˛i, afla˛i Ón stare de preven˛ie sau condamna˛i). Interesul
individului trebuie s„ fie protejat ∫i respectat, cel pu˛in Ón principiu
(Con˛inutul general al articolului 8 este precizat Ón articolul 21).
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9. Clauza de salvgardare
9.1. Nici o dispozi˛ie din prezentul Ansamblu de reguli nu poate s„ fie
interpretat„ ca excluz‚nd aplicarea Ansamblului de reguli minime pentru
tratamentul de˛inu˛ilor, adoptat de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite ∫i a altor
instrumente ∫i reguli referitoare la drepturile omului, recunoscute de
comunitatea interna˛ional„ ∫i care privesc tratamentul ∫i protec˛ia tinerilor.
Comentariu:
Articolul 9 urm„re∫te s„ se evite orice fel de confuzie Ón interpretarea ∫i
aplicarea prezentului Ansamblu de reguli, Ón conformitate cu alte norme ∫i
instrumente interna˛ionale cu privire la drepturile omului, existente sau Ón
curs de elaborare, ca de exemplu Declara˛ia universal„ a drepturilor omului,
Pactul interna˛ional cu privire la drepturile economice, sociale ∫i culturale ∫i
Pactul interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i politice, ca ∫i Declara˛ia
drepturilor copilului ∫i proiectul de conven˛ie cu privire la drepturile
copilului. Se Ón˛elege din aceasta c„ aplicarea prezentului Ansamblu de reguli
nu aduce prejudicii nici unui alt instrument interna˛ional con˛in‚nd dispozi˛ii
de aplicare mai larg„. (A se vedea, de asemenea, articolul 27).
PARTEA A II-A
INSTRUCﬁIA ™I URM√RIREA
10. Primul contact
10.1. Din momentul Ón care un minor a fost prins, p„rin˛ii sau tutorele s„u
vor fi informa˛i imediat ori, Ón cazul Ón care acest lucru nu este posibil, Ón
termenul cel mai scurt.
10.2. Judec„torul sau orice alt func˛ionar ori organ competent va examina
f„r„ Ónt‚rziere posibilitatea eliber„rii.
10.3. Contactele dintre serviciile de coerci˛iunie ∫i t‚n„rul delincvent vor
fi stabilite de a∫a manier„ Ónc‚t s„ se respecte statutul juridic al minorului, s„
i se favorizeze bun„starea ∫i s„ se evite cauzarea de daune, ˛in‚ndu-se seama
de Ómprejur„rile cauzei.
Comentariu:
Articolul 10.1 este, Ón principiu, deja con˛inut Ón articolul 92 al
Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul de˛inu˛ilor.
Problema eliber„rii (art. 10.2) trebuie s„ fie examinat„ f„r„ Ónt‚rziere de
c„tre judec„tor sau de c„tre alt func˛ionar competent. Prin acest ultim termen
se Ón˛elege orice persoan„ sau institu˛ie, Ón sensul cel mai larg al no˛iunii,
inclusiv consiliile comunitare sau autorit„˛ile poli˛iene∫ti ce au latitudinea de
a elibera persoanele re˛inute. (A se vedea ∫i paragraful 3 al articolului 9 din
Pactul interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i politice).
Articolul 10.3 trateaz„ aspectele fundamentale relative la procedurile ∫i
comportamentul poli˛i∫tilor sau al altor agen˛i ai serviciilor coercitive Ón
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cazurile de delincven˛„ juvenil„. Expresia îs„ se evite cauzarea de daune“
este f„r„ Óndoial„ vag„ ∫i acoper„ principalele aspecte de interac˛iune
posibile (schimburi de cuvinte, violen˛„ fizic„, riscurile datorate mediului).
Pentru minori, a avea de-a face cu justi˛ia poate, Ón sine, fi un lucru înociv“;
prin urmare, expresia îs„ se evite cauzarea de daune“ trebuie interpretat„ ca
Ónsemn‚nd mai Ónt‚i de toate, c„ trebuie s„ se fac„ c‚t mai pu˛in r„u posibil
minorilor ∫i s„ se evite s„ li se cauzeze orice daune suplimentare sau
necuvenite. Acest fapt este deosebit de important Ón cazul primului contact cu
serviciile coercitive, c„ci acest contact poate influen˛a profund atitudinea
minorului fa˛„ de stat ∫i de societate. De altfel, succesul oric„rei alte
interven˛ii depinde Ón mare m„sur„ de primele contacte. Bun„voin˛a ∫i
fermitatea sunt esen˛iale Ón atari situa˛ii.
11. Recurgerea la mijloace extrajudiciare
11.1 Œn m„sura posibilului, se va c„uta tratarea cazurilor de delincven˛„
juvenil„, evit‚ndu-se recurgerea la procedura judiciar„ Ón fa˛a autorit„˛ii
competente men˛ionat„ la articolul 14 de mai jos.
11.2 Poli˛ia, parchetul ∫i alte servicii Óns„rcinate cu problemele
delincven˛ei juvenile au puterea de a solu˛iona cazurile la propria lor
apreciere, f„r„ a aplica procedura penal„ oficial„, Ón conformitate cu criteriile
stabilite Ón acest scop Ón sistemele juridice respective ∫i cu principiile
con˛inute Ón prezentul Ansamblu de reguli.
11.3 Recurgerea la mijloacele extrajudiciare implic‚nd trimiterea cazului
la serviciile comunitare sau la alte servicii competente reclam„
consim˛„m‚ntul celui interesat, sau al p„rin˛ilor ori a tutorelui, decizia de
trimitere a cazului, luat„ la cerere, put‚nd fi supus„ reexamin„rii de c„tre o
autoritate competent„.
11.4 Pentru a se facilita solu˛ionarea la apreciere a cazurilor de
delincven˛„ juvenil„, vor fi depuse eforturi pentru organizarea de programe
comunitare, mai ales de supraveghere ∫i orientare temporar„, ca ∫i pentru
asigurarea restituirii bunurilor ∫i indemniza˛iilor c„tre victime.
Comentariu:
Recurgerea la mijloacele extrajudiciare, care permite s„ se evite
procedura penal„ ∫i antreneaz„ adesea trimiterea cazului la serviciile
comunitare, este Ón mod obi∫nuit aplicat„ oficial sau oficios Ón numeroase
sisteme juridice. Aceast„ practic„ permite s„ se evite consecin˛ele negative
ale unei proceduri normale Ón administrarea justi˛iei pentru minori (de
exemplu, stigmatul unei condamn„ri ∫i a unei judec„˛i). Œn numeroase cazuri,
cea mai bun„ decizie ar fi ab˛inerea. Astfel, recurgerea la mijloace
extrajudiciare de la bun Ónceput ∫i f„r„ trimitere la alte servicii (sociale) ar
putea fi cea mai bun„ m„sur„. Este cazul mai ales c‚nd delictul nu este grav
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∫i c‚nd familia, ∫coala sau alte institu˛ii apte s„ exercite un control social
oficios au reac˛ionat deja Ón mod corespunz„tor ∫i Óntr-o manier„
constructiv„ sau sunt gata s„ procedeze Ón acest sens.
A∫a cum este indicat la articolul 11.2, recurgerea la mijloacele
extrajudiciare poate avea loc Ón oricare din fazele lu„rii hot„r‚rilor — de
c„tre poli˛ie, parchet sau alte institu˛ii de felul cur˛ilor, tribunalelor,
comisiilor sau consiliilor. Aceasta se poate face de una, mai multe sau de
toate instan˛ele men˛ionate, potrivit regulamentelor Ón vigoare Ón diferitele
sisteme juridice ∫i Ón spiritul prezentului Ansamblului de reguli. Recurgerea
la mijloacele extrajudiciare este o modalitate important„ ∫i ca atare nu
trebuie s„ fie limitat„ numai Ón cazurile infrac˛iunilor s„v‚r∫ite de minori.
Articolul 11.3 subliniaz„ c„ delincventul juvenil (sau o rud„ ori tutorele
s„u) trebuie s„ Ó∫i dea consim˛„m‚ntul la formula recomandat„ (trimiterea la
serviciile comunitare Ón lipsa acestui consim˛„m‚nt ar fi contrar„ Conven˛iei
cu privire la abolirea muncii for˛ate). Cu toate acestea, consim˛„m‚ntul nu
trebuie s„ constituie o condi˛ie irevocabil„, Óntruc‚t uneori el poate fi dat de
minor Ón disperare de cauz„. Articolul subliniaz„ necesitatea de a se
minimaliza posibilit„˛ile de constr‚ngere ∫i intimidare, la toate nivelurile, Ón
procesul recurgerii la mijloacele extrajudiciare. Minorii nu trebuie s„ simt„
c„ asupra lor se exercit„ presiuni (de exemplu, pentru a evita s„ compar„ Ón
fa˛a tribunalului) sau c„ sunt constr‚n∫i s„-˛i dea consim˛„m‚ntul. Astfel, este
recomandabil s„ se fac„ o evaluare obiectiv„ a caracterului judicios al
dispozi˛iilor relative la delincven˛ii juvenili, de c„tre o îautoritate
competent„, dac„ se solicit„ acest lucru“. (Autoritatea competent„ poate fi
diferit„ de cea men˛ionat„ Ón articolul 14).
Articolul 11.4 recomand„ elaborarea de solu˛ii alternative viabile pentru
a Ónlocui procedura normal„ a justi˛iei pentru minori, prin intermediul unor
programe de tip comunitar, mai ales cele care prev„d restituirea bunurilor
c„tre victime sau care permit s„ se evite ca minorii s„ intre Ón conflict cu
legea pe viitor, gra˛ie unei supravegheri ∫i orient„ri temporare. Œmprejur„rile
specifice fiec„rei cauze sunt acelea care justific„ recurgerea la mijloacele
extrajudiciare, chiar atunci c‚nd au fost comise delicte mai grave (este la
prima infrac˛iune, actul a fost s„v‚r∫it sub presiunea bandei etc.)
12. Specializarea Ón s‚nul serviciilor poli˛iene∫ti
12.1 Pentru a se achita de func˛iile lor Ón cele mai bune condi˛ii, ofi˛erii de
poli˛ie care se ocup„ frecvent sau exclusiv de minori ori care se consacr„ Ón
mod esen˛ial prevenirii delincven˛ei juvenile trebuie s„ primeasc„ o
instruc˛iune ∫i o preg„tire speciale. Œn acest scop, Ón marile ora∫e este necesar
s„ fie create servicii speciale ale poli˛iei.
Comentariu:
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Articolul 12 atrage aten˛ia asupra necesit„˛ii de a se asigura o preg„tire
de specialitate pentru to˛i acei responsabili cu aplicarea legilor, care
particip„ la administrarea justi˛iei pentru minori. Œntruc‚t poli˛ia este prima
verig„ intermediar„ cu aparatul de justi˛ie pentru minori, agen˛ii s„i trebuie
s„ ac˛ioneze Ón mod judicios ∫i nuan˛at.
Chiar dac„ raportul dintre urbanizare ∫i criminalitate este foarte
complex, cel mai adesea cre∫terea delincven˛ei juvenile este asociat„ cu
dezvoltarea marilor ora∫e, mai ales dac„ aceasta este rapid„ ∫i anarhic„. Ar
fi deci indispensabil s„ existe servicii specializate ale poli˛iei nu numai pentru
a aplica principiile enun˛ate Ón prezentul instrument (de exemplu, articolul
1.6) ci ∫i, Óntr-un sens mai general, pentru a ameliora eficacitatea m„surilor
de prevenire ∫i reprimare a delincven˛ei juvenile ∫i a m„surilor ce se refer„
la tratamentul tinerilor delincven˛i.
13. Deten˛ia preventiv„
13.1 Deten˛ia preventiv„ nu poate fi dec‚t o m„sur„ de ultim„ instan˛„, iar
durata sa trebuie s„ fie c‚t de scurt„ cu putin˛„.
13.2 Œn m„sura posibilului, deten˛ia preventiv„ trebuie s„ fie Ónlocuit„ de
alte m„suri, cum sunt supravegherea Óndeaproape, asisten˛a acordat„ cu cea
mai mare aten˛ie sau plasamentul Óntr-o familie, Óntr-o institu˛ie sau Óntr-un
c„min educativ.
13.3 Minorii afla˛i Ón deten˛ie preventiv„ trebuie s„ beneficieze de toate
drepturile ∫i garan˛iile prev„zute Ón Ansamblul regulilor minime pentru
tratamentul de˛inu˛ilor, adoptat de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite.
13.4 Minorii afla˛i Ón deten˛ie preventiv„ trebuie s„ fie separa˛i de adul˛i ∫i
de˛inu˛i Ón institu˛ii distincte sau Óntr-o parte distinct„ a unei institu˛ii care
ad„poste∫te ∫i adul˛i.
13.5 Œn timpul deten˛iei preventive, minorii trebuie s„ primeasc„ Óngrijiri,
protec˛ie ∫i Óntreaga asisten˛„ personal„ — pe plan social, educativ,
profesional, psihologic, medical ∫i fizic — care le pot fi necesare, ˛in‚ndu-se
seama de v‚rst„, sexul ∫i personalitatea lor.
Comentariu:
Pericolul de îcontaminare criminal„“ pentru tinerii afla˛i Ón deten˛ie nu
trebuie s„ fie subestimat. Pare deci, important s„ se insiste asupra necesit„˛ii
de a se prevedea solu˛ii alternative. Œn aceast„ privin˛„, articolul 13.1
Óncurajeaz„ stabilirea unor m„suri noi ∫i novatoare, apte s„ evite deten˛ia
preventiv„, Ón interesul ∫i pentru bun„starea minorilor.
Minorii afla˛i Ón deten˛ie preventiv„ se bucur„ de toate drepturile ∫i
garan˛iile prev„zute Ón Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul
de˛inu˛ilor, ca ∫i Ón Pactul interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i
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politice, Óndeosebi articolul 9, alineatul b al paragrafului 2 ∫i subparagraful
3 al articolului 10.
Articolul 13.4 nu interzice Statelor s„ Óntreprind„, Ómpotriva influen˛ei
nefaste a delincven˛ilor adul˛i, alte m„suri de protec˛ie care s„ fie cel pu˛in la
fel de eficace ca cele men˛ionate Ón dispozi˛iile sale.
Au fost enumerate diferite forme de asisten˛„ ce pot deveni necesare
pentru a atrage aten˛ia asupra gamei de nevoi specifice ale tinerilor de˛inu˛i
(de exemplu, dac„ este vorba de un b„iat sau o fat„, de droga˛i, alcoolici,
tineri bolnavi mintal, tineri suferinzi de anumite traumatisme, produse mai
ales dup„ arestarea lot etc.).
Diferitele caracteristici fizice ∫i psihice ale tinerilor de˛inu˛i pot justifica
luarea de m„suri prin care ace∫tia s„ fie separa˛i de al˛ii, atunci c‚nd se afl„
Ón deten˛ie preventiv„, pentru a se putea evita relele tratamente din partea
celor din urm„ ∫i pentru a beneficia de o asisten˛„ mai potrivit„ cazurilor lor.
Al 6-lea Congres al Na˛iunilor Unite pentru prevenirea crimei ∫i
tratamentul delincven˛ilor a specificat, Ón Rezolu˛ia 4 cu privire la Ansamblul
regulilor minime privitoare la administrarea justi˛iei pentru minori, c„ acest
instrument trebuie, Óntre altele, s„ reflecte principiul de baz„ potrivit c„ruia
deten˛ia efectuat„ Ónaintea judec„˛ii nu trebuie s„ fie utilizat„ dec‚t Ón ultim„
instan˛„ ∫i c„ nici un minor sau t‚n„r delincvent nu trebuie s„ fie ˛inut Óntr-o
institu˛ie Ón care este susceptibil s„ sufere influen˛a negativ„ a delincven˛ilor
adul˛i, trebuind de altfel, s„ se ˛in„ seama Óntotdeauna de nevoile specifice
stadiului s„u de dezvoltare.
PARTEA A III-A
JUDECAREA ™I SOLUﬁIONAREA CAUZELOR
14. Autoritatea competent„ s„ judece
14.1 Œn cazul Ón care un t‚n„r delincvent nu a f„cut obiectul unei proceduri
extrajudiciare (prev„zut„ la articolul 11), aceast„ cauz„ va fi examinat„ de
autoritatea competent„ (curte, tribunal, comisie, consiliu etc.), Ón conformitate
cu principiile privind desf„∫urarea unui proces just ∫i echitabil.
14.2 Procedura de urmat trebuie s„ vizeze protejarea maxim„ a intereselor
t‚n„rului delincvent ∫i s„ se desf„∫oare Óntr-un climat de Ón˛elegere, permi˛‚nd
astfel acestuia s„ participe ∫i s„ se exprime liber.
Comentariu:
Este dificil s„ se dea organismului sau persoanei competente o defini˛ie
care s„ descrie Óntr-o manier„ universal acceptabil„ autoritatea
jurisdic˛ional„. Expresia îautoritatea competent„“ este Ón˛eleas„ ca
Ónglob‚nd pre∫edin˛ii cur˛ilor sau tribunalelor (compuse dintr-un singur
judec„tor sau din mai mul˛i membri), adic„ magistra˛i de profesie sau
neprofesioni∫ti, ca ∫i comisiile administrative (de exemplu, Ón cazul sistemelor
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sco˛ian sau scandinav) sau alte organisme comunitare mai pu˛in oficiale,
specializate Ón solu˛ionarea conflictelor cu caracter jurisdic˛ional.
Procedura urmat„ pentru judecarea tinerilor delincven˛i trebuie s„ se
conformeze, Ón orice situa˛ie, normelor minime ce sunt asigurate Ón mod
aproape universal oric„rui acuzat, prin respectarea formelor legale. Œn
aceste forme, un proces îjust ∫i echitabiul“ cuprinde astfel de garan˛ii
fundamentale ca prezum˛ia de nevinov„˛ie, compararea ∫i depozi˛ia
martorilor, mijloacele ordinare de ap„rare, dreptul de a p„stra t„cerea,
dreptul de replic„ la ultima audiere, dreptul de a face apel etc. (A se vedea,
de asemenea, articolul 7.1).
15. Asisten˛a avocatului, p„rin˛ilor ∫i tutorilor
15.1 De-a lungul Óntregii proceduri, minorul are dreptul de a fi reprezentat
de un avocat sau de a cere s„ fie desemnat un avocat din oficiu, Ón cazul
existen˛ei Ón ˛ara respectiv„ a unor dispozi˛ii care s„ prevad„ aceast„ asisten˛„.
15.2 P„rin˛ii sau tutorele pot participa la procedur„ ∫i pot fi ruga˛i s„
participe, Ón interesul minorului, de c„tre autoritatea competent„. Ea poate
totu∫i s„ le refuze aceast„ participare dac„ are motive s„ presupun„ c„
excluderea lor este necesar„ Ón interesul minorului.
Comentariu:
Terminologia articolului 15.1 este paralel„ cu cea a articolului 93 din
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul de˛inu˛ilor. Serviciile
avocatului sau avocatului din oficiu sunt necesare pentru a se asigura
minorului asisten˛a juridic„, Óns„ dreptul de participare a p„rin˛ilor sau a
tutorelui, astfel cum este enun˛at la articolul 15.2, trebuie s„ fie considerat ca
o asisten˛„ general„, de orgin psihologic ∫i afectiv, acordat„ minorului,
func˛ie ce persist„ de-a lungul Óntregii proceduri.
C„utarea unei solu˛ii adecvate de c„tre autoritatea competent„ poate fi
facilitat„, mai ales prin cooperarea reprezentan˛ilor legali ai minorului (sau
a unei alte persoane Ón care minorul poate avea efectiv Óncredere). Acest
lucru ar putea avea Óns„ efecte cu totul contrarii, dac„ prezen˛a p„rin˛ilor sau
a tutorelui joac„ un rol negativ Ón cadrul audierilor, de exemplu, dac„
manifest„ o atitudine ostil„ fa˛„ de minor, fapt din care decurge existen˛a
dispozi˛iilor cu privire la eventuala lor excludere.
16. Rapoartele de anchet„ social„
16.1 Œn toate cazurile, cu excep˛ia infrac˛iunilor minore, Ónainte ca
autoritatea competent„ s„ ia o hot„r‚re definitiv„ prealabil„ condamn„rii,
antecedentele minorului, condi˛iile Ón care el tr„ie∫te ∫i condi˛iile Ón care a fost
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comis delictul vor face obiectul unei anchete aprofundate, de natur„ s„
faciliteze judecarea cauzei de c„tre autoritatea competent„.
Comentariu:
Rapoartele de anchet„ social„ (rapoarte sociale sau rapoarte prealabile
sentin˛ei) reprezint„ un sprijin indispensabil Ón majoritatea cazurilor
urm„ririlor penale contra tinerilor delincven˛i. Autoritatea competent„
trebuie s„ fie informat„ asupra elementelor importante referitoare la minor,
cum sunt antecedentele sociale sau familiale, situa˛ia ∫colar„, experien˛a Ón
materie de educa˛ie etc. Œn acest sens, anumite sisteme jurisdic˛ionale fac apel
la servicii sociale speciale sau la persoane apropiate activit„˛ilor tribunalului
sau comisiei. Acela∫i rol poate fi Óndeplinit ∫i de alte persoane, mai ales de
agen˛ii serviciilor probatorii. Articolul reclam„, prin urmare, ca anumite
servicii sociale corespunz„toare s„ se Óns„rcineze cu Óntocmirea rapoartelor
de anchet„ social„ necesare.
17. Principiile directoare ce guverneaz„ judecata ∫i luarea hot„r‚rii
17.1. Hot„r‚rea autorit„˛ii competente trebuie s„ se inspire din
urm„toarele principii:
a) hot„r‚rea trebuie s„ fie Óntotdeauna propor˛ional„ nu numai cu
Ómprejur„rile ∫i gravitatea delictului, ci ∫i cu circumstan˛ele ∫i nevoile
delincventului ca ∫i cu cele ale societ„˛ii;
b) nu vor fi aduse restric˛ii libert„˛ii personale a minorului — ∫i acestea
limitate la un minim necesar — dec‚t dup„ examinarea minu˛ioas„ a cauzei;
c) priva˛iunea de libertate va fi impus„ minorului numai dac„ acesta este
considerat vinovat de un delict s„v‚r∫it prin promovarea de daune Ómpotriva
altei persoane sau pentru recidiv„, dac„ nu exist„ alt„ solu˛ie convenabil„;
d) bun„starea minorului trebuie s„ constituie criteriul hot„r‚tor Ón
examinarea cauzei lui.
17.2 Pedeapsa capital„ nu poate fi aplicat„ pentru delictele comise de
minori.
17.3 Minorii nu vor fi supu∫i pedepselor corporale.
17.4 Autoritatea competent„ are latitudinea de a Óntrerupe procedura Ón
orice moment.
Comentariu:
Principala dificultate pe care o prezint„ formularea principiilor
directoare care guverneaz„ judecarea minorilor ˛ine de faptul c„ mai exist„
anumite contradic˛ii nesolu˛ionate Óntre unele op˛iuni fundamentale, mai ales
Óntre urm„toarele:
a) reintegrare social„ sau sanc˛iune meritat„;
b) asisten˛„ sau reprimare ∫i pedeaps„;
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c) reac˛ie fa˛„ de caracteristicile cazului specific sau reac˛ie inspirat„ din
necesitatea de a proteja societatea Ón ansamblul s„u;
d) disuasiune general„ sau ap„rare individual„.
Conflictul dintre aceste op˛iuni este mai grav Ón cazul minorilor dec‚t Ón
cel al adul˛ilor. Œn fa˛a marii diversit„˛i de cauze ∫i reac˛ii, ce caracterizeaz„
cazurile privitoare la minori, se constat„ c„ toate problemele sunt legate Óntre
ele.
Ansamblul de reguli minime cu privire la administrarea justi˛iei pentru
minori nu urm„re∫te s„ prescrie procedura de urmat, ci s„ defineasc„ o
procedur„ care s„ fie c‚t mai conform„ cu principiile universal acceptate.
Iat„ de ce, principiile anun˛ate la articolul 17.1, Óndeosebi la alineatele a ∫i
c, trebuie s„ fie considerate ca directive practice destinate s„ ofere un punct
de plecare comun; dac„ autorit„˛ile interesate vor ˛ine seama de ele (a se
vedea ∫i articolul 5), aceste principii ar putea contribui Ón mod foarte util la
asigurarea protec˛iei drepturilor fundamentale ale tinerilor, mai ales Ón ce
prive∫te dezvoltarea lor personal„ ∫i educa˛ia.
Alineatul b al articolului 17.1 afirm„ c„ solu˛iile strict punitive nu sunt
convenabile. De∫i atunci c‚nd este vorba de adul˛i ∫i poate, de asemenea, Ón
cazul delictelor grave comise de tineri, no˛iunile de pedeaps„ meritat„ ∫i de
sanc˛iune conform„ gravit„˛ii delictului pot fi relativ justificate, Ón cauzele
relative la minori interesul ∫i viitorul acestora trebuie s„ prevaleze
Óntotdeauna considerentelor de acest gen.
Pe linia Rezolu˛iei 8 a celui de-al 8-lea Congres al Na˛iunilor Unite,
alineatul b al articolului 17.1 Óncurajeaz„ recurgerea, Ón m„sura posibilului,
la solu˛ii, altele dec‚t plasarea Óntr-o institu˛ie, ˛in‚ndu-se seama de grija de
a r„spunde la nevoile specifice ale tinerilor. Astfel, trebuie s„ se fac„ apel
deplin la toat„ gama de sanc˛iuni alternative ∫i s„ se stabileasc„ noi tipuri de
sanc˛iuni, av‚ndu-se Ón vedere tot timpul no˛iunea de securitate public„. Ori
de c‚te ori este posibil, trebuie s„ fie aplicat regimul probatoriu, ca form„ de
am‚nare, regimul pedepselor condi˛ionate, al hot„r‚rilor la nivelul
comisiilor sau orice alte dispozi˛ii asem„n„toare.
Alineatul c al articolului 17.1 corespunde unuia din principiile directoare
care figureaz„ Ón Rezolu˛ia 4 a celui de-al 6-lea Congres, care urm„re∫te s„
evite Óncarcerarea tinerilor delincven˛i, afar„ doar dac„ nu mai exist„ un alt
mijloc corespunz„tor pentru asigurarea securit„˛ii publice.
Dispozi˛ia prin care se interzice pedeapsa capital„, ∫i care face obiectul
articolului 17.2, corespunde paragrafului 5 al articolului 6 din Pactul
interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i politice.
Dispozi˛iile prin care se interzic pedepsele corporale corespunde
articolului 7 din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile civile ∫i politice
∫i Declara˛iei asupra protec˛iei tuturor persoanelor Ómpotriva torturii ∫i a
altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, ca ∫i
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Conven˛iei Ómpotriva torturii ∫i a altor pedepse sau tratamente crude,
inumane sau degradante ∫i proiectului de conven˛ie asupra drepturilor
copilului.
Latitudinea de a Óntrerupe Ón orice moment cursul procedurii (art. 17.4)
constituie o caracteristic„ specific„ tratamentului tinerilor delincven˛i, prin
opozi˛ie cu adul˛ii. La cuno∫tin˛a autorit„˛ii competente poate oric‚nd s„
ajung„ existen˛a unor Ómprejur„ri care s„ ofere cea mai bun„ solu˛ie prin
oprirea total„ a urm„ririi.
18. Dispozi˛ii decurg‚nd din hot„r‚rea judec„toreasc„
18.1 Autoritatea competent„ poate asigura executarea hot„r‚rii
judec„tore∫ti Ón forme foarte diverse, pe baza unei mari suple˛i, pentru a se
evita, pe c‚t este cu putin˛„, internarea Óntr-o institu˛ie. Asemenea m„suri,
dintre care unele pot fi Ómbinate, figureaz„ mai jos:
a) ordonarea unui ajutor, a unei orient„ri sau a unei supravegheri;
b) proba˛iunea;
c) ordonarea interven˛iei serviciilor comunitare;
d) amenzi, indemniza˛ii ∫i restitu˛ii;
e) ordonarea unui regim intermediar sau a altuia asem„n„tor;
f) ordonarea particip„rii la reuniuni de grupe de orientare sau la alte
activit„˛i analoage;
g) ordonarea plas„rii Óntr-o familie, Óntr-un centru comunitar sau Ón alt
mediu educativ;
h) alte hot„r‚ri pertinente.
18.2 Nici un minor nu va fi sustras supravegherii p„rin˛ilor s„i, fie ea Ón
parte sau Ón Óntregime, afar„ doar dac„ Ómprejur„rile nu fac necesar„ separarea
minorului de p„rin˛i.
Comentariu:
La Articolul 18.1 sunt enumerate deciziile ∫i sanc˛iunile importante care,
p‚n„ Ón prezent, au fost adoptate cu succes de diferite sisteme judiciare.
Acestea ofer„ op˛iuni interesante care merit„ s„ fie urmate ∫i ameliorate,
datorit„ penuriei de personal competent, posibil„ Ón anumite regiuni,
articolul nu enumer„ nevoile Ón mod specific; Ón aceste regiuni, s-ar putea
Óncerca sau imagina m„suri care s„ fac„ necesar un mai mic num„r de
personal.
Exemplele citate la articolul 18.1 au, mai ales, un elemente comun, ∫i
anume faptul c„ institu˛iile comunitare joac„ un rol important Ón punerea Ón
aplicare a m„surilor prev„zute. Reabilitarea fondat„ pe ac˛iunea comunitar„
constituie o metod„ clasic„, ce Ómbrac„ de acum numeroase aspecte.
Comunit„˛ile trebuie s„ fie Óncurajate s„ ofere servicii de acest gen.
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Articolul 18.2 subliniaz„ importan˛a familiei care, potrivit paragrafului 1
al articolului 10 din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile economice,
sociale ∫i culturale este îelementul natural ∫i fundamental al societ„˛ii“. Œn
s‚nul unei familii, p„rin˛ii nu au numai dreptul, ci ∫i Óndatorirea de a Óntre˛ine
∫i de a supravegherea pe copiii lor. Articolul 18.2 prevede, prin urmare c„
separarea copiilor de p„rin˛ii lor reprezint„ o m„sur„ grav„, ce nu poate fi
ordonat„ dec‚t Ón ultim„ instan˛„, atunci c‚nd faptele (v„t„m„ri provocate
copilului, de exemplu) o justific„ pe deplin.
19. Recurgerea minim„ la internare Óntr-o institu˛ie
19.1 Plasarea unui minor Óntr-o institu˛ie reprezint„, Ón toate cazurile, o
m„sur„ luat„ Ón ultim„ instan˛„, iar durata acestei plas„ri trebuie s„ fie c‚t de
scurt„ cu putin˛„.
Comentariu:
Criminologia progresist„ recomand„ tratamentul Óntr-un mediu deschis,
mai cur‚nd dec‚t plasamentul Óntr-o institu˛ie. Practic, nu s-a constatat nici
o diferen˛„ Óntre cele dou„ metode, Ón ce prive∫te succesul ob˛inut.
Numeroasele influen˛e negative ce se exercit„ asupra individului ∫i care par
s„ fie inevitabile Ón mediul institu˛ional nu pot, f„r„ Óndoial„, fi echilibrate de
eforturile Ón domeniul tratamentului. Acest lucru este valabil, mai ales Ón
cazul tinerilor delincven˛i, a c„ror vulnerabilitate este mai mare. De altfel,
consecin˛ele negative pe care le antreneaz„ nu numai pierderea libert„˛ii, ci
∫i recuperarea de mediul social familial sunt cu siguran˛„ mai grave la
minori, datorit„ lipsei lor de maturitate.
Articolul 19 urm„re∫te s„ restr‚ng„ plasarea Óntr-o institu˛ie Ón dou„
privin˛e: frecven˛a (îm„sur„ luat„ Ón ultim„ instan˛„“) ∫i durata (îpe c‚t de
scurt„ cu putin˛„“). Articolul respectiv reia unul din principiile fundamentale
ale Rezolu˛iei 4 a celui de-al 6-lea Congres al Na˛iunilor Unite, potrivit
c„ruia nici un t‚n„r delincvent nu trebuie s„ fie Óncarcerat Óntr-o institu˛ie
penitenciar„, dec‚t Ón cazul Ón care nu exist„ un alt mijloc corespunz„tor.
Articolul cere prin urmare ca, Ón cazul Ón care un t‚n„r delincvent trebuie s„
fie internat Óntr-o institu˛ie, priva˛iunea de libertate s„ fie limitat„ c‚t mai
mult cu putin˛„, s„ fie f„cute preg„tiri speciale Ón institu˛ie pentru deten˛ia sa
∫i s„ se ˛in„ seama de diferitele feluri de delincven˛i, de delicte ∫i de institu˛ii.
Œn acest sens va trebui s„ se acorde prioritate institu˛iilor îdeschise“ fa˛„ de
institu˛iile îÓnchise“. Œn afar„ de aceasta, toate institu˛iile vor trebui s„ fie de
tip corec˛ional sau educativ, mai cur‚nd dec‚t de tip penitenciar.
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20. Evitarea am‚n„rilor inutile
20.1 Fiecare cauz„ trebuie tratat„ Ón mod rapid, Ónc„ de la Ónceput, f„r„
Ónt‚rzieri evitabile.
Comentariu:
Rapiditatea procedurilor Ón cauzele care privesc pe tinerii delincven˛i este
de prim„ importan˛„. Œn caz contrar, va fi compromis„ g„sirea unei solu˛ii
satisf„c„toare Ón desf„∫urarea procedurii ∫i a judec„˛ii. Cu c‚t va trece mai
mult timp, cu at‚t minorului Ói va fi mai greu, chiar imposibil, s„ lege
intelectual sau psihologic procedura ∫i judecata de delictul comis.
21. Arhivele
21.1. Arhivele referitoare la tinerii delincven˛i trebuie considerate strict
confiden˛iale, ele neput‚nd fi comunicate ter˛ilor. Accesul la aceste arhive
este limitat persoanelor direct interesate Ón judecarea cauzei sau altor persoane
autorizate Ón mod corespunz„tor.
21.2. Nu se vor lua Ón seam„ antecedentele unui t‚n„r delincvent, Ón
urm„ririle ulterioare contra adul˛ilor implic‚nd acela∫i delincvent.
Comentariu:
Acest articol urm„re∫te s„ stabileasc„ un echilibru Óntre interese
contradictorii referitoare la arhive sau dosare, adic„, pe de o parte, cele ale
poli˛iei, parchetului ∫i ale altor autorit„˛i preocupate s„ amelioreze controlul
infrac˛iunilor ∫i, pe de alt„ parte, interesele delincventului (a se vedea, de
asemenea, articolul 8). Prin expresia îalte persoane autorizate Ón mod
corespunz„tor“ se Ón˛elege, de exemplu, persoanele Óns„rcinate cu
cercet„rile.
22. Competen˛ele profesionale ∫i preg„tirea
22.1 Preg„tirea profesional„, preg„tirea Ón cursul angaj„rii, reciclarea ∫i
alte tipuri de Ónv„˛„m‚nt corespunz„toare servesc s„ confere ∫i s„ men˛in„
competen˛a profesional„ necesar„ tuturor persoanelor Óns„rcinate cu
rezolvarea cauzelor referitoare la minori.
22.2 Personalul justi˛iei pentru minori trebui s„ reflecte diversitatea
tipurilor de tineri care intr„ Ón contact cu sistemul justi˛iei pentru minori. Se
vor depune eforturi pentru a se asigura o reprezentare echitabil„ a femeilor ∫i
a minorit„˛ilor Ón organele justi˛iei pentru minori.
Comentariu:
Autorit„˛ile care sunt competente s„ ia o hot„r‚re pot avea preg„tiri
foarte diferite (magistra˛i, Ón Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de
Nord ∫i Ón regiunile care se inspir„ din sistemul lui îcommon law“;
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judec„tori de forma˛ie juridic„, Ón ˛„rile de drept roman ∫i Ón regiunile care
se inspir„ din aceasta; Ón alte p„r˛i, juri∫ti, ale∫i sau desemna˛i, membrii
comisiilor comunitare etc.). Pentru toate aceste autorit„˛i sunt necesare un
minim de cuno∫tin˛e de drept, sociologie, psihologie, criminologie ∫i de
∫tiin˛a comportamentului, condi˛ie considerat„ egal de important„ ca
specializarea sau independen˛a autorit„˛ii competente.
Pentru lucr„torii sociali ∫i agen˛ii serviciilor probatorii, s-ar putea s„ nu
fie posibil s„ se insiste asupra specializ„rii profesionale, ca o condi˛ie
prealabil„ asum„rii de func˛ii Ón leg„tur„ cu delincven˛a juvenil„. Œn locul
acesteia, ceea ce pare s„ constituie un minim de calificare indispensabil„ este
preg„tirea profesional„ la locul de munc„.
Calificarea profesional„ reprezint„ un element esen˛ial pentru a se
asigura o administrare impar˛ial„ ∫i eficace a justi˛iei pentru minori. Œn
consecin˛„, trebuie ameliorat„ recrutarea, perspectivele de avansare ∫i
preg„tirea profesional„ a personalului ∫i s„ i se asigure mijloacele necesare
Óndeplinirii corespunz„toare a func˛iilor sale.
Pentru a se asigura impar˛ialitatea administr„rii justi˛iei pentru minori,
trebuie evitat„ orice discriminare de ordin politic, social, al sexului, rasial,
religios, cultural sau de alt„ natur„, Ón selec˛ionarea, numirea ∫i avansarea
profesional„ a personalului Óns„rcinat cu administrarea justi˛iei pentru
minori. Acest lucru a fost recomandat de cel de-al 6-lea Congres, care a rugat
Statele membre s„ asigure un tratament just ∫i echitabil femeilor Ón cadrul
personalului justi˛iei penale ∫i a recomandat luarea de m„suri speciale
pentru recrutarea, formarea ∫i facilitarea avans„rii profesionale a
personalului feminin Ón administrarea justi˛iei pentru minori.
PARTEA A IV-A
TRATAMENTUL ŒN MEDIU DESCHIS
23. Mijloacele de executare a hot„r‚rii judec„tore∫ti
23.1 Pentru a se asigura executarea hot„r‚rilor luate de autoritatea
competent„, men˛ionat„ la articolul 14.1 de mai sus, autoritatea Óns„∫i sau o
alt„ autoritate, dup„ cum este cazul, va lua m„surile care se impun.
23.2 Œn aceast„ calitate, autoritatea poate, dac„ va judeca necesar,
modifica hot„r‚rile luate, cu condi˛ia ca modificarea s„ fie conform„ cu
principiile care figureaz„ Ón prezentul Ansamblu de reguli.
Comentariu:
Fiind vorba de delincven˛i minori, executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti
poate avea, mai mult dec‚t Ón cazul adul˛ilor, repercusiuni Óndelungate
asupra vie˛ii celui interesat. Este deci important ca modul de executare a
hot„r‚rii s„ fie supravegheat cu aten˛ie de autoritatea competent„ sau de
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organul independent (comisia competent„ s„ acorde libertatea condi˛ional„
sau supravegheat„, serviciul probatoriu, institu˛ia Óns„rcinat„ cu protec˛ia
tinerilor etc.), care sunt institu˛ii dotate cu calific„ri egale celor pe care le are
autoritatea ce a pronun˛at ini˛ial hot„r‚rea judec„toreasc„. Œn acest sens, Ón
anumite ˛„ri a fost desemnat un judec„tor Óns„rcinat special cu executarea
pedepselor.
Compozi˛ia, puterile ∫i func˛iile autorit„˛ilor respective trebuie s„ fie
suple; descrierea dat„ acesteia la articolul 23 este general„ Ón mod
inten˛ionat, pentru a i se asigura o c‚t mai larg„ acceptare.
24. Asisten˛a acordat„ minorilor
24.1 Œn toate fazele procedurale, se vor depune eforturi pentru a se asigura
minorilor asisten˛a necesar„ Ón materie de locuin˛„, educa˛ie ∫i preg„tirea
profesional„, de loc de munc„ sau alt„ form„ de ajutor util ∫i practic, Ón
vederea facilit„rii reintegr„rii sale.
Comentariu:
Promovarea bun„st„rii minorului este un element extrem de important.
Articolul 24 subliniaz„ necesitatea de a se prevedea din timp crearea de
instala˛ii, servicii ∫i a tuturor celorlalte forme de asisten˛„ necesare servirii
optime a interesului minorului Ón timpul Óntregii perioade de reintegrare.
25. Mobilizarea voluntarilor ∫i a altor servicii comunitare
25.1 Voluntarii, organiza˛iile benevole, institu˛iile locale ∫i alte servicii
comunitare vor fi solicitate s„ contribuie la reintegrarea minorului Ón cadrul
colectivit„˛ii ∫i, pe c‚t posibil, Ón interiorul celulei familiale.
Comentariu:
Acest articol arat„ c„ toate activit„˛ile privitoare la delincven˛ii juvenili
trebuie orientate spre reintegrarea lor. Cooperarea cu colectivitatea este
indispensabil„ pentru aplicarea eficace a directivelor autorit„˛ii competente.
Voluntarii ∫i serviciile benevole mai ales s-au dovedit a fi resurse foarte
interesante care p‚n„ Ón prezent nu au fost folosite la Óntreaga lor capacitate.
Œn anumite cazuri, cooperarea cu fo∫tii delincven˛i (Óndeosebi fo∫tii
toxicomani) poate fi extrem de util„.
Articolul 25 dezvolt„ principiile expuse Ón articolele 1.1—1.6 ∫i urmeaz„
linia prevederilor pertinente din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile
civile ∫i politice.
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PARTEA a V-a
TRATAMENTUL ŒN INSTITUﬁII
26. Obiectivele tratamentului Ón institu˛ii
26.1 Formarea ∫i tratamentul minorilor interna˛i Óntr-o institu˛ie vor avea
drept scop s„ le asigure asisten˛„, protec˛ie, educa˛ie ∫i competen˛e
profesionale, pentru a-i ajuta s„ joace un rol constructiv ∫i productiv Ón
societate.
26.2 Tinerii interna˛i Óntr-o institu˛ie vor primi sprijin, protec˛ie ∫i Óntreaga
asisten˛„ — pe plan social, educativ, profesional, psihologic, medical ∫i fizic
— care le pot fi necesare, ˛in‚nd seama de v‚rsta, sexul ∫i personalitatea lor
∫i de interesul dezvolt„rii lor armonioase.
26.3 Minorii interna˛i Óntr-o institu˛ie trebuie s„ fie separa˛i de adul˛i ∫i
de˛inu˛i Óntr-un local distinct sau Óntr-o parte distinct„ a unei institu˛ii care
ad„poste∫te ∫i adul˛i.
26.4 Tinerele delincvente internate Óntr-o institu˛ie trebuie s„ beneficieze
de aten˛ie special„ Ón ceea ce prive∫te propriile lor nevoi ∫i probleme. Œn nici
un caz, ajutorul, protec˛ia, asisten˛a, tratamentul ∫i preg„tirea de care ele
beneficiaz„ nu trebuie s„ fie inferioare celor de care se bucur„ tinerii
delincven˛i. Acestor delincven˛e trebuie s„ li se asigure un tratament echitabil.
26.5 P„rin˛ii sau tutorele minorului internat Óntr-o institu˛ie vor avea
dreptul de a-l vizita, Ón interesul ∫i pentru b„n„starea acestuia.
26.6 Se va favoriza cooperarea dintre ministere ∫i servicii, Ón scopul
asigur„rii unei preg„tiri ∫colare sau, dac„ va fi cazul, profesionale
corespunz„toare minorilor interna˛i Óntr-o institu˛ie, pentru a nu fi
dezavantaja˛i sub aspectul studiilor la p„r„sirea institu˛iei.
Comentariu:
Obiectivele tratamentului Óntr-o institu˛ie, enun˛ate Ón articolele 26.1 ∫i
26.2 trebuie s„ fie acceptabile pentru toate sistemele ∫i toate culturile. Cu
toate acestea, obiectivele avute Ón vedere nu au fost atinse peste tot ∫i r„m‚n
multe de f„cut Ón acest domeniu.
Œndeosebi, asisten˛a medical„ ∫i psihologic„ este extrem de important„
pentru tinerii droga˛i, violen˛i sau bolnavi mintal interna˛i Óntr-o institu˛ie.
Grija de a evita influen˛ele negative ale delincven˛ilor adul˛i ∫i de a
garanta bun„starea minorilor interna˛i Óntr-o institu˛ie, enun˛at„ Ón articolul
26.3, este conform„ cu unul din principiile de baz„ ale ansamblului de reguli
fixate de cel de-al 6-lea Congres Ón Rezolu˛ia 4. Acest articol nu interzice
Statelor s„ ia ∫i alte m„suri Ómpotriva influen˛elor negative ale delincven˛ilor
adul˛i, m„suri care s„ fie cel pu˛in la fel de eficace ca cele men˛ionate Ón
articolul respectiv. (A se vedea, de asemenea, articolul 13.4).
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Articolul 16.4 se refer„ la faptul c„ delincventele nu beneficiaz„, Ón
general, de aceea∫i aten˛ie ca cea acordat„ delincven˛ilor, a∫a cum s-a f„cut
observa˛ia la cel de-al 6-lea Congres. Œn mod deosebit, Rezolu˛ia 9 a celui deal 6-lea Congres cere s„ se asigure delincventelor un tratament echitabil Ón
toate fazele procedurale ale justi˛iei penale ∫i s„ se acorde o aten˛ie special„
problemelor ∫i nevoilor lor specifice Ón tipul Óncarcer„rii. Œn plus, acest
articol trebuie v„zut Ón lumina Deeclara˛iei de la Caracas, prin care
Congresul al 6-lea a cerut, mai ales, s„ fie respectat„ egalitatea de tratament
Ón administrarea justi˛iei penale, ca ∫i Ón contextul Declara˛iei asupra
elimin„rii discrimin„rilor fa˛„ de femei ∫i al Conven˛iei asupra elimin„rii
discrimin„rii tuturor formelor de discriminare fa˛„ de femei.
Dreptul de vizit„ (art. 26.5) decurge din dispozi˛iile articolelor 7.1, 10.1,
15.2 ∫i 18.2. Cooperarea dintre ministere ∫i servicii (art. 26.6) comport„ o
importan˛„ special„ pentru ameliorarea de ordin general a calit„˛ii
tratamentului ∫i preg„tirii Ón institu˛iile de corec˛ie.
27. Aplicarea Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul
de˛inu˛ilor, adoptat de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite
27.1 Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul de˛inu˛ilor ∫i
recomand„rile aferente sunt aplicabile Ón m„sura Ón care ele privesc
tratamentul tinerilor delincven˛i interna˛i Óntr-o institu˛ie, inclusiv al celor
afla˛i Ón deten˛ie preventiv„.
27.2 Œn m„sura posibilului, se vor depune eforturi pentru punerea Ón
aplicare a principiilor pertinente enun˛ate Ón Ansamblul de reguli minime
pentru tratamentul de˛inu˛ilor, Ón scopul satisfacerii nevoilor diferitelor
categorii de minori, potrivit v‚rstei, sexului ∫i personalit„˛ii acestora.
Comentariu:
Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul de˛inu˛ilor a fost unul
dintre primele instrumente de acest gen adoptate de Organiza˛ia Na˛iunilor
Unite. Este Óndeob∫te recunoscut c„ textele respective au avut un efect pe
scar„ mondial„. Chiar dac„ ast„zi mai exist„ Ónc„ ˛„ri Ón care punerea lor Ón
aplicare se afl„ numai la stadiul de aspira˛ie, f„r„ a fi devenit realitate, acest
Ansamblu de reguli minime continu„ s„ exercite o influen˛„ important„
asupra administr„rii umane a institu˛iilor penitenciare.
Unele dintre principalele puncte relative la tinerii delincven˛i interna˛i
Óntr-o institu˛ie sunt acoperite de Ansamblul de reguli minime pentru
tratamentul de˛inu˛ilor (localuri de deten˛ie, arhitectura, rufe de pat,
Ómbr„c„minte, pl‚ngeri ∫i cereri ale de˛inu˛ilor, contactul cu lumea
exterioar„, alimenta˛ia, serviciile medicale, serviciul religios, separarea
dup„ criteriul v‚rtei, personalul, munca etc.) ca ∫i de dispozi˛iile referitoare
la pedepse, disciplin„ ∫i mijloacele de constr‚ngere Ón cazul delincven˛ilor
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periculo∫i. Nu ar fi oportun„ modificarea Ansamblului de reguli minime
pentru tratamentul de˛inu˛ilor pentru a fi adaptat la condi˛iile specifice
institu˛iilor Ón care sunt interna˛i delincven˛ii juvenili, Ón cadrul prezentului
Ansamblu de reguli minime cu privire la administrarea justi˛iei pentru
minori.
Articolul 27 se refer„ la condi˛iile ce trebuie s„ fie Óndeplinite Ón cazul
minorilor interna˛i Óntr-o institu˛ie (art. 27.1) ca ∫i asupra diferitelor nevoi
specifice acestora, Ón func˛ie de v‚rst„, sex ∫i personalitate. Œn acest fel,
obiectivele ∫i con˛inutul acestui articol se afl„ Ón raport direct cu dispozi˛iile
pertinente ale Ansamblului de reguli minime pentru tratamentul de˛inu˛ilor.
28. Aplicarea frecvent„ ∫i prompt„ a regimului eliber„rii condi˛ionate
28.1 Autoritatea corespunz„toare va recurge la eliberarea condi˛ionat„ pe
c‚t de des ∫i de cur‚nd cu putin˛„.
28.2 Minorii plasa˛i sub regimul eliber„rii condi˛ionate vor fi asista˛i ∫i
urm„ri˛i de o autoritate corespunz„toare ∫i se vor bucura de sprijinul total al
comunit„˛ii.
Comentariu:
Calitatea de a ordona eliberarea condi˛ionat„ poate fi conferit„
autorit„˛ii competente, potrivit prevederilor articolului 14.1, sau oric„rei alte
autorit„˛i. Din aceast„ cauz„ este bine s„ se foloseasc„ termenul de autoritate
îcorespunz„toare“ ∫i nu de autoritate îcompetent„“. Dac„ se dovede∫te c„
au bune perspective de reintegrare, chiar delincven˛ii care par periculo∫i Ón
momentul intern„rii lor Óntr-o institu˛ie pot fi elibera˛i Ón mod condi˛ionat,
atunci c‚nd se prezint„ posibilitatea. Ca ∫i proba˛iunea, eliberarea
condi˛ionat„ poate fi acordat„ sub rezerva Óndeplinirii satisf„c„toare a
condi˛iilor specificate de autorit„˛ile interesate, Ón timpul unei perioade de
Óncercare prev„zut„ prin hot„r‚re: de exemplu îbuna comportare“ a
delincventului, participarea sa la programele comunitare, locuin˛a sa Ón
centre de primire intermediare etc.
Atunci c‚nd delincven˛ii interna˛i Óntr-o institu˛ie sunt elibera˛i Ón mod
condi˛ionat, ei vor trebui s„ fie ajuta˛i ∫i supraveghea˛i de un agent al
organului probatoriu sau de un alt func˛ionar (mai ales Ón cazurile Ón care
regimul proba˛iunii nu a fost Ónc„ adoptat), Ón timp ce comunitatea este
chemat„ s„ Ói sus˛in„.
29. Regimuri de semideten˛ie
29.1 Se vor depune eforturi pentru a se crea regimuri de semideten˛ie, mai
ales Ón institu˛iile de felul centrelor de primire intermediar„, c„minele social128

educative, externatele de preg„tire profesional„ ∫i alte institu˛ii
corespunz„toare apte s„ favorizeze reintegrarea social„ a minorilor.
Comentariu:
Importan˛a Óncadr„rii la ie∫irea dintr-o institu˛ie este evident„. Prezentul
articol scoate Ón eviden˛„ necesitatea de a se crea, prin diverse modalit„˛i,
regimuri de semideten˛ie.
Acest articol subliniaz„, de asemenea, necesitatea organiz„rii unei game
largi de mijloace ∫i servicii destinate satisfacerii nevoilor diferitelor categorii
de tineri delincven˛i care reintr„ Ón s‚nul comunit„˛ii, precum ∫i necesitatea
de a li se pune la dispozi˛ie o orientare ∫i institu˛ii de sprijin care s„
contribuie la reu∫ita reintegr„rii lor sociale.
PARTEA A VI-A
CERCETAREA, PLANIFICAREA, ELABORAREA
POLITICILOR ™I EVALUAREA
30. Cercetarea, baza planific„rii, elabor„rii politicilor ∫i a evalu„rii
30.1 Se vor depune eforturi pentru organizarea ∫i promovarea cercet„rii
necesare unei elabor„ri eficace a planurilor ∫i politicilor.
30.2 Se vor depune eforturi pentru primirea ∫i evaluarea periodic„ a
tendin˛elor, problemelor, cauzelor delincven˛ei ∫i criminalit„˛ii juvenile ca ∫i
diverselor nevoi specifice minorilor Óncarcera˛i.
30.3 Se vor depune eforturi pentru integrarea unui dispozitiv permanent de
cercetare ∫i evaluare Ón sistemul administr„rii justi˛iei pentru minori, precum
∫i pentru culegerea ∫i analizarea datelor ∫i informa˛iilor pertinente de care este
nevoie pentru evaluarea corespunz„toare, ameliorarea viitoare ∫i reformarea
administra˛iei.
30.4 Œn administrarea justi˛iei pentru minori, prestarea serviciilor trebuie
s„ fie sistematic planificat„ ∫i tradus„ Ón via˛„, ca parte integrant„ a efortului
de dezvoltare na˛ional„.
Comentariu:
Utilizarea cercet„rii, care trebuie s„ stea la baza unei politici bine
informate a justi˛iei pentru minori reprezint„ mijlocul de a pune Ón aplicare
progresele realizate Ón domeniul cunoa∫terii, favoriz‚nd, Ón acela∫i timp,
Ómbun„t„˛irea constant„ a sistemului justi˛iei pentru minori. Simbioza dintre
cercetare ∫i politici prezint„ o importan˛„ cu totul special„ Ón materia justi˛iei
pentru minori. Date fiind modific„rile rapide ∫i deseori radicale ce intervin
Ón modul de via˛„ al tinerilor, Ón formele ∫i dimensiunile criminalit„˛ii
juvenile, reac˛iile societ„˛ii ∫i justi˛iei fa˛„ de criminalitate ∫i delincven˛a
juvenil„ sunt deseori ∫i inadaptate.
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Articolul 30 stabile∫te, prin urmare, norme care s„ permit„ integrarea
cercet„rii Ón procesul de elaborare ∫i aplicare a politicilor Ón administrarea
justi˛iei pentru minori. El atrage aten˛ia, Ón mod deosebit, asupra necesit„˛ii de
a revizui ∫i evalua programele ∫i m„surile existente ∫i de a planifica justi˛ia
pentru minori, Ón contextul mai larg al obiectivelor dezvolt„rii globale.
Evaluarea neÓncetat„ a nevoilor tinerilor, ca ∫i a tendin˛elor ∫i
problemelor legate de delincven˛„, reprezint„ o condi˛ie indispensabil„
pentru Ómbun„t„˛irea formul„rii politicilor corespunz„toare ∫i pentru
imaginarea unor metode de interven˛ie satisf„c„toare, cu caracter oficial ∫i
neoficial. Œn acest context, organele responsabile trebuie s„ faciliteze
cercetarea Óntreprins„ de persoane ∫i organisme independente. Ar fi poate
interesant s„ se cear„ p„rerea tinerilor Ón∫i∫i ∫i s„ se ˛in„ seama de aceast„
p„rere, f„r„ a se limita numai la cei care intr„ Ón contact cu acest sistem.
Œn studiul planific„rii, trebuie s„ se prevad„ crearea unui sistem eficace ∫i
echitabil de prest„ri de servicii necesare. Œn acest scop, trebuie s„ se
procedeze la o evaluare periodic„ a nevoilor ∫i problemelor tinerilor, care
sunt numeroase ∫i specifice ∫i s„ se defineasc„ cu precizie priorit„˛ile. Œn
aceast„ privin˛„, trebuie totodat„ s„ se coordoneze utilizarea resurselor
existente corespunz„toare ∫i, mai ales, s„ se prevad„ solu˛ii alternative ∫i s„
se asigure sprijinul comunit„˛ii, pentru a-l angrena la mecanismul de
aplicare ∫i control al programelor adoptate.

DECLARAﬁIA ASUPRA PRINCIPIILOR SOCIALE ™I JURIDICE
APLICABILE PROTECﬁIEI ™I BUN√ST√RII COPIILOR,
CU REFERIRE SPECIAL√ LA ŒNCURAJAREA PRACTICILOR
ŒN MATERIA ADOPﬁIUNII ™I PLASAMENTULUI FAMILIAL,
PE PLAN NAﬁIONAL ™I INTERNAﬁIONAL*
Adunarea General„,
Amintind rezolu˛iile sale 36/167 din 16 decembrie 1981, 37/115 din 16
decembrie 1982, 38/142 din 19 decembrie 1983 ∫i 39/89 din 13 decembrie
1984, ca ∫i hot„r‚rea sa 40/422 din 11 decembrie 1985,
Lu‚nd act de proiectul de declara˛ie cu privire la principiile sociale ∫i
juridice aplicabile protec˛iei ∫i bun„st„rii copiilor, Óndeosebi din punct de
vedere al practicilor Ón materia adop˛iunii ∫i plasamentului familial, pe plan
na˛ional ∫i interna˛ional, pe care Consiliul Economic ∫i Social l-a prezentat Ón
rezolu˛ia sa 1979/28 din 9 mai 1979,
*Adoptat„ de Adunarea general„ a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite la 3 decembrie 1989 prin
Rezolu˛ia nr. 41/85.
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Lu‚nd not„ cu satisfac˛ie de munca realizat„ Ón aceast„ chestiune de
Comisiile a 3-a ∫i a 6-a, ca ∫i de contribu˛ia adus„ de Statele membre ce
reprezint„ diferite sisteme juridice, Ón cadrul consult„rilor ce au avut loc la
Sediu Ón perioada 16—27 septembrie 1985 ∫i la Ónceputul celei de-a 41-a
sesiuni, eforturilor colective depuse pentru a finaliza lucr„rile cu privire la
proiectul de declara˛ie,
Adopt„ Declara˛ia cu privire la principiile sociale ∫i juridice aplicabile
protec˛iei ∫i bun„st„rii copiilor, Óndeosebi din punct de vedere al practicilor Ón
materia adop˛iunii ∫i plasamentului familial, pe plan na˛ional ∫i interna˛ional,
al c„rei text este anexat la prezenta Rezolu˛ie.
Anexa
DECLARAﬁIA CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE SOCIALE
™I JURIDICE APLICABILE PROTECﬁIEI ™I BUN√ST√RII COPIILOR,
ŒNDEOSEBI DIN PUNCT DE VEDERE AL
PRACTICILOR ŒN MATERIA ADOPﬁIUNII ™I PLASAMENTULUI
FAMILIAL, PE PLAN NAﬁIONAL ™I INTERNAﬁIONAL
Adunarea General„,
Amintind Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, Pactul interna˛ional
cu privire la drepturile economice, sociale ∫i culturale, Pactul interna˛ional cu
privire la drepturile civile ∫i politice, Conven˛ia interna˛ional„ cu privire la
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial„ ∫i Conven˛ia asupra
elimin„rii tuturor formelor de discriminare cu privire la femei.
Amintind totodat„ Declara˛ia drepturilor copilului, proclamat„ Ón
Rezolu˛ia 1386 (XIV) din 20 noiembrie 1959,
Reafirm‚nd principiul 6 din acea Declara˛ie, care stipuleaz„ c„, pe c‚t este
cu putin˛„, copilul trebuie s„ creasc„ sub supravegherea ∫i responsabilitatea
p„rin˛ilor s„i ∫i, Ón orice caz, Óntr-o atmosfer„ de afec˛iune ∫i securitate moral„
∫i material„,
Preocupat„ de faptul c„ un mare num„r de copii sunt abandona˛i sau devin
orfani, ca urmare a actelor de violen˛„, tulbur„rilor interne, conflictelor
armate, catastrofelor naturale, crizelor economice sau problemelor sociale,
Av‚nd Ón vedere c„ pentru toate procedurile de plasament familial ∫i de
adop˛iune interesul bineÓn˛eles al copilului trebuie s„ constituie considerentul
primordial,
Consider‚nd c„ Ón principalele sisteme juridice ale lumii exist„ diferite
alte institu˛ii de mare valoare, ca de pild„, Kafala din dreptul islamic, care
asigur„ salvgardarea copiilor ce nu pot fi lua˛i Ón sarcina p„rin˛ilor lor naturali,
Consider‚nd, de asemenea, c„ numai c‚nd o institu˛ie particular„ este
recunoscut„ ∫i reglementat„ de dreptul intern al unui Stat, dispozi˛iile
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prezentei Declara˛ii privitoare la o asemenea institu˛ie vor fi pertinente ∫i c„
aceste dispozi˛ii nu vor afecta Ón nici un fel celelalte institu˛ii care exist„ Ón
materia respectiv„ Ón alte sisteme juridice,
Con∫tient„ de necesitatea proclam„rii unor principii universale de care s„
se ˛in„ seama Ón procedurile de plasament familial ∫i de adop˛iune a copilului
pe plan na˛ional ∫i interna˛ional,
Av‚nd Ón vedere, totu∫i, c„ principiile enun˛ate mai jos nu impun Statelor
s„ creeze institu˛ii juridice de felul plasamentului familial ∫i al adop˛iunii,
Proclam„ principiile urm„toare:
A. BUN√STAREA FAMILIEI ™I COPILULUI
ARTICOLUL 1

Statul trebuie s„ acorde prioritate bun„st„rii familiei ∫i copilului.
ARTICOLUL 2

Bun„starea copilului depinde de bun„starea familiei.
ARTICOLUL 3

Interesul prioritar al copilului este de a fi crescut de p„rin˛ii s„i naturali.
ARTICOLUL 4

Dac„ copilul nu poate fi crescut de p„rin˛ii s„i naturali sau ace∫tia nu Ól
cresc cum se cuvine, trebuie s„ se aib„ Ón vedere Óncredin˛area lui unor
membri de familie ai p„rin˛ilor, unei alte familii Ónlocuitoare — de p„rin˛i
vitregi sau adoptivi — sau, Ón caz de necesitate, unei institu˛ii
corespunz„toare.
ARTICOLUL 5

Pentru toate problemele legate de plasamentul copilului pe l‚ng„
persoane, altele dec‚t p„rin˛ii s„i naturali, interesul bineÓn˛eles al copilului,
Óndeosebi nevoia sa de afec˛iune ∫i dreptul s„u la securitate ∫i Óngrijire
continu„, trebuie s„ constituie considerentul primordial.
ARTICOLUL 6

Persoanele Óns„rcinate cu procedurile de plasament familial sau de
adop˛iune trebuie s„ aib„ o preg„tire corespunz„toare profesional„ sau de alt„
natur„.
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ARTICOLUL 7

Guvernele trebuie s„ stabileasc„ dac„ serviciile lor na˛ionale de protec˛ie a
copilului sunt corespunz„toare ∫i s„ aib„ Ón vedere luarea de m„suri adecvate.
ARTICOLUL 8

Œn orice moment, copilul trebuie s„ aib„ un nume, o na˛ionalitate ∫i un
reprezentant legal. Indiferent dac„ se afl„ sub plasament familial, adop˛iune
sau sub orice alt regim, copilul nu trebuie s„ fie lipsit de numele,
na˛ionalitatea sau reprezentantul s„u legal, afar„ doar dac„ prin aceast„ lipsire
nu dob‚nde∫te un nou nume, o nou„ na˛ionalitate sau un nou reprezentant
legal.
ARTICOLUL 9

Nevoia copilului plasat Óntr-o familie de p„rin˛i vitregi sau adoptat de a-∫i
cunoa∫te antecedentele sale familiale trebuie s„ fie recunoscut„ de persoanele
care Ól au Ón grij„, afar„ doar dac„ aceasta nu vine Ómpotriva intereselor sale
bineÓn˛elese.
B. PLASAMENTUL FAMILIAL
ARTICOLUL 10

Plasamentul familial al copiilor trebuie s„ fie reglementat prin lege.
ARTICOLUL 11

Plasamentul familial, de∫i temporar prin natura sa, poate continua p‚n„ la
v‚rsta adult„, Óns„ nu poate exclude revenirea copilului, Ónainte de a fi devenit
adult, la p„rin˛ii s„i naturali sau adoptivi.
ARTICOLUL 12

Pentru toate problemele legate de plasamentul familial, viitorii p„rin˛i
vitregi ∫i, dup„ caz, copilul ∫i p„rin˛ii s„i naturali, trebuie s„ fie consulta˛i Ón
mod corespunz„tor. O autoritate sau un organism competent trebuie s„ aib„
reponsabilitatea controlului viz‚nd garantarea bun„st„rii copilului.
C. ADOPﬁIUNEA
ARTICOLUL 13

Scopul primordial al adop˛iunii este de a oferi o familie premanent„
copilului pe care p„rin˛ii s„i naturali nu Ól pot avea Ón sarcin„.
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ARTICOLUL 14

Œn examinarea plasamentelor posibile Óntr-o familie adoptiv„, persoanele
responsabile cu plasarea trebuie s„ aleag„ mediul cel mai corespunz„tor
pentru copil.
ARTICOLUL 15

P„rin˛ii naturali, viitorilor p„rin˛i adoptivi ∫i, dac„ este cazul, copilului
trebuie s„ li se dea un termen suficient ∫i sfaturi adecvate pentru a le permite
s„ ajung„ c‚t mai cur‚nd cu putin˛„ la o decizie privitoare la viitorul copilului.
ARTICOLUL 16

Rela˛iile dintre copilul ce urmeaz„ s„ fie adoptat ∫i viitorii s„i p„rin˛i
adoptivi trebuie s„ fie urm„rite Ónainte de adop˛iune de c„tre organismele sau
serviciile Óns„rcinate cu protec˛ia copilului. Legisla˛ia trebuie s„ garanteze c„
un copil este recunoscut de drept ca f„c‚nd parte din familia adoptiv„ ∫i c„ se
bucur„ de drepturile pe care acest fapt le presupune.
ARTICOLUL 17

Dac„, Ón ˛ara sa de origine, copilul nu poate fi plasat Óntr-o familie de
p„rin˛i vitregi sau adoptivi sau nu poate fi crescut Ón mod convenabil, poate fi
luat„ Ón considerare adop˛iunea Ón str„in„tate, ca un mijloc corespunz„tor de a
i se oferi o familie.
ARTICOLUL 18

Œn ce prive∫te adop˛iunea Ón str„in„tate, guvernele trebuie s„ formuleze
politici, s„ promulge legisla˛ii ∫i s„ ia m„suri efective de supraveghere, pentru
a asigura protec˛ia copiilor avu˛i Ón vedere. Œn m„sura posibilului, adop˛iunea
Ón str„in„tate nu trebuie s„ aib„ loc dec‚t dac„ statele interesate au adoptat
asemenea dispozi˛ii.
ARTICOLUL 19

Este necesar s„ fie formulate politici ∫i s„ fie promulgate legi pentru a
interzice, la nevoie, r„pirea copiilor sau orice alt act ce urm„re∫te plasarea lor
ilicit„.
ARTICOLUL 20

Œn caz de adop˛iune Ón str„in„tate, Ón regul„ general„ plasamentele trebuie
s„ fie efectuate prin intermediul autorit„˛ilor sau organismelor competente,
urm‚nd a fi aplicate garan˛ii ∫i norme echivalente cu cele uzitate pentru
adop˛iunea Ón Óns„∫i ˛ara respectiv„.
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ARTICOLUL 21

Œn caz de adop˛iune Ón str„in„tate, prin intermediul persoanelor care
ac˛ioneaz„ Ón calitate de reprezentante ale viitorilor p„rin˛i adoptivi, trebuie luate
precau˛ii speciale pentru a proteja interesele juridice ∫i sociale ale copilului.
ARTICOLUL 22

Nici o adop˛iune nu va fi avut„ Ón vedere Ónainte de a se fi stabilit c„ un
copil poate fi legal adoptat ∫i c„ vor fi ob˛inute documentele pertinente
necesare pentru Óndeplinirea procedurilor de adop˛iune, ca de pild„,
consim˛„m‚ntul autorit„˛ilor competente. De asemenea, va trebui s„ se
stabileasc„ faptul c„ un copil poate emigra ∫i imigra, pentru a se al„tura
viitorilor s„i p„rin˛i adoptivi, ∫i poate ob˛ine na˛ionalitatea lor.
ARTICOLUL 23

Œn caz de adop˛iune Ón str„in„tate, Ón regul„ general„, valabilitatea juridic„
a adop˛iunii trebuie s„ fie asigurat„ Ón cele dou„ ˛„ri interesate.
ARTICOLUL 24

Atunci c‚nd na˛ionalitatea copilului este diferit„ de cea a viitorilor p„rin˛i
adoptivi, at‚t legisla˛ia statului de origine al copilului c‚t ∫i legisla˛ia statului
de origine al viitorilor p„rin˛i adoptivi vor trebui s„ fie luate Ón considerare. Œn
aceast„ privin˛„, se va ˛ine seama de apartenen˛a cultural„ ∫i religioas„, ca ∫i
de interesele copilului.
* Adoptat„ la Roma Ón 4 noiembrie 1950. A intrat Ón vigoare la 3 septembrie 1953. Rom‚nia
a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994.
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II. DOCUMENTE REGIONALE: CONSILIUL EUROPEI
CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR OMULUI
™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE*
— extrase—
ARTICOLUL 5

1. Orice persoan„ are dreptul la libertate ∫i la siguran˛„. Nimeni nu
poate fi lipsit de libertatea sa, cu excep˛ia urm„toarelor cazuri ∫i potrivit
c„ilor legale:
d) dac„ este vorba de deten˛ia legal„ a unui minor, hot„r‚t„ pentru educa˛ia
sa sub supraveghere sau despre deten˛ia sa legal„, Ón scopul aducerii sale Ón
fa˛a autorit„˛ilor competente.
ARTICOLUL 6

1. Orice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, Ón mod
public ∫i Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instan˛„
independent„ ∫i impar˛ial„, instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie asupra
Ónc„lc„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptate Ómpotriva sa.
Hot„r‚rea trebuie s„ fie pronun˛at„ Ón mod public, dar accesul Ón sala de
∫edin˛„ poate fi interzis presei ∫i publicului pe Óntreaga durat„ a procesului
sau a unei p„r˛i a acestuia Ón interesul moralit„˛ii, al ordinii publice ori al
securit„˛ii na˛ionale Óntr-o societate democratic„, atunci c‚nd interesele
minorilor sau protec˛ia vie˛ii private a p„r˛ilor la proces o impun, sau Ón
m„sura considerat„ absolut necesar„ de c„tre instan˛„ atunci c‚nd, Ón
Ómprejur„ri speciale, publicitatea ar fi de natur„ s„ aduc„ atingerea
intereselor justi˛iei.

ACORDUL EUROPEAN ASUPRA CIRCULAﬁIEI TINERILOR
SUB ACOPERIREA PA™APOARTELOR COLECTIVE ŒNTRE ﬁ√RILE
MEMBRE ALE CONSILIULUI EUROPEI*
Guvernele semnatare ale Statelor membre ale Consiliului Europei,
Dorind s„ sporeasc„ facilit„˛ile de deplasare ale tinerilor Óntre ˛„rile lor,
Au hot„r‚t urm„toarele:
* Adoptat la Paris la 16 decembrie 1961.
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ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractant„ accept„ sosirea pe teritoriul s„u a grupurilor de
tineri veni˛i de pe teritoriul unei alte P„r˛i contractante, sub acoperirea unui
document de c„l„torie colectiv, document ce satisface condi˛iile enumerate Ón
prezentul Acord.
ARTICOLUL 2

Orice persoan„ ce figureaz„ Óntr-un pa∫aport colectiv pentru tineri va fi
resortisant al ˛„rii care elibereaz„ un asemenea document de c„l„torie.
ARTICOLUL 2

Tinerii p‚n„ la v‚rsta de 21 de ani pot fi Ónclu∫i pe un document colectiv
eliberat conform prezentului Acord.
ARTICOLUL 4

™eful de grup, Ón v‚rst„ de cel pu˛in 21 de ani, c„l„torind cu un pa∫aport
individual valabil ∫i desemnat Ón conformitate cu reglement„rile Ón vigoare pe
teritoriul ˛„rii contractante care a eliberat documentul de c„l„torie colectiv:
— va p„stra documentul de c„l„torie colectiv;
— va acompania grupul;
— va r„spunde de Óndeplinirea formalit„˛ilor de trecere a frontierei;
— va urm„ri ca membrii grupului s„ r„m‚n„ Ómpreun„.
ARTICOLUL 5

Num„rul persoanelor care pot fi incluse pe un document de c„l„torie
colectiv pentru tineri poate fi de minim cinci ∫i maxim cincisprezece,
exclusiv conduc„torul de grup.
ARTICOLUL 6

Toate persoanele ce figureaz„ pe un pa∫aport colectiv trebuie s„ r„m‚n„
Ómpreun„.
ARTICOLUL 7

Œn cazul Ón care nu se respect„ prevederile art. 6 ∫i un membru al grupului
ce c„l„tore∫te sub acoperirea unui document de c„l„torie colectiv pentru tineri
se separ„ de grup sau din orice motiv nu se Óntoarce cu restul grupului Ón ˛ara
care a eliberat documentul, ∫eful grupului va anun˛a imediat, autorit„˛ile
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locale ∫i dac„ este posibil ∫i reprezentan˛a diplomatic„ sau consular„ a ˛„rii
care a eliberat documentul.
El va informa, oricum, ∫i autorit„˛ile de frontier„ la plecarea din ˛ara
respectiv„.
Persoana care nu p„r„se∫te ˛ara cu propriul grup va putea ob˛ine la cerere
un document de c„l„torie individual de la reprezentan˛ii ˛„rii sale.
ARTICOLUL 8

Durata de sejur a unui grup ce c„l„tore∫te sub acoperirea unui document
de c„l„torie colectiv pentru tineri nu poate dep„∫i trei luni.
ARTICOLUL 9

Documentul de c„l„torie colectiv pentru tineri, conform modelului anexat,
va cuprinde urm„toarele:
— data, locul ∫i autoritatea care a eliberat documentul;
— descrierea grupului;
— ˛ara (˛„rile) de destina˛ie;
— perioada de valabilitate;
— numele, prenumele ∫i num„rul pa∫aportului conduc„torului de grup;
— numele (Ón ordine alfabetic„), prenumele, data ∫i locul na∫terii ∫i locul
de re∫edin˛„ al fiec„rui membru al grupului.
ARTICOLUL 10

Autorit„˛ile Óns„rcinate Ón mod obi∫nuit cu eliberarea pa∫apoartelor vor
elibera documentul de c„l„torie colectiv conform prevederilor art. 9 ∫i vor
certifica faptul c„ toate persoanele men˛ionate sunt resortisan˛i ai ˛„rii care
elibereaz„ documentul, a∫a cum este prev„zut Ón art. 2 al prezentului Acord.
Orice amendamente sau ad„ugiri la documentul de c„l„torie colectiv vor
fi f„cute de autoritatea care l-a eliberat.
ARTICOLUL 11

Fiecare document de c„l„torie va fi eliberat Óntr-un singur exemplar,
original.
Fiecare parte contractant„ poate, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii prezentului Acord sau
Ón momentul depunerii instrumentului de ratificare, aprobare sau aderare s„
indice num„rul de exemplare suplimentare pe care le-ar putea solicita.
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ARTICOLUL 12

Membrii unui grup ce c„l„toresc sub acoperirea unui document de
c„l„torie colectiv sunt exonera˛i de la prezentarea c„r˛ii de identitate
na˛ional„.
Totu∫i ei trebuie s„ fie Ón m„sur„ s„-∫i justifice identitatea Óntr-un fel, la
solicitare.
Fiecare parte contractant„ poate, Ón momentul semn„rii prezentului Acord
sau la depunerea instrumentului de ratificare, aprobare sau adeziune, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„ indice Ón ce
manier„ membrii unui grup trebuie s„-∫i justifice identitatea.
ARTICOLUL 13

Fiecare parte contractant„ poate, Ón momentul semn„rii prezentului Acord
sau la depunerea instrumentului de ratificare, aprobare sau adeziune, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„, la
expirarea perioadei de sejur pe teritoriul s„u ∫i Ón condi˛ii de reciprocitate,
dispozi˛iile prezentului Acord asupra tinerilor refugia˛i ∫i apatrizi reziden˛i pe
teritoriu unui alt Stat contractant ∫i a c„ror Óntoarcere pe acel teritoriu este
garantat„. Aceast„ declara˛ie poate fi retras„ Ón orice moment printr-o
notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 14

Prezentul Acord va fi deschis semn„rii membrilor Consiliului Europei
care pot deveni p„r˛i la el prin:
• semn„tur„ f„r„ rezerv„ de ratificare sau aprobare, sau
• semn„tur„ cu rezerv„ de ratificare sau aprobare, urmat„ de ratificare sau
aprobare.
Instrumentele de ratificare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul general
al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15

Prezentul Acord va intra Ón vigoare la o lun„ dup„ data la care trei membri
ai Consiliului, conform dispozi˛iilor art. 14, l-au semnat f„r„ rezerve de
ratificare sau aprobare sau l-au ratificat sau aprobat.
Pentru to˛i membrii Consiliului care Ól vor semna ulterior f„r„ rezerve de
ratificare sau aprobare, sau Ól vor ratifica sau aproba, Acordul va intra Ón
vigoare la o lun„ dup„ data semn„rii sau depunerii instrumentului de ratificare
sau aprobare.
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ARTICOLUL 16

Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului Acord, Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei poate invita toate statele ne-membre ale Consiliului s„
adere la prezentul Acord. Adeziunea va intra Ón vigoare la o lun„ dup„ data
depunerii instrumentului de adeziune la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 17

Secretarul general al Consiliului Europei notific„ membrilor Consiliului ∫i
statelor aderente despre:
• data de intrare Ón vigoare a prezentului Acord ∫i numele membrilor
semnatari f„r„ rezerve de ratificare sau aprobare care l-au ratificat sau
aprobat;
• depunerea tuturor instrumentelor de adeziune conform art. 16;
• toate declara˛iile ∫i notific„rile primite conform dispozi˛iilor art. 11, 12,
13;
• toate notific„rile primite conform art. 18 ∫i data la care intr„ Ón vigoare.
ARTICOLUL 18

Prezentul Acord r„m‚ne Ón vigoare pe un termen nedefinit. Toate p„r˛ile
contractante pot Ónceta aplicarea Ón ceea ce le prive∫te a prezentului acord,
prin prezentarea unui preaviz de ∫ase luni Secretarului general al Consiliului
Europei.
Drept pentru care subsemna˛ii, fiind autoriza˛i de guvernele respective, au
semnat acest Protocol.
Œncheiat la Paris pe data de 16 decembrie 1961, Ón limbile francez„ ∫i
englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i autoritate, Óntr-un singur exemplar care
va r„m‚ne Ón arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va trimite copii autentificate tuturor Statelor membre ale Consiliului
Europei ∫i tuturor statelor invitate s„ adere la prezentul Acord.
CONVENﬁIA EUROPEAN√
* Adoptat„ la Strasbourg Ón 24 aprilie 1967. A intrat Ón vigoare la 26 aprilie 1968. Rom‚nia
a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 15 din 25 martie 1993, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 67 din 31 martie 1993.
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ŒN MATERIA ADOPﬁIEI DE COPII*
PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei
Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai
str‚ns„ Óntre membrii s„i, Ón vederea, printre altele, a favoriz„rii programului
lor social,
Consider‚nd c„, de∫i institu˛ia adop˛iei copiilor se reg„se∫te Ón legisla˛ia
tuturor Statelor membre ale Consiliului Europei, exist„ Ón aceste ˛„ri vederi
divergente asupra principiilor care ar trebui s„ guverneze adop˛ia, precum ∫i
Óndeosebi Ón privin˛a procedurii de adop˛ie ∫i a efectelor juridice ale adop˛iei,
Consider‚nd c„ acceptarea de principii comune ∫i a unor practici comune
Ón ceea ce prive∫te adop˛ia copiilor ar contribui la amplasarea dificult„˛ilor
cauzate de aceste divergen˛e ∫i ar permite Ón acela∫i timp promovarea binelui
copiilor care sunt adopta˛i,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:
PARTEA I
Obliga˛ii ∫i c‚mp de aplicare
ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ asigure conformitatea legisla˛iei
sale cu dispozi˛iile p„r˛ii a II–a a prezentei Conven˛ii ∫i s„ notifice
Secretarului general al Consiliului Europei m„surile luate Ón acest scop.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ ia Ón considerare dispozi˛iile
enun˛ate Ón partea a III–a a prezentei Conven˛ii ∫i, dac„ le acord„ efect sau,
dup„ ce le-a acordat efect, Ónceteaz„ s„ mai acorde efect oric„reia dintre
dispozi˛ii, ea va trebui s„ notifice aceasta Secretarului general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 3

Prezenta conven˛ie prive∫te numai institu˛ia juridic„ a adop˛iei unui copil
care, Ón momentul Ón care adoptatorul solicit„ adop˛ia, nu a Ómplinit v‚rsta de
18 ani, nu este sau nu a fost c„s„torit ∫i nu este socotit major.
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PARTEA A II–A
Dispozi˛ii principale
ARTICOLUL 4

Adop˛ia nu este valabil„ dec‚t dac„ este pronun˛at„ de o autoritate
judiciar„ sau administrativ„, denumit„ Ón continuare autoritate competent„.
ARTICOLUL 5

1. Sub rezerva paragrafelor 2—4 ale prezentului articol, adop˛ia nu este
pronun˛at„ dec‚t dac„ cel pu˛in consim˛„mintele urm„toare au fost acordate ∫i
nu au fost retrase:
a) consim˛„m‚ntul mamei ∫i, Ón cazul Ón care copilul este legitim, cel a
tat„lui s„u, dac„ nu exist„ nici tat„, nici mam„ care s„ poat„ consim˛i,
consim˛„m‚ntul oric„rei persoane, sau al oric„rui organism care ar fi abilitat
s„ exercite drepturile p„rinte∫ti Ón aceast„ privin˛„.
2. Nu este permis autorit„˛ii competente:
a) de a renun˛a s„ ia consim˛„m‚ntul uneia dintre persoanele vizate la
paragraful 1 de mai sus; sau
b) de a trece peste refuzul consim˛„m‚ntului uneia dintre persoanele sau
organismele vizate la men˛ionatul paragraf 1, dec‚t pentru motive
excep˛ionale determinate prin legisla˛ie.
3. Dac„ tat„l sau mama este lipsit„ de drepturile sale p„rinte∫ti fa˛„ de
copil sau, Ón orice caz, de dreptul de a consim˛i la adop˛ie, legisla˛ia poate s„
prevad„ c„ nu se va cere consim˛„m‚ntul s„u.
4. Consim˛„m‚ntul unei mame la adop˛ia copilului s„u nu va fi acceptat
dec‚t dac„ este dat dup„ na∫tere, la expirarea termenului prev„zut Ón legisla˛ie
∫i care nu trebuie s„ fie mai mic de 6 s„pt„m‚ni sau, dac„ nu se specific„ un
termen, Ón momentul Ón care, potrivit avizului autorit„˛ii competente, mama va
fi putut s„ se restabileasc„ Óndeajuns ca urmare a na∫terii.
5. Œn prezentul articol, se Ón˛elege prin tat„ ∫i mam„ persoanele care Ón mod
legal sunt p„rin˛ii copilului.
ARTICOLUL 6

1. Legisla˛ia nu poate permite adop˛ia unui copil dec‚t de c„tre dou„
persoane unite prin c„s„torie, fie c„ adopt„ simultan, fie succesiv, sau de c„tre
un singur adoptator.
2. Legisla˛ia nu poate permite o nou„ adop˛ie a unui copil dec‚t Óntr-unul
sau mai multe din urm„toarele cazuri:
a) c‚nd este vorba de un copil adoptiv al so˛ului adoptatorului;
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b) c‚nd precedentul adoptator a decedat;
c) c‚nd precedenta adop˛ie este anulat„;
d) c‚nd precedenta adop˛ie a Óncetat.
ARTICOLUL 7

1. Un copil nu poate fi adoptat dec‚t dac„ adoptatorul a atins v‚rsta
minim„ prescris„ Ón acest scop, aceast„ v‚rst„ neput‚nd fi mai mic„ de 21 de
ani, nici mai mare de 35 de ani.
2. Totu∫i, legisla˛ia poate s„ prevad„ posibilitatea de derogare de la
condi˛ia v‚rstei minime:
a) dac„ adoptatorul este tat„l sau mama copilului; sau
b) ˛in‚nd seama de circumstan˛e excep˛ionale.
ARTICOLUL 8

1. Autoritatea competent„ nu va pronun˛a o adop˛ie dec‚t dac„ ∫i-a format
convingerea c„ adop˛ia va fi Ón interesul copilului.
2. Œn fiecare caz autoritatea competent„ va da o deosebit„ importan˛„, Ón
a∫a fel Ónc‚t aceast„ adop˛ie s„-i ofere copilului un c„min stabil ∫i armonios.
3. Ca regul„ general„, autoritatea competent„ nu va considera Óndeplinite
condi˛iile mai sus citate dac„ diferen˛a de v‚rst„ Óntre adoptator ∫i copil este
sub cea care separ„ Ón mod obi∫nuit p„rin˛ii de copii lor.
ARTICOLUL 9

1. Autoritatea competent„ nu va pronun˛a o adop˛ie dec‚t dup„ o anchet„
corespunz„toare privind adoptatorul, copilul ∫i familia sa.
2. Ancheta va trebui, corespunz„tor fiec„rui caz, s„ cuprind„, printre
altele, urm„toarele elemente:
a) personalitatea, starea s„n„t„˛ii ∫i situa˛ia economic„ a adoptatorului,
via˛a sa familial„, condi˛iile de locuit, aptitudinea sa de educare a copilului;
b) motivele pentru care adoptatorul dore∫te s„ adopte copilul;
c) motivele pentru care, Ón cazul Ón care numai unul dintre cei doi so˛i
solicit„ s„ adopte un copil, cel„lalt so˛ nu se asociaz„ la cerere;
d) potrivirea reciproc„ Óntre copil ∫i adoptator, durata perioadei Ón care el
a fost Óncredin˛at Ón grija sa;
e) personalitatea ∫i starea s„n„t„˛ii copilului: dac„ nu exist„ interdic˛ie
legal„, antecedentele copilului;
f) sentimentul copilului cu privire la adop˛ia propus„;
g) religia adoptatorului ∫i religia copilului dac„ este cazul.
3. Aceast„ anchet„ va trebui s„ fie Óncredin˛at„ unei persoane sau unui
organism recunoscut prin lege sau agregat Ón acest scop de c„tre autoritatea
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judiciar„ sau administrativ„. Ea va trebui, Ón m„sura posibilului, s„ fie efectuat„ de lucr„tori sociali califica˛i Ón acest domeniu prin preg„tirea sau
experien˛a lor.
4. Dispozi˛iile prezentului articol nu afecteaz„ cu nimic puterea ∫i
obliga˛ia autorit„˛ii competente de a ob˛ine toate informa˛iile sau dovezile
care fac sau nu obiectul anchetei ∫i pe care le consider„ ca put‚nd fi utile.
ARTICOLUL 10

1. Adop˛ia confer„ adoptatorului, cu privire la copilul adoptat, drepturile
∫i Óndatoririle de orice natur„ care sunt cele ale unui tat„ sau ale unei mame cu
privire la copilul s„u legitim.
Adop˛ia confer„ adoptatului fa˛„ de adoptator, drepturile ∫i Óndatorile de
orice natur„ ale unui copil legitim fa˛„ de tat„l sau de mama sa.
2. De Óndat„ ce se nasc drepturile ∫i Óndatoririle vizate la paragraful 1 al
prezentului articol, drepturile ∫i Óndatoririle de aceea∫i natur„ dintre adoptat ∫i
tat„l sau mama sa sau orice alt„ persoan„ sau organisme Ónceteaz„ s„ existe.
Totu∫i, legisla˛ia poate prevedea c„ so˛ul adoptatorului s„-∫i p„streze
drepturile ∫i Óndatoririle fa˛„ de adoptat, dac„ acesta este copilul s„u legitim,
nelegitim sau adoptiv.
Cu toate acestea, legisla˛ia poate men˛ine pentru p„rin˛i obliga˛ia
alimentar„ fa˛„ de copil, obliga˛ia de Óntre˛inere, de a-i asigura o situa˛ie, de
a-l Ónzestra, Ón cazul Ón care adoptatorul nu aduce la Óndeplinire una dintre
aceste obliga˛ii.
3. Ca regul„ general„, adoptatul va putea fi Ón m„sur„ s„ dob‚ndeasc„
numele de familie al adoptatorului sau s„-l adauge la propriul s„u nume de
familie.
4. Dac„ un p„rinte firesc are drept de folosin˛„ asupra bunurilor copilului
s„u, dreptul de folosin˛„ al adoptatorului asupra bunurilor adoptatului poate,
Ón pofida paragrafului 1 al prezentului articol, s„ fie limitat prin legisla˛ie.
5. Œn materie succesoral„, Ón m„sura Ón care legisla˛ia d„ copilului legitim
un drept la succesiunea tat„lului sau mamei sale, copilul adoptat este tratat Ón
aceast„ privin˛„ la fel ca ∫i copilul legitim al adoptatorului.
ARTICOLUL 11

1. Dac„ copilul adoptat nu are, Ón cazul adop˛iei de c„tre o singur„
persoan„, cet„˛enia adoptatorului s„u, Ón cazul adop˛iei de c„tre so˛i, cet„˛enia
lor comun„, partea contractant„ ai c„rei cet„˛eni sunt adoptatorul sau
adoptatorii va Ónlesni dob‚ndirea de c„tre copil a cet„˛eniei acestora.
2. Pierderea cet„˛eniei, care ar putea rezulta din adop˛ie, este subordonat„
posesiei sau dob‚ndirii unei alte cet„˛enii.
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ARTICOLUL 12

1. Num„rul de copii care pot fi adopta˛i de un singur adoptator nu va fi
limitat prin legisla˛ie.
2. Nu se va putea interzice prin legisla˛ie unei persoane s„ adopte un copil
pentru motivul c„ ea are sau ar putea avea un copil legitim.
3. Dac„ adop˛ia Ómbun„t„˛e∫te situa˛ia juridic„ a copilului, nu se va putea
interzice prin legisla˛ie, unei persoane, s„ adopte copilul s„u nelegitim.
ARTICOLUL 13

1. At‚ta vreme c‚t adoptatul nu este major, adop˛ia nu poate fi revocat„
dec‚t prin decizia unei autorit„˛i judiciare sau administrative pentru motive
grave ∫i numai dac„ revocarea pentru asemenea motive este admis„ prin
legisla˛ie.
2. Paragraful precedent nu prive∫te cazurile Ón care:
a) adop˛ia este nul„;
b) adop˛ia Ónceteaz„ ca urmare a legitim„rii adoptatului de c„tre adoptator.
ARTICOLUL 14

C‚nd anchetele efectuate pentru aplicarea art. 8 ∫i 9 din prezenta
Conven˛ie se vor raporta la o persoan„ care are sau a avut re∫edin˛a pe
teritoriul unei alte P„r˛i contractante, aceast„ Parte contractant„ va face tot
posibilul ca informa˛iile necesare care Ói sunt cerute s„ fie transmise f„r„
Ónt‚rziere. Autorit„˛ile pot comunica direct Óntre ele Ón acest scop.
ARTICOLUL 15

Se vor lua m„suri pentru interzicerea oric„rui c‚∫tig nejustificat provenind
din Óncredin˛area unui copil Ón vederea adop˛iei sale.
ARTICOLUL 16

Fiecare dintre P„r˛ile contractante p„streaz„ facultatea de a adopta
dispozi˛ii mai favorabile pentru copilul adoptat.
PARTEA A III–A
Dispozi˛ii suplimentare
ARTICOLUL 17

Adop˛ia nu poate fi pronun˛at„ dec‚t dac„ copilul a fost Óncredin˛at Ón grija
adoptatorilor o perioad„ Óndeajuns de lung„ pentru ca autoritatea competent„
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s„ poat„ Ón mod ra˛ional s„ aprecieze rela˛iile care s-ar stabili Óntre ei, dac„
adop˛ia ar fi pronun˛at„.
ARTICOLUL 18

Autorit„˛ile publice vor veghea la promovarea ∫i buna func˛ionare a
institu˛iilor publice sau private c„rora pot s„ se adreseze cei care doresc s„
adopte sau s„ fie adoptat un copil, Ón vederea ob˛inerii de sprijin ∫i de sfaturi.
ARTICOLUL 19

Aspectele sociale ∫i juridice ale adop˛iei vor figura Ón programele de
preg„tire a lucr„torilor sociali.
ARTICOLUL 20

1. Se vor lua m„suri ca o adop˛ie s„ poat„ interveni, dac„ este cazul, f„r„
ca identitatea adoptatorului s„ fie dezv„luit„ familiei copilului.
2. Se vor lua m„suri pentru a se reglementa sau a se permite ca procedura
adop˛iei s„ se desf„∫oare Ón ∫edin˛„ secret„.
3. Adoptatorul ∫i adoptatul vor putea ob˛ine documente extrase din
registrele publice, al c„ror con˛inut atest„ faptul, data ∫i locul adoptatului, dar
nu dezv„luie Ón mod expres adop˛ia ∫i nici identitatea p„rin˛ilor fire∫ti.
4. Registrele publice vor fi ˛inute sau, cel pu˛in, con˛inutul lor va fi
reprodus Ón a∫a fel Ónc‚t persoanele care nu au un interes legitim s„ nu poat„
afla faptul c„ o persoan„ a fost adoptat„ sau, dc„ acest fapt este cunoscut,
identitatea p„rin˛ilor fire∫ti.
PARTEA A IV–A
Clauze finale
ARTICOLUL 21

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii Statelor membre ale
Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„ sau acceptat„. Instrumentele de
ratificare sau de acceptare vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la data depunerii celui deal treilea instrument de ratificare sau de acceptare.
3. Ea va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat semnatar care o va ratifica sau
accepta ulterior, dup„ 3 luni de la data depunerii instrumentului s„u de
ratificare sau de acceptare.
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ARTICOLUL 22

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al consiliului s„ adere
la prezenta Conven˛ie.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei, a unui instrument de aderare, care va produce efect dup„
3 luni de la data depunerii sale.
ARTICOLUL 23

1. Orice Parte contractant„ poate, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de aderare, s„
desemneze teritoriul sau teritoriile c„rora urmeaz„ s„ li se aplice prezenta
Conven˛ie.
2. Orice Parte contractant„ poate, Ón momentul depunerii instrumentului
s„u de ratificare, de acceptare sau de aderare, sau Ón orice alt moment urm„tor,
s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii, prin declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie, ale
c„rui rela˛ii interna˛ionale le asigur„ sau pentru care este abilitat„ s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului precedent va putea fi
retras„ Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu desemnat prin aceast„ declara˛ie, Ón
condi˛iile prev„zute la art. 27 din prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 24

1. Orice Parte contractant„, a c„rei legisla˛ie prevede mai mult dec‚t o
form„ de adop˛ie, va avea facultatea s„ aplice numai uneia dintre aceste forme
dispozi˛iile paragrafelor 1, 2, 3 ∫i 4 ale art. 10 din prezenta Conven˛ie ∫i
paragrafelor 2 ∫i 3 ale art. 12.
2. Partea contractant„ care folose∫te aceast„ facultate o va notifica
Secretarului general al Consiliului Europei Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de
aderare, sau c‚nd va face o declara˛ie potrivit paragrafului 2 al art. 23 din
prezenta Conven˛ie, ∫i va indica modalit„˛ile de exercitare a acestei facult„˛i.
3. Aceast„ Parte contractant„ poate pune cap„t exercit„rii acestei facult„˛i;
ea va aviza despre aceast„ pe Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 25

1. Orice Parte contractant„ poate, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de aderare, sau
c‚nd va face o declara˛ie potrivit paragrafului 2 al art. 23 din prezenta
Conven˛ie, s„ formuleze cel mult dou„ rezerve cu privire la dispozi˛iile p„r˛ii
a II–a a acesteia.
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Rezerve cu caracter general nu sunt permise; fiecare rezerv„ nu poate fi
formulat„ dec‚t cu privire la o singur„ dispozi˛ie.
Fiecare rezerv„ va avea efect timp de 5 ani cu Óncepere de la intrarea Ón
vigoare a prezentei Conven˛ii fa˛„ de partea avut„ Ón vedere. Ea va putea fi
reÓnnoit„ pentru perioade succesive de c‚te 5 ani, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei Ónaintea expir„rii fiec„rei perioade.
2. Fiecare Parte contractant„ poate retrage, total sau Ón parte, o rezerv„ f„cut„
de ea Ón temeiul paragrafului precedent, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei ∫i care va produce efect la data primirii sale.
ARTICOLUL 26

Fiecare Parte contractant„ va comunica Secretarului general al Consiliului
Europei numele ∫i adresa autorit„˛ilor c„rora li se pot transmite cererile
prev„zute de art. 14.
ARTICOLUL 27

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare f„r„ limit„ de durat„.
2. Orice Partea contractant„ va putea, Ón ceea ce o prive∫te s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare Secretarului general al Consiliului
Europei.
3. Denun˛area va produce efect dup„ 6 luni de la data primirii notific„rii
de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 28

1. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica Statelor membre
ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei conven˛ii potrivit art. 21;
d) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 1;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 2;
f) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor paragrafelor 2 ∫i 3 ale
art. 23;
g) orice informa˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor paragrafelor 2 ∫i 3 ale
art. 24;
h) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor paragrafului 1 din
art. 25;
i) reÓnnoirea oric„rei rezeve, efectuat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 din art. 25;
* Adoptat„ la Haga la 28 mai 1970. Nu a intrat Ón vigoare.
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j) retragerea oric„rei rezerve, efectuat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 25;
k) orice notificare formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 26;
l) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 27 ∫i data la care
denun˛area va produce efect.
Drept pentru care subsemnatele, autorizate Ón acest scop, au semnat
prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg, ast„zi 24 aprilie 1967, Ón limbile francez„ ∫i
englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i valabilitate, Óntr-un singur exemplar, care
se va depune Ón arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va comunica copie certificat„
conform fiec„ruia dintre Statele semnatare ∫i care ader„.

CONVENﬁIA EUROPEAN√ ASUPRA
REPATRIERII MINORILOR*
PREAMBUL

Statele membre al Consiliului Europei, semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ str‚nsa lor unitate se manifest„ Ón particular prin circula˛ia
persoanelor,
Consider‚nd c„ acest lucru nu are Ón general consecin˛e benefice, atr„g‚nd
totu∫i anumite probleme, Ón particular atunci c‚nd un minor se afl„ pe
teritoriul unui stat Ómpotriva voin˛ei celor responsabili de ap„rarea intereselor
sale sau atunci c‚nd prezen˛a sa pe teritoriul unui stat este incompatibil„ fie
cu propriile sale interese, fie cu cele ale statului respectiv,
Convinse de necesitatea cooper„rii mutuale pentru Ómpiedicarea
transferului acestor minori prin simpla voin˛„ a autorit„˛ilor,
Au convenit urm„toarele:
TITLUL I — INFORMAﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Œn sensul acestei Conven˛ii:
a) termenul îminor“ va desemna toate persoanele care nu au atins
majoratul conform legii aplicabile numai regulilor de drept interna˛ional
privat ale statelor implicate ∫i care sub inciden˛a aceleia∫i legi nu au dreptul
s„-∫i fixeze singure re∫edin˛a;
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b) termenul îautoritate parental„“ va desemna dreptul de a fixa reziden˛a
minorului cu care sunt investite persoane fizice sau morale prin efectul legii
sau prin hot„r‚re judec„toreasc„ sau administrativ„;
c) termenul îrepatriere“ a unui minor va desemna transferul acestuia, Ón
aplicarea acestei Conven˛ii, dintr-un Stat contractant Ón altul, indiferent dac„
acest din urm„ stat este sau nu statul de reziden˛„ a minorului.
ARTICOLUL 2

1. Aceast„ Conven˛ie se va aplica minorilor de pe teritoriul unui stat
contractant a c„ror repatriere este solicitat„ de c„tre un alt Stat contractant
pentru unul din urm„toarele motive:
a) prezen˛a minorului pe teritoriul solicitat contravine voin˛ei persoanei
sau persoanelor care de˛in autoritatea parental„ Ón privin˛a lui;
b) prezen˛a minorului pe teritoriul Statului solicitat este imcompatibil„ cu
m„surile de protec˛ie sau reeducare adoptate Ón privin˛a lui de c„tre
autorit„˛ile competente din Statul solicitant;
c) prezen˛a minorului pe teritoriul Statului solicitant este necesar„ din
motive de procedur„ referitoare la luarea de m„suri de protec˛ie ∫i reeducare
Ón privin˛a lui.
2. Aceast„ Conven˛ie se va aplica Ón egal„ m„sur„ repatrierii minorilor a
c„ror prezen˛„ pe teritoriul unui Stat contractant contravine propriilor interese
ale statului respectiv sau intereselor minorilor, respectiv ∫i pentru c„ legisla˛ia
permite alungarea lui de pe teritoriul statului respectiv.
ARTICOLUL 3

Fiecare Stat contractant va desemna o autoritate central„ Óns„rcinat„ s„
formuleze, s„ adreseze sau s„ primeasc„ cereri de repatriere. Aceste numiri
vor fi notificate Secretarului general al Consiliului Europei.
TITLUL II — REPATRIEREA MINORULUI LA CEREREA
UNUI ALT STAT DEC¬T STATUL DE RE™EDINﬁ√
ARTICOLUL 4

1. Toate cererile referitoare la repatrierea unui minor pentru unul dintre
motivele prev„zute Ón articolul 2, paragraful 1, vor fi adresate autorit„˛ii
centrale a statului Ón care repatrierea este solicitat„.
2. Dac„ autorit„˛ile competente ale statului consider„ cererea bine
fundamentat„ ∫i rezonabil„ autorit„˛ile centrale vor prezenta o cerere de
repatriere autorit„˛ilor statului de re∫edin˛„ a minorului.
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ARTICOLUL 5

1. Nu va fi luat„ nici o hot„r‚re de repatriere p‚n„ c‚d minorul, dac„ Ói
permite capacitatea de discern„m‚nt, nu va fi audiat Ón persoan„ de c„tre
autoritatea competent„ a Statului solicitant.
2. Autoritatea mai sus men˛ionat„ va fi Ómputernicit„ s„ ob˛in„ avizul
persoanelor interesate de decizie, Ón particular a celor ce de˛in autoritatea
parental„ sau a celor care pe teritoriul statului solicitat de˛in de facto custodia
minorului. Aceste consult„ri nu vor avea loc at‚t timp c‚t prin Ónt‚rzierea pe
care o cauzeaz„, prejuciaz„ interesele minorului.
ARTICOLUL 6

Statul solicitat va garanta toate cererile de repatriere conforme cu
prevederile prezentei Conven˛ii ∫i bazate pe articolul 2, paragraful 1, doar
dac„ nu-∫i exercit„ dreptul de a refuza o cerere aplic‚nd articolele 7 ∫i 8 din
prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 7

O cerere poate fi refuzat„ dac„:
a) minorul, Ón concordan˛„ cu legea aplicabil„ numai regulilor de drept
interna˛ional privat ale Statului solicitat, are dreptul s„-∫i fixeze singur
re∫edin˛a sau dac„ o astfel de posibilitate decurge din legisla˛ia na˛ional„ a
Statului solicitant;
b) dac„ cererea se bazeaz„ pe articolul 2, paragraful 1.a ∫i vizeaz„
Óncredin˛area minorului autorit„˛ii unei sau unor persoane care nu de˛in
autoritatea parental„ Ón concordan˛„ cu legea aplicabil„ numai regulilor de
drept interna˛ional privat ale Statului solicitant sau nu de˛ine autoritatea
parental„ conform legii na˛ionale a Statului solicitat;
c) dac„ statul solicitat consider„ c„ Statul solicitant nu are competen˛a de
a adopta m„surile prev„zute Ón articolul 2, paragraful 1.b ∫i c;
d) dac„ Statul solicitat consider„ c„ repatrierea minorului ar fi contrar„ cu
ordinea sa public„;
e) dac„ minorul are na˛ionalitatea Statului solicitat;
f) dac„ minorul Ón chestiune este resortisant al unui stat noncontractant ∫i
a c„rui repatriere nu ar fi compatibil„ cu angajamentele existente Óntre acest
stat ∫i Statul solicitat.
ARTICOLUL 8

Statul solicitat poate, Ón plus, ˛in‚nd cont de toate aspectele cazului, s„
refuze cererea dac„:
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a) persoana sau persoanele ce de˛in autoritatea parental„ sau c„rora
minorul le este Óncredin˛at se afl„ pe teritoriul statului solicitat ∫i se opun
repatrierii;
b) repatrierea este considerat„ de c„tre Statul solicitat contrar„ intereselor
minorului, Ón particular atunci c‚nd familia sau efectivele sociale ale acestuia
se afl„ Ón acest stat sau atunci c‚nd repatrierea este incompatibil„ cu m„suri
de protec˛ie sau reeducare luate Ón statul men˛ionat.
ARTICOLUL 9

Hot„r‚rea Statului solicitat poate fi am‚nat„ dac„:
a) autoritatea parental„ asupra c„reia se bazeaz„ cererea este contestat„ din
motive serioase;
b) consider„ necesar s„ urm„reasc„ penal minorul pentru o infrac˛iune sau
s„-i cear„ s„ se supun„ unei sanc˛iuni penale privative de libertate.
ARTICOLUL 10

Dac„ cererea este recunoscut„ de c„tre autorit„˛ile competente din Statut
solicitant ∫i cele din Statul solicitat, acestea vor fixa de comun acord ∫i c‚t de
repede posibil procedura de repatriere.
ARTICOLUL 11

Statul solicitat poate adopta m„suri provizorii necesare Ón vederea
repatrierii, Ón particular plas‚nd minorul Óntr-o institu˛ie de protec˛ie a
minorilor. El poate pune cap„t Ón orice moment acestor m„suri care oricum
expir„ dup„ o perioad„ de 30 de zile dac„ cererea nu a fost recunoscut„.
Aceste m„suri provizorii sunt reglementate prin legisla˛ia intern„ a statului
solicitat.
ARTICOLUL 12

Œn cazuri urgente, autorit„˛ile centrale din statul solicitant pot cere ca
m„surile provizorii men˛ionate Ón articolul 11 s„ fie adoptate Ónainte ca Statul
solicitat s„ primeasc„ cererea de repatriere. Asemenea m„suri Ónceteaz„ dac„
cererea de repatriere nu a fost primit„ Ón termen de zece zile.
ARTICOLUL 13

1. Asupra unei persoane repatriate, conform dispozi˛iilor prezentului titlu,
nu vor putea fi ini˛iate persecu˛ii penale sau continuate Ón Statul solicitant
pentru fapte comise Ónainte de repatriere, Ón afar„ de cazul Ón care Statul
solicitat consimte expres. Aceste consim˛„m‚nt va putea totodat„ fi cerut
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pentru executarea unei condamn„ri bazate pe o sanc˛iune penal„ privativ„ de
libertate sau a unei sentin˛e mai severe pronun˛ate Ón Statul solicitant Ónainte
de repatriere.
2. Consim˛„m‚ntul prev„zut Ón paragraful 1 va fi guvernat de reguli
aplicabile Ón statul solicitat Ón materie de extr„dare sau de toate celelalte reguli
instituite Ón acest stat Ón vederea aplic„rii prezentului articol.
3. Consim˛„m‚ntul nu va putea fi refuzat Ón cazul Ón care Statul solicitat
este obligat s„ acorde extr„darea c‚nd aceasta este cerut„.
TITLUL III — REPATRIEREA LA CEREREA
STATULUI DE RE™EDINﬁ√
ARTICOLUL 14

1. Œn cazurile prev„zute Ón art. 2, paragraful 2, statul de re∫edin˛„ a
minorului poate cere unui alt Stat contractant s„ accepte repatrierea acestui
minor conform dispozi˛iilor urm„toare:
a) atunci c‚nd persoana sau persoanele ce de˛in autoritatea parental„ se
afl„ Ón alt Stat contractant, cererea va fi adresat„ acestui din urm„ stat;
b) atunci c‚nd persoana sau persoanele ce de˛in autoritatea parental„ se
afl„ Óntr-o ˛ar„ ce nu este parte a acestei Conven˛ii, cererea va fi adresat„
Statului contractant Ón care minorul Ó∫i are re∫edin˛a obi∫nuit„;
c) atunci c‚nd nu se cunoa∫te Ón ce stat persoana sau persoanele ce de˛in
autoritatea tutelar„ pot fi g„site sau atunci c‚nd nimeni nu de˛ine aceast„
autoritate cererea va fi adresat„ statului contractant Ón care minorul Ó∫i are
reziden˛a obi∫nuit„ sau dac„ repatrierea Ón acel stat nu este acceptat„ sau se
dovede∫te imposibil„ cererea va fi adresat„ Statului contractant de
na˛ionalitate a minorului.
2. Dispozi˛iile paragrafului 1 nu vor afecta puterile pe care Statele
contractante le au conform propriei legisla˛ii referitoare la str„ini.
ARTICOLUL 15

1. Dac„ Statul solicitat accept„ s„ primeasc„, autorit„˛ile competente din
Statul solicitant ∫i din statul solicitat vor fixa de comun acord ∫i Ón cel mai
scurt tim„ modalit„˛ile de repatriere.
2. Cererea de repatriere poate fi Ónso˛it„ de o cerere prin care se specific„
toate m„surile impuse de conduita sau situa˛ia minorului Ón Statul solicitant.
Cererea trebuie de asemenea s„ specifice toate condi˛iile suplimentare
necesitate de repatriere.
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TITLUL IV — DISPOZIﬁII COMUNE
ARTICOLUL 16

1. Toate cererile de repatriere vor fi formulate Ón scris ∫i vor indica:
a) autoritatea central„ care o elibereaz„;
b) identitatea ∫i na˛ionalitatea minorului a c„rui repatriere este cerut„ ∫i
dac„ este posibil ∫i domiciliul s„u din statul solicitat;
c) motivul invocat Ón sprijinul cererii;
d) la cerere, autoritatea sau persoana care prezint„ cererea de repatriere ∫i
natura raporturilor sale juridice cu minorul.
2. Œn cazurile expuse Ón articolul 2, paragraful 1, cererea va fi Ónso˛it„ de
original sau de o copie autentificat„, fie de documentul dovedind autoritatea
tutelar„ cu excep˛ia autorit„˛ii ce decurge direct din prevederile legale, sau de
o decizie de intreprindere de m„suri de protec˛ie sau de reeducare Ón privin˛a
minorului, ori de documente dovedind necesitatea ca minorul s„ compar„ Ón
proceduri Ón curs Ón statul solicitant ∫i scopul acestor proceduri.
3. Dac„ Statul solicitat consider„ c„ informa˛iile furnizate de statul
solicitant sunt insuficiente pentru a-i permite s„ ia o hot„r‚re Ón leg„tur„ cu
cererea va putea solicita informa˛iile suplimentare necesare. Poate fixa un
termen limit„ pentru ob˛inerea acestor informa˛ii.
ARTICOLUL 17

1. Sub rezerva dispozi˛iilor din paragraful 2 al prezentului articol,
traducerea cererilor sau a documentelor anexe nu va fi cerut„.
2. Orice Stat contractant poate Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentului de ratificare, acceptare sau aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„-∫i rezerve dreptul de a stipula
c„ cererile ∫i documentele anexe s„ fie Ónso˛ite de traducerea Ón propria limb„
sau Óntr-una din limbile oficiale ale Consiliului Europei sau Óntr-o limb„ pe
care o va indica. Celelalte State contractante pot aplica regula reciprocit„˛ii.
3. Prezentul articol nu va prejudicia dispozi˛iile relative la traducerea de
cereri ∫i documente anexe con˛inute Ón acorduri sau aranjamente Ón vigoare
sau care pot interveni Óntre dou„ sau mai multe state contractante.
ARTICOLUL 18

Dovezile ∫i documentele transmise Ón leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie vor
fi scutite de toate formalit„˛ile legale.
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ARTICOLUL 19

1. Tranzitul unui minor Ón procesul de repatriere, conform prezentei
Conven˛ii, pe teritoriul altui Stat contractant va fi autorizat prin simpla
notificare, despre care va trebui s„ existe Ónregistrarea scris„ emis„ de statul
din care se face repatrierea.
2. Tranzitul poate fi refuzat c‚nd:
a) minorul face obiectul unei urm„riri penale Ón statul de tranzit sau este
solicitat s„ se supun„ unei sanc˛iuni penale privative de libertate sau unei
pedepse mai grave;
b) minorul este resortisant al statului de tranzit.
3. Dac„ tranzitul nu este refuzat atunci minorul nu poate fi nici arestat, nici
de˛inut Ón statul de trazit pentru fapte comise Ónainte de intrarea sa Ón acel stat.
4. Statul de tranzit va urm„ri s„ se asigure c„ minorul nu se sustrage
repatrierii.
ARTICOLUL 20

Toate refuzurile de repatriere sau de tranzit vor fi motivate.
ARTICOLUL 21

Comunic„rile Óntre autorit„˛ile centrale relative la aplicarea prezentei
Conven˛ii pot fi transmise prin intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale a
Poli˛iei Criminale (Interpol).
ARTICOLUL 22

1. Orice cheltuieli angajate Ón vederea aplic„rii prezentei Conven˛ii vor fi
suportate de c„tre:
a) Statul solicitat, dac„ asemenea cheltuieli sunt angajate pe propriul
teritoriu;
b) Statul solicitant, Ón celelalte cazuri.
2. Acest articol nu va constitui un obstacol Ón recuperarea cheltuielilor
determinate de minori sau persoanele responsabile pentru ei.
ARTICOLUL 23

1. Aceast„ Conven˛ie va fi deschis„ semn„rii Statelor membre ale
Comitetului de Mini∫tri al Consiliului Europei. El va fi ratificat sau acceptat.
Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse Ómpreun„ la Secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Aceast„ Conven˛ie va intra Ón vigoare trei luni dup„ data depunerii celui
de-al treilea instrument de ratificare sau acceptare.
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3. Conven˛ia va intra Ón vigoare la semnarea tuturor statelor care Ól vor
ratifica sau accepta la trei luni dup„ data depunerii instrumentului de ratificare
sau acceptare.
ARTICOLUL 24

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei va putea invita toate statele nemembre ale Consiliului
Europei s„ adere la prezenta Conven˛ie.
2. Aderarea va fi efectuat„ prin depunerea la Secretarul general al
Consiliului Europei a unui instrument de aderare ce va intra Ón vigoare la trei
luni dup„ data depunerii.
ARTICOLUL 25

Orice Stat conactant poate, la momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau aderare, s„ defineasc„ Ón
ceea ce Ól prive∫te termenul îresortisant“ Ón sensul prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 26

1. Orice Stat contractant poate, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii propriului instrument de ratificare, acceptare sau aderare, s„
specifice teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica Conven˛ia.
2. Orice stat contractant poate, Ón momentul depunerii propriului
instrument de ratificare, acceptare sau aderare sau la o dat„ ulterioar„, prin
declara˛ia adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„
aplicabilitatea prezentei Conven˛ii ∫i asupra unui alt teritoriu sau altor teritorii
specificate Ón declara˛ie ∫i asupra c„rora rela˛iile interna˛ionale sunt
responsabile sau asupra c„rora este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului precedent va putea fi
retras„ Ón ceea ce prive∫te teritoriul men˛ionat Ón aceast„ declara˛ie, Ón
condi˛iile prev„zute de art. 29 al prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 27

1. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafelor 3 ∫i 4 ale prezentului articol,
prezenta Conven˛ie va abroga, Ón ceea ce prive∫te teritoriile asupra c„rora se
aplic„, dispozi˛iile tratatelor, conven˛iilor, sau acordurilor bilaterale dintre
Statele contractante care reglementeaz„ repatrierea minorilor din motivele
prev„zute Ón art. 2, Ón m„sura Ón care Statele contractante au Óntotdeauna
posibilitatea de a folosi posibilit„˛ile de repatriere prev„zute Ón prezenta
Conven˛ie.
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2. Aceast„ Conven˛ie nu se va opune repatrierii sau extr„d„rii bazate pe
acorduri ∫i conven˛ii interna˛ionale sau pe legea intern„ a statului Ón cauz„.
3. Statele contractante pot Óncheia Óntre ele acorduri bilaterale ∫i
multilaterale referitoare la probleme reglementate prin prezenta Conven˛ie;
totu∫i asemenea acorduri nu vor putea fi Óncheiate Ón scopul de a suplimenta
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii sau pentru a facilita aplicarea principiilor
con˛inute Ón aceasta. Asemenea acorduri sau aranjamente bilaterale sau
multilaterale pot sus˛ine Ón particular rela˛ii directe Óntre autorit„˛ile na˛ionale
competente.
4. Œn plus, dac„ dou„ sau mai multe State contractante au stabilit sau vor
stabili rela˛ii pe baza unei legisla˛ii uniforme sau a unui regim special, ele Ó∫i
vor putea reglementa raporturile mutuale Ón acest domeniu Ón exclusivitate Ón
concordan˛„ cu acest sistem, ne˛in‚nd seama de prevederile prezentei
Conven˛ii. Statele contractante care Ón concordan˛„ cu acest paragraf, nu vor
aplica Ón rela˛iile dintre ele prevederile prezentei Conven˛ii vor adresa o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 28

Consiliul Europei va urm„ri aplicarea prezentei Conven˛ii ∫i va facilita
atunci c‚nd este nevoie o reglementare amiabil„ a tuturor dificult„˛ilor la care
poate da na∫tere executarea acestei Conven˛ii.
ARTICOLUL 29

1. Aceast„ Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare o perioad„ nedeterminat„ de
timp.
2. Toate Statele contractante pot, Ón ceea ce le prive∫te, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare Secretarului general al Consiliului
Europei.
3. Denun˛„rile vor deveni efective dup„ ∫ase luni de la data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 30

Secretarul general al Consiliului Europei va informa Statele membre
reprezentate Ón Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei ∫i toate statele
care ader„ la prezenta Conven˛ie despre:
a) toate semn„turile;
* Adoptat„ la Strasbourg Ón 15 octombrie 1975. A intrat Ón vigoare la 11 august 1978.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 101 din 16 septembrie 1992, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 243 din 30 septembrie 1992.
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b) depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, de acceptare sau aderare;
c) toate notific„rile efectuate conform art. 3 al prezentei Conven˛ii;
d) toate datele intr„rii Ón vigoare a acestei Conven˛iei conform art. 23 din
aceasta;
e) toate declara˛iile efectuate Ón virtutea art. 25;
f) toate notific„rile efectuate Ón virtutea art. 26;
g) toate notific„rile efectuate Ón virtutea art. 27, paragraful 4;
h) toate notific„rile primite Ón virtutea art. 29 ∫i data la care devin efective.
Drept pentru care subsemna˛ii, fiind autoriza˛i de guvernele respective, am
semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat la Haga pe data de 28 mai 1970, Ón limbile francez„ ∫i englez„,
ambele texte av‚nd aceea∫i autoritate, Óntr-un singur exemplar care va r„m‚ne
Ón arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
trimite copii autentificate fiec„rui stat semnatar sau care ader„.
CONVENﬁIA EUROPEAN√ ASUPRA STATUTULUI JURIDIC
AL COPIILOR N√SCUﬁI ŒN AFARA C√S√TORIEI*

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei
Conven˛ii,
Consider‚nd c„ ˛elul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai
str‚ns„ Óntre membrii s„i, Ón special favoriz‚nd adoptarea de reguli comune Ón
domeniul juridic,
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Constat‚nd c„, Óntr-un mare num„r de State membre, s-au efectuat sau
sunt Óntreprinse eforturi pentru ameliorarea statutului juridic al copiilor
n„scu˛i Ón afara c„s„toriei, reduc‚ndu-se Ón acest scop diferen˛ele Óntre statutul
juridic al acestor copii ∫i cel al copiilor n„scu˛i din c„s„torie, aceste diferen˛e
defavoriz‚nd pe primii pe plan juridic ∫i social,
Consider‚nd c„ Ón acest domeniu exist„ Ónc„ largi disparit„˛i Ón drepturile
Statelor membre,
Convinse c„ condi˛ia copiilor n„scu˛i Ón afara c„s„toriei trebuie s„ fie
ameliorat„ ∫i c„ stabilirea de anumite reguli comune privind statutul lor
juridic ar favoriza realizarea acestui obiectiv ∫i ar contribui Ón acela∫i timp la
o armonizare a legisla˛iilor Statelor membre Ón acest domeniu,
Consider‚nd totu∫i, c„ este necesar„ aranjarea unor etape progresive
pentru acele State care estimeaz„ c„ nu pot fi Ón m„sur„ s„ adopte imediat
anumite reguli ale prezentei Conven˛ii,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Fiecare Parte contractant„ se angajeaz„ s„ asigure conformitatea legisla˛iei
sale cu dispozi˛iile prezentei Conven˛ii ∫i s„ notifice Secretarului general al
Consiliului Europei m„surile luate Ón acest scop.
ARTICOLUL 2

Filia˛ia matern„ a oric„rui copil n„scut Ón afara c„s„toriei este stabilit„ prin
simplu fapt al na∫terii copilului.
ARTICOLUL 3

Filia˛ia patern„ a oric„rui copil n„scut Ón afara c„s„toriei poate fi
constatat„ sau stabilit„ prin recunoa∫terea voluntar„ sau prin decizie juridic„.
ARTICOLUL 4

Recunoa∫terea voluntar„ a paternit„˛ii nu poate face obiectul unei opozi˛ii
sau contesta˛ii, c‚nd aceste proceduri sunt prev„zute de legisla˛ia intern„,
dec‚t Ón cazul Ón care persoana care vrea s„ recunoasc„ sau care a recunoscut
copilul nu este din punct de vedere biologic tat„l acestuia.
ARTICOLUL 5

Œn ac˛iunile referitoare la filia˛ia patern„, probele ∫tiin˛ifice susceptibile s„
stabileasc„ sau s„ Óndep„rteze paternitatea trebuie s„ fie admise.
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ARTICOLUL 6

1. Tat„l ∫i mama unui copil n„scut Ón afara c„s„toriei au aceea∫i obliga˛ie
de Óntre˛inere fa˛„ de acest copil ca ∫i cea care exist„ fa˛„ de copilul n„scut Ón
cadrul c„s„toriei.
2. C‚nd obliga˛ia de Óntre˛inere a unui copil n„scut din c„s„torie incumb„
anumitor membri ai familiei tat„lui sau mamei, copilul n„scut Ón afara
c„s„toriei beneficiaz„ Ón mod egal de aceast„ obliga˛ie.
ARTICOLUL 7

1. C‚nd filia˛ia unui copil n„scut Ón afara c„s„toriei este stabilit„ fa˛„ de
doi p„rin˛i, autoritatea p„rinteasc„ nu poate fi atribuit„ automat numai tat„lui.
2. Autoritatea p„rinteasc„ trebuie s„ poate fi transferat„; cazurile de
transfer decurg din legisla˛ia intern„.
ARTICOLUL 8

C‚nd tat„l sau mama unui copil n„scut Ón afara c„s„toriei nu are autoritatea
p„rinteasc„ asupra acestui copil sau supravegherea sa, acest p„rinte poate
ob˛ine un drept de vizit„ Ón cazurile corespunz„toare.
ARTICOLUL 9

Drepturile copilului n„scut Ón afara c„s„toriei la succesiunea tat„lui ∫i
mamei sale ∫i a membrilor familiilor lor sunt acelea∫i ca ∫i Ón cazul Ón care sar fi n„scut Ón timpul c„s„toriei.
ARTICOLUL 10

C„s„toria Óntre tat„l ∫i mama unui copil n„scut Ón afara c„s„toriei confer„
acestui copil statutul juridic al unui copil n„scut Ón timpul c„s„toriei.
ARTICOLUL 11

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare Statelor membre ale
Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„, acceptat„ sau aprobat„. Instrumentele
de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul general al
Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare la trei luni dup„ data depunerii celui deal treilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.
3. Pentru orice stat semnatar care o va ratifica, accepta sau aproba ulterior,
ea va intra Ón vigoare la trei luni dup„ data depunerii instrumentului s„u de
ratificare, acceptare sau aprobare.
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ARTICOLUL 12

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru la Consiliului s„
adere la prezenta Conven˛ie.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, la Secretarul general al
Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va avea efect la trei
luni dup„ data depunerii sale.
ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau al depunerii instrumentului
s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile la care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare sau Ón orice alt moment ulterior, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii, prin declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i c„ruia el Ói
asigur„ rela˛iile interna˛ionale sau pentru care este abilitat s„ hot„rasc„.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului precedent va putea fi
retras„, Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón
condi˛iile prev„zute de articolul 15 al prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 14

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau al depunerii instrumentului
s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sau c‚nd el va face o
declara˛ie conform paragrafului 2 al articolului 13 din prezenta Conven˛ie, s„
formuleze cel mult trei rezerve referitoare la dispozi˛iile articolelor 2—10 ale
acesteia.
Nu sunt admise rezerve cu caracter general; fiecare rezerv„ nu poate avea
ca obiect dec‚t o singur„ dispozi˛ie.
2. Fiecare rezerv„ va avea efect timp de cinci ani Óncep‚nd de la intrarea
Ón vigoare a prezentei Conven˛ii pentru fiecare parte implicat„. Ea va putea fi
reÓnnoit„ pentru perioade succesive de cinci ani, printr-o declara˛ie adresat„
Ónainte de expirarea fiec„rei perioade Secretarului general al Consiliului
Europei.
3. Orice Parte contractant„ Ó∫i poate retrage, Ón totalitate sau Ón parte, o
rezerv„ formulat„ de ea Ón virtutea paragrafelor precedente, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei ∫i care va c„p„ta efect de
la data primirii sale.
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ARTICOLUL 15

1. Orice Parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o prive∫te, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare Secretarului general al Consiliului
Europei.
2. Denun˛area va avea efect dup„ ∫ase luni de la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica Statelor membre ale
Consiliului ∫i oric„rui stat care va fi aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare;
c) orice dat„ de intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii conform
articolului 11;
d) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor articolului 1;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea paragrafelor 2 ∫i 3 ale articolului
13;
f) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor paragrafului 1 al
articolului 14;
g) reÓnnoirea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea paragrafului 2 al
articolului 14;
h) retragerea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 3 al articolului 14;
i) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor articolului 15 ∫i data la
care denun˛area va c„p„ta efect.
Drept pentru care, subsemna˛ii, corespunz„tor autoriza˛i Ón acest scop, au
semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Strasbourg, la 15 octombrie 1975, Ón francez„ ∫i englez„, cele
dou„ texte av‚nd aceea∫i valoare, Óntr-un singur exemplar care va fi depus la
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
trimite o copie certificat„ conform acesteia fiec„rui Stat semnatar ∫i aderent.
*Adoptat„ la Luxemburg Ón 20 mai 1980. Intrat„ Ón vigoare la 1 septembrie 1983.
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CONVENﬁIA EUROPEAN√ ASUPRA RECUNOA™TERII
™I EXECUT√RII DECIZIILOR PRIVIND SUPRAVEGHEREA
COPIILOR ™I RESTABILIREA SUPRAVEGHERII COPIILOR*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei
Conven˛ii,
Recunosc‚nd c„ Ón Statele membre ale Consiliului Europei luarea Ón
considerare a interesului copilului este de o importan˛„ decisiv„ Ón materie de
decizii privind supravegherea sa,
Consider‚nd c„ instituirea de m„suri destinate s„ faciliteze recunoa∫terea
∫i executarea deciziilor privind paza ∫i supravegherea unui copil va avea ca
efect asigurarea unei mai bune protec˛ii a interesului copiilor,
Estim‚nd c„ e de dorit, Ón acest scop, s„ sublinieze c„ dreptul la vizit„ al
p„rin˛ilor este corolarul moral al dreptului de supraveghere,
Constat‚nd num„rul cresc‚nd de cazuri de copii trecu˛i f„r„ drept peste o
frontier„ interna˛ional„ ∫i dificult„˛ile Ónt‚mpinate Ón rezolvarea de o manier„
adecvat„ a problemelor ridicate de aceste cazuri,
Dornice s„ introduc„ dispozi˛ii corespunz„toare care s„ permit„
restabilirea supravegherii copiilor c‚nd aceast„ supraveghere a fost Ón mod
arbitrar Óntrerupt„,
Convinse de oportunitatea de a lua, Ón acest scop, m„suri adaptate
diferitelor nevoi ∫i diferitelor circumstan˛e,
Dornice s„ stabileasc„ rela˛ii de cooperare judiciar„ Óntre autorit„˛ile lor,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Pentru scopurile prezentei Conven˛ii, se Ón˛elege prin:
a) copil: o persoan„, oricare ar fi na˛ionalitatea sa, care nu a Ómplinit v‚rsta
de 16 ani ∫i care nu are dreptul de a-∫i fixa ea Óns„∫i re∫edin˛a potrivit legii
re∫edin˛ei sale obi∫nuite sau a na˛ionalit„˛ii sale sau potrivit legii interne a
Statului sesizat;
b) autoritate: orice autoritate judiciar„ sau administrativ„;
c) decizie privind supravegherea: orice decizie a unei autorit„˛i Ón m„sura
Ón care aceasta se refer„ la Óngrijirea persoanei copilului, inclusiv la dreptul de
a-i fixa re∫edin˛a, ca ∫i la dreptul de vizit„;
d) deplasare f„r„ drept: deplasarea unui copil peste o frontier„
interna˛ional„ cu violarea unei decizii referitoare la supravegherea sa dat„
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Óntr-un Stat contractant ∫i executorie Óntr-un atare stat este considerat„ de
asemenea ca deplasarea f„r„ drept;
(i) neÓntoarcerea unui copil peste o frontier„ interna˛ional„ la sf‚r∫itul
perioadei de exercitare a unui drept de vizit„ relativ la acest copil sau la
sf‚r∫itul oric„rui alt sejur temporar Óntr-un teritoriu altul dec‚t cel Ón care se
exercit„ supravegherea;
(ii) o deplasare declarat„ ulterior ca ilicit„ Ón sensul articolului 12.
TITLUL I
Autorit„˛i centrale
ARTICOLUL 2

1. Fiecare Stat contractant va desemna o autoritate central„ care va
exercita func˛iile Ón prezenta Conven˛ie.
2. Statele federale ∫i Statele Ón care sunt Ón vigoare mai multe sisteme de
drept au facultatea de a desemna mai multe autorit„˛i centrale ale c„ror
competen˛e le determin„.
3. Orice desemnare efectuat„ Ón aplicarea prezentului articol trebuie s„ fie
notificat„ Secretatului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 3

1. Autorit„˛ile centrale ale Statelor contractante trebuie s„ coopereaze Óntre
ele ∫i s„ promoveze o concertare Óntre autorit„˛ile competente din ˛„rile
respective. Ele trebuie s„ ac˛ioneze cu toat„ promtitudinea necesar„.
2. Œn vederea facilit„˛ii punerii Ón aplicare a prezentei Conven˛ii,
autorit„˛ile centrale ale Statelor contractante:
a) asigur„ transmiterea cererilor de informa˛ii eman‚nd de la autorit„˛ile
competente ∫i care privesc probleme de drept sau de fapt referitoare la
procedurile Ón curs;
b) Ó∫i comunic„ reciproc, la cererea lor, informa˛ii privind dreptul lor
referitor la supravegherea copiilor ∫i evolu˛ia lor;
c) ˛in s„ fie informate reciproc asupra dificult„˛ilor susceptibile s„ apar„ cu
ocazia aplic„rii Conven˛iei ∫i se str„duiesc, pe c‚t este posibil, s„ elimine
obstacolele Ónt‚mpinate Ón aplicarea sa.
ARTICOLUL 4

1. Orice persoan„ care a ob˛inut Óntr-un Stat contractant o decizie
referitoare la supravegherea unui copil ∫i care dore∫te s„ ob˛in„ Óntr-un alt Stat
contractant recunoa∫terea sau executarea acestei decizii poate s„ se adreseze
Ón acest scop, prin cerere, autorit„˛ii centrale a oric„rui Stat contractant.
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2. Cererea trebuie s„ fie Ónso˛it„ de documentele men˛ionate la
articolul 13.
3. Autoritatea central„ sesizat„, dac„ ea este alta dec‚t autoritatea central„
a Statului c„ruia s-a adresat, transmite documentele acesteia din urm„ direct
∫i f„r„ Ónt‚rziere.
4. Autoritatea central„ sesizat„ poate refuza s„ intervin„ c‚nd este v„dit„
neÓndeplinirea condi˛iilor cerute prin prezenta Conven˛ie.
5. Autoritatea central„ sesizat„ informeaz„ neÓnt‚rziat reclamantul asupra
urm„rilor cererii sale.
ARTICOLUL 5

1. Autoritatea central„ a Statului c„ruia s-a adresat ia sau face s„ se ia Ón
cel mai scurt termen toate hot„r‚rile pe care le consider„ potrivite, sesiz‚nd,
dac„ este cazul, autorit„˛ile competente, pentru:
a) a reg„si locul unde se g„se∫te copilul;
b) a evita, Óndeosebi prin m„suri provizorii necesare, ca interesele
copilului sau ale reclamantului s„ nu fie lezate;
c) a asigura recunoa∫terea sau executarea deciziei;
d) a asigura Óncredin˛area copilului reclamantului, c‚nd s-a acordat
executarea deciziei;
e) a informa autoritatea reclamant„ despre m„surile luate ∫i despre
urm„rile produse.
2. C‚nd autoritatea central„ a Statului sesizat are motive s„ cread„ c„
copilul se g„se∫te pe teritoriul unui alt Stat contractant, ea transmite
documentele autorit„˛ii centrale a acestui Stat, direct ∫i f„r„ Ónt‚rziere.
3. Cu excep˛ia cheltuielilor de repatriere, fiecare Stat contractant se
angajeaz„ s„ nu cear„ reclamantului nici o plat„ pentru orice m„sur„ luat„ Ón
contul acestuia Ón virtutea paragrafului 1 al prezentului articol de care
autoritatea central„ acestui Stat, inclusiv taxele ∫i cheltuielile de judecat„ ∫i,
c‚nd este cazul, cheltuielile ocazionate de angajarea unui avocat.
4. Dac„ recunoa∫terea sau executarea este refuzat„ ∫i dac„ autoritatea
central„ a Statului c„ruia s-a adresat estimeaz„ c„ trebuie s„ dea urmare cererii
reclamantului de a introduce Ón acest Stat o ac˛iune pe fond, aceast„ autoritate
face totul pentru a asigura reprezentarea reclamantului Ón aceast„ procedur„ Ón
condi˛ii nu mai pu˛in favorabile dec‚t cele de care poate beneficia o persoan„
care este rezident„ ∫i resortisant„ a acestui Stat ∫i, Ón acest scop, ea poate
Óndeosebi s„-∫i sesizeze autorit„˛ile competente.
ARTICOLUL 6

1. Sub rezerva aranjamentelor particulare Óncheiate Óntre autorit„˛ile
centrale interesate ∫i a dispozi˛iilor paragrafului 3 al prezentului articol:
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a) comunic„rile adresate autorit„˛ii centrale a Statului sesizat sunt
redactate Ón limba sau Óntr-una din limbile oficiale ale acestui Stat sau Ónso˛ite
de o traducere Ón aceast„ limb„;
b) autoritatea central„ a Statului sesizat trebuie s„ accepte, totu∫i,
comunic„rile redactate Ón limba francez„ sau englez„ sau Ónso˛ite de o
traducere Óntr-una din aceste limbi.
2. Comunic„rile eman‚nd de la autoritatea central„ a Statului sesizat,
inclusiv rezultatele anchetelor efectuate, pot fi redactate Ón limba sau Óntr-una
din limbile oficiale ale acestui Stat sau Ón francez„ sau Ón englez„.
3. Orice Stat contractant poate s„ exclud„ aplicarea Ón totalitate sau Ón
parte a dispozi˛iilor paragrafului 1 (b) al prezentului articol. C‚nd un Stat
contractant a f„cut aceast„ rezerv„, orice al Stat contractant poate s„ o aplice
Ón mod asem„n„tor fa˛„ de acest Stat.
TITLUL II
Recunoa∫terea ∫i executarea deciziilor
∫i restabilirea supravegherii copiilor
ARTICOLUL 7

Deciziile relative la supraveghere date Óntr-un Stat contractant sunt
recunoscute ∫i, c‚nd acestea sunt executorii Ón Statul de origine, sunt puse Ón
executare Ón orice alt Stat contractant.
ARTICOLUL 8

1. Œn caz de deplasare f„r„ drept, autoritatea central„ a Statului sesizat va
proceda imediat la Ónapoierea copilului:
a) dac„ Ón momentul ac˛ion„rii Ón instan˛„ Ón Statul Ón care a fost dat„
decizia sau la data deplas„rii f„r„ drept, dac„ aceasta a avut loc anterior,
copilul ca ∫i p„rin˛ii s„i aveau numai na˛ionalitatea acestui Stat ∫i dac„ copilul
Ó∫i avea re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul numitului Stat, ∫i
b) dac„ o autoritatea central„ a fost sesizat„ cu cererea de Ónapoiere Óntrun termen de ∫ase luni de la deplasarea f„r„ drept.
2. Dac„, Ón conformitate cu legea Statutului sesizat, nu pot fi satisf„cute
prevederile paragrafului 1 al prezentului articol f„r„ interven˛ia unei autorit„˛i
judiciare, nici unul din motivele de refuz prev„zute Ón prezenta Conven˛ie nu
se va aplica Ón procedura judiciar„.
3. Dac„ un acord, confirmat de o autoritate competent„, a intervenit Óntre
persoana care are Ón sarcin„ supravegherea copilului ∫i o alt„ persoan„ pentru
a-i acorda acesteia un drept de vizit„ ∫i dac„ la expirarea perioadei convenite,
copilul, fiind luat Ón str„in„tate, n-a fost Ónapoiat persoanei care Ól avea Ón
supraveghere, se procedeaz„ la restabilirea dreptului de supraveghere
conform paragrafelor 1 (b) ∫i 2 al prezentului articol. Œn mod identic se
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procedeaz„ ∫i Ón cazul unei decizii a autorit„˛ii competente care acord„ acela∫i
drept unei persoane care nu are Ón sarcin„ supravegherea copilului.
ARTICOLUL 9

1. Œn cazurile de deplasare f„r„ drept, altele dec‚t cele prev„zute la
articolul 8, ∫i dac„ o autoritate central„ a fost sesizat„ Óntr-un termen de ∫ase
luni de la deplasare, recunoa∫terea ∫i executarea nu pot fi refuzate dec‚t:
a) dac„, fiind vorba de o decizie dat„ Ón absen˛a ap„r„torului sau a
reprezentantului s„u legal, actul de sesizare a instan˛ei sau un act echivalent
nu a fost f„cut cunoscut sau notificat corespunz„tor ∫i Ón timp util pentru ca
acesta s„ se poat„ ap„ra; totu∫i, aceast„ lips„ de Óncuno∫tiin˛are sau notificare
nu ar putea constitui o cauz„ de refuz pentru recunoa∫tere sau executare atunci
c‚nd Óncuno∫tiin˛area sau notificarea nu s-a f„cut pentru c„ ap„r„torul ∫i-a
˛inut ascuns locul Ón care se afl„ persoana care a sesizat instan˛a Ón Statul de
origine;
b) dac„, fiind vorba de o decizie dat„ Ón absen˛a ap„r„torului sau a
reprezentantului s„u legal, competen˛a autorit„˛ii care a dat-o nu este
Óntemeiat„ pe:
i) re∫edin˛a obi∫nuit„ a ap„r„torului, sau
ii) ultima re∫edin˛„ obi∫nuit„ comun„ a p„rin˛ilor copilului cu at‚t mai
mult cu c‚t unul din ei locuie∫te Ónc„ Ón mod obi∫nuit acolo, sau
iii) re∫edin˛a obi∫nuit„ a copilului;
c) dac„ decizia este incompatibil„ cu o decizie relativ„ la supraveghere
devenit„ executorie Ón Statul sesizat Ónaintea deplas„rii copilului cu condi˛ia
ca copilul s„ nu-∫i fi avut re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul Statului reclamant
Ón anul precedent deplas„rii sale.
2. Dac„ n-a fost sesizat„ nici o autoritate central„, dispozi˛iile paragrafului
1 ale prezentului articol sunt de asemenea aplicabile Ón cazul c‚nd
recunoa∫terea ∫i executarea sunt cerute Óntr-un termen de ∫ase luni de la
deplasarea f„r„ drept.
3. Œn nici un caz, decizia nu poate face obiectul unei examin„ri pe fond.
ARTICOLUL 10

1. Œn alte cazuri dec‚t cele vizate Ón articolele 8 ∫i 9, recunoa∫terea ca ∫i
exercitarea pot fi refuzate nu numai pentru motivele prev„zute Ón articolul 9,
dar ∫i pentru unul din motivele urm„toare:
a) dac„ s-a constatat c„ efectele deciziei sunt Ón mod v„dit incompatibile
cu principiile fundamentale ale dreptului familiei ∫i copiilor Ón Statul sesizat;
b) dac„ s-a constatat c„ datorit„ unor schimburi de circumstan˛„, care
includ scurgerea timpului, dar exclud simpla schimbare de re∫edin˛„ a
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copilului ca urmare a unei deplas„ri f„r„ drept, efectele deciziei de origine nu
sunt v„dit conforme cu interesul copilului;
c) dac„, Ón momentul introducerii ac˛iunii Ón istan˛„ Ón Statul de origine:
i) copilul avea na˛ionalitatea Statului sesizat sau re∫edin˛a obi∫nuint„ Ón
acest Stat, chiar dac„ nu exist„ nici una dintre aceste leg„turi cu Statul de
origine;
ii) copilul avea Ón acela∫i timp na˛ionalitate Statului sesizat, fie Óntr-un Stat
ter˛, totul fiind executoriu Ón Statul sesizat, ca urmare a unei proceduri
angajate Ónainte de introducerea cererii de recunoa∫tere sau executare, ∫i dac„
refuzul este conform interesului copilului.
2. Œn acelea∫i cazuri, procedura pentru recunoa∫tere ca ∫i procedura pentru
executare pot fi suspendate pentru unul din motivele urm„toare:
a) dac„ decizia de origine face obiectul unui recurs ordinar;
b) dac„ o procedur„ privind supravegherea copilului, angajat„ Ónainte ca
procedura Ón Statul de origine s„ fi fost introdus„, este Ón curs de judecat„ Ón
Statul sesizat;
c) dac„ o alt„ decizie relativ„ la supravegherea copilului face obiectul unei
proceduri de executare sau a oric„rei alte proceduri referitoare la
recunoa∫terea acestei decizii.
ARTICOLUL 11

1. Deciziile asupra dreptului de vizit„ ∫i dispozi˛iile deciziilor referitoare
la supraveghere care au drept obiect dreptul de vizit„ sunt recunoscute ∫i puse
Ón executare Ón acelea∫i condi˛ii ca celelalte decizii referitoare la
supraveghere.
2. Totu∫i, autoritatea competent„ a Statului sesizat poate fixa modalit„˛ile
de punere Ón aplicare ∫i de exercitare a dreptului de vizit„ ˛in‚nd cont
Óndeosebi de angajamentele luate de p„r˛i la acest subiect.
3. C‚nd nu s-a statuat asupra dreptului de vizit„ sau c‚nd recunoa∫terea
sau executarea deciziei referitoare la supraveghere este refuzat„, autoritatea
central„ a Statului sesizat poate cere autorit„˛ilor sale competente s„ hot„rasc„
asupra dreptului de vizit„, la cererea persoanei invoc‚nd acest drept.
ARTICOLUL 12

Dac„ la data la care copilul este dus peste o frontier„ interna˛ional„ nu
exist„ decizie executorie asupra supravegherii sale dat„ Óntr-un Stat
contractant, dispozi˛iile prezentei Conven˛ii se aplic„ oric„rei decizii
ulterioare referitoare la supravegherea acestui copil ∫i care declar„ deplasarea
ilicit„, dat„ Óntr-un Stat contractant la cererea oric„rei persoane interesante.
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TITLUL III
Procedura
ARTICOLUL 13

1. Cererea viz‚nd recunoa∫terea sau exercitarea Óntr-un alt Stat contractant
a unei decizii referitoare la supraveghere trebuie s„ fie Ónso˛it„:
a) de un document care s„ abiliteze autoritatea central„ a Statului sesizat
s„ ac˛ioneze Ón numele reclamantului sau s„ desemneze Ón acest scop un alt
reprezentant;
b) de o expediere a deciziei care reune∫te condi˛iile necesare autenticit„˛ii
sale;
c) c‚nd este vorba de o decizie dat„ Ón lipsa ap„r„torului sau a
reprezentantului s„u legal, de orice document de natur„ s„ stabileasc„ c„ actul
de ac˛ionare Ón instan˛„ sau un act echivalent a fost Ón mod corespunz„tor adus
la cuno∫tin˛„ sau notificat ap„r„torului;
d) eventual, de orice document de natur„ s„ stabileasc„ faptul c„, dup„
legea Statutului de origine, decizia este executorie;
e) dac„ este posibil, de un expozeu indic‚nd locul unde ar putea s„ se
g„seasc„ copilul Ón Statul sesizat;
f) de propuneri asupra modalit„˛ilor de reabilitare a supravegherii
copilului.
2. Documentele men˛ionate mai sus trebuie, dac„ este cazul, s„ fie Ónso˛ite
de o traducere potrivit regulilor stabilite la articolul 6.
ARTICOLUL 14

Orice Stat contractant aplic„ la recunoa∫terea ∫i executarea unei decizii
referitoare la supraveghere o procedur„ simpl„ ∫i rapid„. Œn acest scop, el
vegheaz„ ca cererea d’esequatur (ordonan˛„) s„ poat„ fi introdus„ pe baz„ de
simpl„ cerere.
ARTICOLUL 15

1. Œnainte de a hot„rÓ asupra aplic„rii paragrafului (b) al articolului 10,
autoritatea pendinte de Statul sesizat:
a) trebuie s„ ia cuno∫tin˛„ de punctul de vedere al copilului, dac„ aceasta
nu constituie o imposibilitatea practic„, av‚nd Ón vedere Óndeosebi v‚rsta ∫i
capacitatea de discern„m‚nt a acestuia, ∫i
b) poate cere s„ fie efectuate anchete corespunz„toare.
2. Cheltuielile cu anchetele efectuate Óntr-un Stat contractant cad Ón
sarcina Statului Ón care au fost efectuate acestea.
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3. Cererile de anchet„ ∫i rezultatele lor pot fi adresate autorit„˛ii interesate
prin intermediul autorit„˛ilor centrale.
ARTICOLUL 16

Pentru scopurile prezentei Conven˛ii, nici o legalizare sau formalitate nu
poate fi cerut„.
TITLUL IV
Rezerve
ARTICOLUL 17

1. Orice Stat contractant poate face rezerva potrivit c„reia Ón cazurile
prev„zute de articolele 8 ∫i 9 sau Óntr-unul din aceste articole, recunoa∫terea
∫i executarea deciziilor referitoare la supraveghere vor putea fi refuzate pentru
acele motive prev„zute de articolul 10 care vor fi indicate Ón rezerv„.
2. Recunoa∫terea ∫i executarea deciziilor date Óntr-un Stat contractant,
av‚nd f„cut„ rezerva prev„zut„ la paragraful 1 al prezentului articol, pot fi
refuzate Ón orice alt Stat contractant pentru unul din motivele adi˛ionale
indicate Ón aceast„ rezerv„.
ARTICOLUL 18

Orice Stat contractant poate face rezerva potrivit c„reia el nu este legat de
dispozi˛iile articolului 12. Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu se aplic„
deciziilor vizate de articolul 12 care au fost date Óntr-un Stat contractant ce a
f„cut aceast„ rezerv„.
TITLUL V
Alte instrumente
ARTICOLUL 19

Prezenta Conven˛ie nu Ómpiedic„ ca un alt instrument interna˛ional care
leag„ Statul de origine ∫i Statul sesizat, sau dreptul neconven˛ional al Statului
sesizat s„ fie invocate pentru a ob˛ine recunoa∫terea sau executarea unei
decizii.
ARTICOLUL 20

1. Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere angajamentelor pe care un Stat
contractant le poate avea fa˛„ de un Stat necontractant Ón virtutea unui
instrument interna˛ional bazat pe materiile reglementate prin prezenta
Conven˛ie.
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2. C‚nd dou„ sau mai multe State contractante au stabilit sau vor stabili o
legisla˛ie uniform„ Ón domeniul supravegherii copiilor sau un sistem specific
de recunoa∫tere sau de executare a deciziilor Ón acest domeniu, vor avea
facultatea s„ aplice Óntre ele aceast„ legisla˛ie sau acest sistem Ón locul
prezentei Conven˛ii sau al oric„rei p„r˛i a acesteia. Pentru a se prevala de
aceast„ dispozi˛ie, aceste State vor trebui s„-∫i notifice decizia lor la
Secretarul general al Consiliului Europei, orice modificare sau revocare a
acestei decizii trebuie s„ fie, de asemenea, notificat„.
TITLUL VI
Clauze finale
ARTICOLUL 21

Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare Statelor membre ale
Consiliului Europei. Ea va fi supus„ ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii.
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 22

1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de trei luni dup„ data la care trei State membre ale
Consiliului Europei Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin
Conven˛ie conform dispozi˛iilor articolului 21.
2. Pentru orice Stat membru care Ó∫i va exprima ulterior consim˛„m‚ntul
de a fi legat prin Conven˛ie, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni dup„ data depunerii
instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 23

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei va putea invita orice Stat care nu e membru al Consiliului
s„ adere la prezenta Conven˛ie printr-o decizie luat„ cu majoritatea prev„zut„
de articolul 20 (d) al Statului ∫i cu unanimitate reprezentan˛ilor Statelor
contractante av‚nd dreptul s„ fac„ parte din Comitet.
2. Pentru orice Stat aderent, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni dup„ data depunerii
instrumentului de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 24

1. Orice Stat poate, Ón momentul semn„turii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, s„
desemneze teritoriul sau teritoriile la care se vor aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice Stat poate, Ón orice alt moment ulterior, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea
prezentei Conven˛ii la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Conven˛ia va
intra Ón vigoare fa˛„ de acest teritoriu Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de trei luni dup„ data primirii declara˛iei de Secretarul general.
Retragerea va avea efect din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de ∫ase luni dup„ data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 25

1. Un Stat care cuprinde dou„ sau mai multe unit„˛i teritoriale Ón care se
aplic„ sisteme de drept diferite Ón materie de supraveghere a copiilor ∫i de
recunoa∫tere ∫i de executare a deciziilor relative la supraveghere poate, Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare, s„ declare c„ prezenta Conven˛ie se va aplica tuturor acestor unit„˛i
teritoriale sau la una sau la mai multe dintre ele.
2. El poate, Ón orice alt moment urm„tor, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei
Conven˛ii la oricare alt„ unitate teritorial„ desemnat„ Ón declara˛ie. Conven˛ia
va intra Ón vigoare fa˛„ de aceast„ unitate teritorial„ Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni dup„ data primirii declara˛iei de
c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„ paragrafe precedente va
putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice unitate teritorial„ desemnat„ Ón
aceast„ declara˛ie, prin notificare adresat„ Secretarului general. Retragerea va
avea efect din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de ∫ase
luni dup„ primirea notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 26

1. Fa˛„ de un Stat care, Ón materie de supraveghere a copiilor, are dou„ sau
mai multe sisteme de drept de aplicare teritorial„:
a) referin˛a la legea re∫edin˛ei obi∫nuite sau a na˛ionalit„˛ii unei persoane
trebuie s„ fie Ón˛eleas„ ca referin˛„ la sistemul de drept determinat de regulile
Ón vigoare Ón acest Stat sau, Ón lipsa acestor reguli, la sistemul cu care persoana
respectiv„ are leg„turile cele mai str‚nse;
b) referin˛a la Statul de origine sau la Statul sesizat trebuie s„ fie Ón˛eleas„,
dup„ caz, ca referin˛„ la unitatea teritorial„ Ón care decizia a fost dat„ sau la
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unitatea teritorial„ Ón care recunoa∫terea sau executarea deciziei sau
restabilirea supravegherii este cerut„.
2. Paragraful 1 (a) al prezentului articol se aplic„ de asemenea mutatis
mutandis Statelor care, Ón materie de supraveghere a copiilor, au dou„ sau mai
multe sisteme de drept de aplicare personal„.
ARTICOLUL 27

1. Orice Stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, s„ declare c„
va face uz de una sau mai multe rezerve ce figureaz„ Ón paragraful 3 al
articolului 6, Ón articolul 17 ∫i Ón articolul 18 al prezentei Conven˛ii. Nici o alt„
rezerv„ nu este admis„.
2. Orice Stat contractant care a formulat o rezerv„ Ón virtutea paragrafului
precedent poate s„ o retrag„ Ón totalitate sau Ón parte adres‚nd o notificare
Secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 28

La sf‚r∫itul celui de-al treilea an urm„tor datei intr„rii Ón vigoare a
prezentei Conven˛ii ∫i, la ini˛iativa sa, Ón orice alt moment dup„ aceast„ dat„,
Secretarul general al Consiliului Europei va invita reprezentan˛ii autorit„˛ilor
centrale desemnate de Statele contractante s„ se reuneasc„ Ón vederea studierii
∫i facilit„rii func˛ion„rii Conven˛iei. Orice Stat membru al Consiliului
Europei care nu este parte la Conven˛ie va putea fi reprezentat de c„tre un
observator. Lucr„rile fiec„reia din aceste reuniuni vor face obiectul unui
raport care va fi adresat pentru informare Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 29

1. Orice Parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie
adres‚nd o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de ∫ase luni dup„ data primirii notific„rii de c„tre Secretarul
general.
* Adoptat„ la Strasbourg la 3 mai 1996. Intrat„ Ón vigoare la 1 iulie 1999. Rom‚nia a ratificat
Conven˛ia prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea
I, nr. 193 din 4 mai 1999.
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ARTICOLUL 30

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica Statelor membre al
Consiliului ∫i oric„rui Stat care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei Conven˛ii conform„
articolelor sale 22, 23, 24, 25;
d) orice alt act, notificare sau comunicare care se refer„ la prezenta
Conven˛ie.
Drept pentru care, subsemna˛ii, autoriza˛i corespunz„tor Ón acest scop, au
semnat prezenta Conven˛ie.
F„cut„ la Luxemburg, la 20 mai 1980, Ón francez„ ∫i englez„, cele dou„
texte fiind egal autentice, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o
copie certificat„ conform„ fiec„rui Stat membru al Consiliului Europei ∫i
oric„rui Stat invitat s„ adere la prezenta Conven˛ie.

CARTA SOCIAL√ EUROPEAN√ REVIZUIT√*
— extrase—
PARTEA I
7. Copiii ∫i tinerii au dreptul la o protec˛ie special„ Ómpotriva pericolelor
fizice ∫i morale la care sunt expu∫i;
17. Copiii ∫i tinerii au dreptul la o protec˛ie social„, juridic„ ∫i economic„
corespunz„toare.
PARTEA A II-A
ARTICOLUL 7

Dreptul copiiilor ∫i tinerilor la protec˛ie
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului copiilor ∫i tinerilor la
protec˛ie, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ fixeze la 15 ani v‚rsta minim„ de angajare, derog„ri fiind totu∫i
admise pentru copiii angaja˛i Ón munci u∫oare determinate care nu risc„ s„
aduc„ atingere s„n„t„˛ii, moralit„˛ii sau educa˛iei acestora;
2. s„ fixeze la 18 ani v‚rsta minim„ de angajare pentru anumite ocupa˛ii
determinate, considerate periculoase sau insalubre;
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3. s„ interzic„ angajarea copiilor, care sunt Ónc„ supu∫i Ónv„˛„m‚ntului
obligatoriu, Óntr-o munc„ care Ói priveaz„ de beneficiul deplin al acestei
instruc˛ii;
4. s„ limiteze durata timpului de munc„ a lucr„torilor sub 18 ani pentru ca
aceasta s„ corespund„ exigen˛elor dezvolt„rii lor ∫i mai ales nevoilor lor de
formare profesional„;
5. s„ recunoasc„ dreptul tinerilor lucr„tori ∫i ucenici la o salarizare
echitabil„ sau la o aloca˛ie corespunz„toare;
6. s„ prevad„ ca orele pe care tinerii le consacr„ form„rii profesionale pe
durata timpului normal de munc„ cu consim˛„m‚ntul patronului s„ fie
considerate ca fiind incluse Ón ziua de munc„;
7. s„ fixeze la cel pu˛in 4 s„pt„m‚ni durata concediilor anuale pl„tite
lucr„torilor sub 18 ani;
8. s„ interzic„ angajarea lucr„torilor sub 18 ani Ón munci de noapte, cu
excep˛ia anumitor locuri de munc„ determinate prin legisla˛ia sau
reglementarea na˛ional„;
9. s„ prevad„ ca lucr„torii sub 18 ani angaja˛i Ón locuri de munc„
determinate prin legisla˛ia sau reglementarea na˛ional„ s„ fie supu∫i unui
control medical periodic;
10. s„ asigure o protec˛ie special„ Ómpotriva riscurilor fizice ∫i morale la
care copiii ∫i tinerii sunt expu∫i ∫i Ón special Ómpotriva celor care rezult„ de o
manier„ direct„ sau indirect„ din munca lor.
ARTICOLUL 9

Dreptul la orientare profesional„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la orientare
profesional„, p„r˛ile se angajeaz„ s„ asigure sau s„ promoveze, Ón func˛ie de
necesit„˛i, un serviciu care va sprijini toate persoanele, inclusiv pe cele
handicapate, s„ rezolve problemele referitoare la alegerea unei profesii sau
avansarea profesional„, ˛in‚nd cont de caracteristicile individului ∫i de
leg„tura dintre acestea ∫i posibilit„˛ile pie˛ei muncii; acest sprijin trebuie s„ fie
asigurat gratuit at‚t tinerilor, inclusiv copiilor de v‚rst„ ∫colar„, c‚t ∫i
adul˛ilor.
ARTICOLUL 10

Dreptul la formare profesional„
* Adoptat„ la Lisabona la 11 aprilie 1997. Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 172
din 2 octombrie 1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 382 din
7 octombrie 1998.

175

Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la formare profesional„, p„r˛ile
se angajeaz„:
2. s„ asigure sau s„ favorizeze un sistem de ucenicie ∫i alte sisteme de
formare a tinerilor b„ie˛i ∫i fete, Ón diverse locuri de munc„;
3. s„ asigure sau s„ favorizeze, Ón func˛ie de necesit„˛i:
a) m„suri corespunz„toare ∫i u∫or accesibile Ón vederea form„rii
lucr„torilor adul˛i;
b) m„suri speciale Ón vederea recalific„rii profesionale a lucr„torilor
adul˛i, necesare ca urmare a evolu˛iei tehnice sau a unei noi orient„ri a pie˛ei
muncii;
5. s„ Óncurajeze deplina utilizare a mijloacelor prev„zute prin m„suri
corespunz„toare, cum ar fi:
d) garantarea, printr-un control corespunz„tor, Ón consultare cu
organiza˛iile profesionale ale lucr„torilor ∫i patronilor, eficien˛ei sistemului de
ucenicie ∫i a oric„rui alt sistem de formare pentru tinerii lucr„tori ∫i, la modul
general, a unei protec˛ii adecvate a tinerilor lucr„tori.
ARTICOLUL 17

Dreptul copiilor ∫i tinerilor la protec˛ie social„, juridic„ ∫i economic„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului copiilor ∫i tinerilor de
a cre∫te Óntr-un mediu favorabil dezvolt„rii personalit„˛ii lor ∫i a aptitudinilor
lor fizice ∫i mentale, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia fie direct, fie Ón cooperare cu
organiza˛iile publice sau private toate m„surile necesare ∫i corespunz„toare
care:
1. a) s„ asigure copiilor ∫i tinerilor, ˛in‚nd cont de drepturile ∫i de
obliga˛iile p„rin˛ilor, Óngrijirile, asisten˛a, educa˛ia ∫i preg„tirea de care au
nevoie, Ón special prin crearea sau men˛inerea unor institu˛ii sau servicii
adecvate ∫i suficiente Ón acest scop;
b) s„ protejeze copiii ∫i tinerii Ómpotriva neglijen˛ei, violen˛ei sau
exploat„rii;
c) s„ asigure o protec˛ie ∫i un ajutor special din partea statului pentru
copilul sau t‚n„rul privat temporar sau definitiv de sprijinul familiei;
2. s„ asigure copiilor ∫i tinerilor Ónv„˛„m‚ntul primar ∫i secundar gratuit,
precum ∫i s„ favorizeze ritmicitatea frecven˛ei ∫colare.

CONVENﬁIA CU PRIVIRE LA RECUNOA™TEREA
ATESTATELOR OBﬁINUTE ŒN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL SUPERIOR
ŒN STATELE DIN REGIUNEA EUROPEI*
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie,
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Con∫tiente de faptul c„ dreptul la educa˛ie reprezint„ un drept al omului,
iar Ónv„˛„m‚ntul superior, contribuind la progresul ∫i Ónflorirea cunoa∫terii,
reprezint„ un imens bun cultural ∫i ∫tiin˛ific at‚t pentru indivizi, c‚t ∫i pentru
societate,
Consider‚nd c„ Ónv„˛„m‚ntul superior trebuie s„ joace un rol vital Ón
promovarea p„cii, Ón˛elegerii reciproce ∫i toleran˛ei, precum ∫i Ón f„ptuirea
Óncrederii reciproce Óntre oameni ∫i popoare,
Consider‚nd c„ marea diversitate de sisteme educative din statele din
regiunea Europei reflect„ deosebirile culturale, sociale, politice, filosofice,
religioase ∫i economice, un bun de pre˛ ce trebuie pe deplin respectat,
Dorind s„ ofere popoarelor acestor state posibilitatea de a beneficia pe
deplin de aceast„ diversitate prin facilitarea accesului locuitorilor fiec„rui stat
∫i al studen˛ilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt ale fiec„rei p„r˛i la resursele
educative ale celorlalte p„r˛i, Ónlesnind Ón special, eforturile acestora de a-∫i
continua instruc˛ia sau de a-∫i Óncheia perioadele de studii Ón institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt superior ale celorlalte p„r˛i,
Consider‚nd c„ recunoa∫terea studiilor, certificatelor, diplomelor ∫i a
gradelor, ob˛inute Ón alt„ ˛ar„ din regiunea Europei, reprezint„ un pas
important Ón promovarea schimburilor academice dintre p„r˛i,
Acord‚nd o mare importan˛„ principiului autonomiei institu˛ionale ∫i fiind
con∫tiente de nevoia de a men˛ine ∫i de a proteja acest principiu,
Convinse c„ recunoa∫terea corect„ a atest„rilor reprezint„ un element
esen˛ial al dreptului la educa˛ie, precum ∫i o r„spundere a societ„˛ii,
Av‚nd Ón vedere conven˛iile Consiliului Europei ∫i UNESCO privitoare la
recunoa∫terea titlurilor universitare Ón Europa:
— Conven˛ia european„ privind echivalarea diplomelor care permit
accesul Ón institu˛ii universitare (ETS 15, 1953), precum ∫i protocolul la
aceasta (ETS 49, 1964);
— Conven˛ia european„ privind echivalarea perioadelor de studii
universitare (ETS 21, 1956);
— Conven˛ia european„ privind recunoa∫terea academic„ a calific„rilor
universitare (ETS 32; 1959);
— Conven˛ia privind recunoa∫terea studiilor ∫i diplomelor Ón materie de
Ónv„˛„m‚nt superior Ón statele din regiunea Europei (1979);
— Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea general„ a perioadelor de
studii universitare (ETS 138, 1990),
Av‚nd Ón vedere, de asemenea, Conven˛ia interna˛ional„ cu privire la
recunoa∫terea studiilor, diplomelor ∫i gradelor din Ónv„˛„m‚ntul superior din
statele arabe ∫i europene vecine cu Marea Mediteran„ (1976), adoptat„ Ón
cadrul UNESCO, care acoper„, par˛ial, recunoa∫terea academic„ Ón Europa,
Con∫tiente de faptul c„ ∫i prezenta Conven˛ia trebuie luat„ Ón considerare
Ón contextul Conven˛iilor UNESCO ∫i al recomand„rii interna˛ionale care
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prive∫te alte regiuni ale lumii, precum ∫i de nevoia de a Ómbun„t„˛i schimbul
de informa˛ii Óntre aceste regiuni,
Con∫tiente de schimb„rile importante care au avut loc Ón Ónv„˛„m‚ntul
superior din regiunea Europei dup„ adoptarea acestor Conven˛ii, ce au
determinat o mare diversitate at‚t Ón cadrul sistemelor na˛ionale de Ónv„˛„m‚nt
superior, c‚t ∫i Óntre acestea, precum ∫i de necesitatea adapt„rii instrumentelor
∫i practicilor juridice astfel Ónc‚t s„ reflecte aceste evolu˛ii noi,
Con∫tiente de necesitatea g„sirii unei solu˛ii comune la problemele
concrete de recunoa∫terea Ón statele din regiunea Europei,
Con∫tiente de necesitatea Ómbun„t„˛irii procedurilor curente de
recunoa∫tere, care trebuie s„ devin„ mai transparente ∫i mai bine adaptate la
stadiul actual al Ónv„˛„m‚ntului superior din statele din regiunea Europei,
Œncrez„toare Ón efectul benefic al unei conven˛ii elaborate ∫i adoptate sub
auspiciile Consiliului Europei ∫i UNESCO, care s„ ofere un suport pentru
evolu˛ia viitoare a procedurilor privind recunoa∫terea din regiunea Europei,
Con∫tiente de importan˛a cre„rii unor mecanisme permanente de
implementare, menite s„ asigure punerea Ón aplicare a principiilor ∫i
prevederilor prezentei Conven˛ii,
Au hot„r‚t dup„ cum urmeaz„:
SECﬁIUNEA I
Defini˛ii
ARTICOLUL I

Œn cadrul prezentei Conven˛ii termenii enumera˛i vor avea urm„torul
Ón˛eles:
• accesul (la Ónv„˛„m‚ntul superior) — dreptul candida˛ilor care
Óndeplinesc condi˛iile de a se Ónscrie ∫i de a sus˛ine examen de admitere;
• admiterea (Ón institu˛ii ∫i programe de Ónv„˛„m‚nt superior) — ac˛iunea
sau sistemul prin care se permite candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile de a∫i continua studiile Ón Ónv„˛„m‚ntul superior Ón anumite institu˛ii ∫i/sau Ón
cadrul anumitor programe;
• evaluarea (institu˛iilor sau programelor) — procesul de stabilire a
calit„˛ii educative a unei institu˛ii sau a unui program de Ónv„˛„m‚nt superior;
• evaluarea (atestatelor individuale) — aprecierea sau evaluarea Ón scris,
de c„tre un organism competent, a atestatelor ob˛inute de o persoan„ Ón
str„in„tate;
• autoritatea competent„ pentru efectuarea recunoa∫terii — organism
desemnat oficial s„ ia decizii definitive Ón probleme privind recunoa∫terea
atestatelor ob˛inute Ón str„in„tate;
• Ónv„˛„m‚ntul superior — toate tipurile de cicluri de studii sau seturi de
cicluri de studii, formare profesional„ sau de preg„tire pentru cercetare de
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nivel postliceal, care sunt recunoscute de autorit„˛ile competente ale unei p„r˛i
ca f„c‚nd parte din sistemul s„u de Ónv„˛„m‚nt superior;
• institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior — institu˛ie care asigur„ studii de nivel
universitar, recunoscut„ de autoritatea competent„ a unei p„r˛i ca apar˛in‚nd
sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt superior;
• program de Ónv„˛„m‚nt superior — un ciclu de studii, recunoscut de
autoritatea competent„ a unei p„r˛i ca f„c‚nd parte din sistemul s„u de
Ónv„˛„m‚nt superior, la terminarea c„ruia absolventului i se confer„ un atestat
de studii superioare;
• perioad„ de studii — orice component„ a unui program de Ónv„˛„m‚nt
superior, care a fost evaluat„ ∫i dovedit„ prin acte ∫i care, de∫i nu reprezint„
un program de studiu complet, ofer„ posibilitatea dob‚ndirii unor cuno∫tin˛e
∫i a unei calific„ri.
Atestate:
A. Atestatul universitar — orice grad, diplom„ sau alt tip de certificat,
eliberat de o autoritate competent„, care atest„ Óncheierea cu succes a unui
program de Ónv„˛„m‚nt superior.
B. Atestate care permit accesul Ón Ónv„˛„m‚ntul superior — orice diplom„
sau alt tip de certificat, eliberat de o autoritate competent„, cate atest„
Óncheierea cu succes a unui program de Ónv„˛„m‚nt ∫i care d„ dreptul
posesorului s„u de a fi examinat pentru admiterea Ón Ónv„˛„m‚ntul superior
(conform defini˛iei privind accesul).
C. Recunoa∫terea — recunoa∫terea oficial„ de c„tre o autoritate
competent„ a valorii unui atestat eliberat de o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt str„in„,
Ón scopul de a permite accesul la activit„˛i educative ∫i/sau la ocuparea unui
loc de munc„.
Cerin˛e:
A. Cerin˛e generale — condi˛iile care trebuie Óndeplinite, Ón toate cazurile,
pentru a avea acces la Ónv„˛„m‚ntul superior sau la un anumit nivel al acestuia
ori pentru a dob‚ndi un atestat de Ónv„˛„m‚nt superior de un anumit nivel.
B. Cerin˛e speciale — condi˛iile care trebuie Óndeplinite, pe l‚ng„ cerin˛ele
generale, pentru a fi admis la un anumit program de Ónv„˛„m‚nt superior sau
pentru a dob‚ndi un anumit atestat de Ónv„˛„m‚nt superior Óntr-un domeniu de
studiu specific.
SECﬁIUNEA A II-A
Competen˛a autorit„˛ilor
ARTICOLUL II.1

1. Œn cazul Ón care autorit„˛ile centrale ale unei p„r˛i sunt Ómputernicite s„
efectueze recunoa∫terea, acea parte va fi obligat„ s„ respecte prevederile
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prezentei Conven˛ii ∫i s„ ia m„surile necesare pentru a asigura punerea Ón
practic„ a acestor prevederi pe teritoriul s„u.
Œn cazul Ón care este de competen˛a unor entit„˛i ale unei p„r˛i s„ hot„rasc„
Ón problemele privind recunoa∫terea, partea trebuie s„ remit„ unuia dintre
depozitarii Conven˛iei o scurt„ relatare privind situa˛ia sau structura sa
constitu˛ional„, Ón momentul semn„rii sau atunci c‚nd depune actul de
ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau oric‚nd dup„ aceea.
Œntr-o astfel de situa˛ie, autorit„˛ile Ómputernicite ale entit„˛ilor p„r˛ii,
desemnate s„ se ocupe de asemenea cazuri, trebuie s„ ia m„surile necesare
pentru a asigura punerea Ón aplicare, pe teritoriul lor, a prevederilor prezentei
Conven˛ii.
2. Œn cazul Ón care este de competen˛a fiec„rei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
superior sau a altor enit„˛i s„ hot„rasc„ Ón probleme de recunoa∫tere, fiecare
parte, Ón conformitate cu situa˛ia sau structura sa conven˛ional„, va transmite
textul prezentei Conven˛ii acestor institu˛ii sau entit„˛i ∫i va face tot ceea ce
este posibil pentru a Óncuraja primirea sa favorabil„ ∫i aplicarea prevederilor
sale.
3. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 ale prezentului articol se vor aplica,
mutatis mutandis, obliga˛iilor care revin p„r˛ilor Ón conformitate cu articolele
urm„toare ale prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL II.2

Œn momentul Ón care semneaz„ sau atunci c‚nd depun actul de ratificare,
de acceptare, de aprobare ori de aderare sau oric‚nd dup„ aceea, fiecare stat,
Vaticanul sau Comunitatea European„ va informa pe oricare dintre depozitarii
prezentei Conven˛ii cu privire la autorit„˛ile care sunt competente s„ ia
diferite hot„r‚ri privind cazurile de recunoa∫tere.
ARTICOLUL II.3

Nici una dintre prevederile prezentei Conven˛ii nu va putea aduce atingere
oric„rei alte prevederi mai favorabile privind recunoa∫terea atestatelor
eliberate Óntr-una dintre p„r˛i, con˛inute Ón/sau izvor‚te dintr-un tratat existent
sau viitor la care orice semnatar„ a prezentei Conven˛ii este/sau va deveni
parte.
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SECﬁIUNEA A III-A
Principii de baz„ legate de evaluarea atestatelor
ARTICOLUL III.1

1. De˛in„torilor de atestate eliberate de una dintre p„r˛i li se asigur„
accesul, pe baza unei cereri adresate institu˛iei competente, la evaluarea
acestor atestate.
2. Nu se va face nici o discriminare Óntre candida˛i pe motiv de sex, ras„,
culoare, invaliditate, limb„, religie, opinii politice sau de alt gen, origine
na˛ional„, etnic„ ori social„, asociere cu o minoritate na˛ional„, proprietate,
descenden˛„ sau alt statut ori din alte cauze ce nu au leg„tur„ cu valoarea
atestatului care urmeaz„ a fi recunoscut. Œn scopul asigur„rii acestui drept,
fiecare parte se oblig„ s„ ia m„surile necesare ca evaluarea unei cereri de
recunoa∫tere a atestatelor s„ se fac„ doar pe baza cuno∫tin˛elor ∫i a calific„rii
dob‚ndite.
ARTICOLUL III.2

Fiecare parte va lua m„surile necesare ca procedeele ∫i criteriile folosite Ón
evaluarea ∫i recunoa∫terea atestatelor s„ fie transparente, unitare ∫i corecte
ARTICOLUL III.3

1. Hot„r‚rile privind recunoa∫terea vor fi luate pe baza unor informa˛ii
adecvate privind atestatele pentru care este solicitat„ recunoa∫terea.
2. R„spunderea pentru furnizarea de informa˛ii adecvate revine Ón primul
r‚nd solicitantului, care va oferi cu bun„-credin˛„ aceste informa˛ii.
3. Œn pofida r„spunderii pe care o are solicitantul, institu˛iile care au
eliberat atestatele respective au obliga˛ia de a furniza, la cererea acestuia ∫i Ón
limite rezonabile, informa˛ii esen˛iale pentru a fi folosite de de˛in„torul
atestatului sau de c„tre institu˛ia ori autorit„˛ile competente ale ˛„rii Ón care se
solicit„ recunoa∫terea.
4. P„r˛ile vor instrui sau vor Óncuraja, dup„ cum va fi necesar, toate
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt din sistemul lor educativ s„ satisfac„ orice cerere
rezonabil„ de informa˛ii necesare pentru evaluarea atestatelor ob˛inute la
institu˛iile respective.
5. Responsabilitatea pentru demonstrarea faptului c„ o cerere nu
Óndepline∫te cerin˛ele esen˛iale revine institu˛iei care face evaluarea.
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ARTICOLUL III.4

Fiecare parte trebuie s„ se asigure, Ón scopul facilit„rii recunoa∫terii
atestatelor, c„ au fost oferite informa˛ii adecvate ∫i corecte privind propriul
s„u sistem de Ónv„˛„m‚nt.
ARTICOLUL III.5

Hot„r‚rile privind recunoa∫terea vor fi luate Óntr-un interval de timp
rezonabil, specificat anterior de autorit„˛ile Ómputernicite s„ efectueze
recunoa∫terea ∫i calculat din momentul Ón care s-au oferit toate informa˛iile
privitoare la cazul respectiv. Dac„ recunoa∫terea nu este posibil„, se vor
specifica motivele refuzului, d‚ndu-se informa˛ii privind m„surile pe care le
poate lua solicitantul pentru a ob˛ine mai t‚rziu recunoa∫terea. Dac„ nu se
efectueaz„ recunoa∫terea sau nu se ia nici un fel de hot„r‚re, solicitantul va
putea face o revenire Óntr-un interval rezonabil de timp.
SECﬁIUNEA A IV-A
Recunoa∫terea atestatelor care permit accesul la Ónv„˛„m‚ntul superior
ARTICOLUL IV.1

Fiecare parte va recunoa∫te atestatele eliberate de c„tre celelalte p„r˛i, care
Óndeplinesc cerin˛ele generale pentru accesul Ón Ónv„˛„m‚ntul superior din
acele p„r˛i, Ón sensul de a permite accesul la programele apar˛in‚nd sistemului
s„u de Ónv„˛„m‚nt superior, cu condi˛ia s„ nu existe diferen˛e substan˛iale
dovedite Óntre cerin˛ele generale de acces din partea Ón care atestatul a fost
ob˛inut ∫i partea Ón care este solicitat„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL IV.2

1. Œn mod asem„n„tor, va fi suficient pentru o parte s„ permit„
de˛in„torului unui atestat eliberat de una dintre celelalte p„r˛i s„ ob˛in„ o
evaluare a acelui atestat, la cererea de˛in„torului.
2. Prevederile art. IV.1 se vor aplica, mutatis mutandis, Óntr-un asemenea
caz.
ARTICOLUL IV.3

Œn cazul Ón care un atestat permite accesul numai la anumite tipuri de
institu˛ii sau programe de Ónv„˛„m‚nt superior din partea Ón care a fost ob˛inut
atestatul, fiecare dintre celelalte p„r˛i va permite de˛in„torilor unor asemenea
atestate accesul la programele similare din institu˛iile apar˛in‚nd sistemelor
lor de Ónv„˛„m‚nt superior, cu condi˛ia s„ nu existe diferen˛e substan˛iale
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dovedite Óntre cerin˛ele de acces din partea Ón care a fost ob˛inut atestatul ∫i
partea Ón care este solicitat„ recunoa∫terea acestuia.
ARTICOLUL IV.4

Œn cazul Ón care admiterea la anumite programe de Ónv„˛„m‚nt superior
depinde de Óndeplinirea unor cerin˛e speciale, pe l‚ng„ cele de ordin general,
autorit„˛ile Ómputernicite ale p„r˛ii interesate pot impune acelea∫i cerin˛e
suplimentare de˛in„torilor de atestare ob˛inute Ón alte p„r˛i sau pot evalua dac„
solicitan˛ii care de˛in atestate ob˛inute Ón alte p„r˛i Óndeplinesc cerin˛ele
echivalente.
ARTICOLUL IV.5

Œn cazul Ón care Ón partea Ón care a fost ob˛inut un certificat de absolvire a
∫colii, acesta va permite accesul la Ónv„˛„m‚ntul superior numai Ón combina˛ie
cu examene de atestare suplimentare, celelalte p„r˛i pot condi˛iona accesul de
Óndeplinirea acestor cerin˛e sau pot oferi o alternativ„ pentru Óndeplinirea unor
astfel de cerin˛e suplimentare Ón cadrul propriilor sisteme de educa˛ie. Orice
stat, Vaticanul sau Comunitatea European„ poate, fie Ón momentul Ón care
semneaz„ sau depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, fie oric‚nd dup„ aceea, s„ informeze pe oricare dintre
depozitarii prezentei Conven˛ii c„ se prevaleaz„ de prevederile prezentului
articol, nominaliz‚nd p„r˛ile fa˛„ de care doresc s„ aplice acest articol, precum
∫i motivele pentru care fac aceasta.
ARTICOLUL IV.6

F„r„ a aduce vreun prejudiciu prevederilor art. IV.1—IV.5, admiterea Óntro anumit„ institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior sau la un anumit program din
cadrul unei asemenea institu˛ii poate fi restrictiv„ sau selectiv„. Œn cazul Ón
care admiterea Óntr-o institu˛ie ∫i/sau un program de Ónv„˛„m‚nt superior este
selectiv„, procedurile de admitere vor fi stabilite astfel Ónc‚t s„ garanteze c„
evaluarea atestatelor str„ine este efectuat„ Ón conformitate cu principiile de
corectitudine ∫i nediscriminare descrise Ón sec˛iunea a III-a.
ARTICOLUL IV.7

F„r„ a aduce vreun prejudiciu prevederilor art. IV.1—IV.5, admiterea Óntro anumit„ institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior poate fi condi˛ionat„ de dovedirea
de c„tre solicitant a faptului c„ st„p‚ne∫te limba sau limbile folosite Ón
procesul de instruire din acea institu˛ie sau alte limbi anume desemnate.
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ARTICOLUL IV.8

Œn p„r˛ile Ón care accesul la Ónv„˛„m‚ntul superior are loc pe baza unor
atestate netradi˛ionale, atestatele similare ob˛inute Ón alte p„r˛i vor fi evaluate
ca ∫i atestatele netradi˛ionale ob˛inute Ón partea Ón care se solicit„
recunoa∫terea.
ARTICOLUL IV.9

Œn scopul admiterii la programele de Ónv„˛„m‚nt superior, fiecare parte
poate condi˛iona recunoa∫terea atestatelor eliberate de institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt str„ine care func˛ioneaz„ pe teritoriul s„u de anumite cerin˛e ale
legisla˛iei na˛ionale sau de anumite Ón˛elegeri stabilite de comun acord cu
partea de origine a unor asemenea institu˛ii.
SECﬁIUNEA A V-A
Recunoa∫terea perioadelor de studii
ARTICOLUL V.1

Fiecare parte va recunoa∫te perioadele de studii Óncheiate Ón cadrul unui
program de Ónv„˛„m‚nt superior dintr-o alt„ parte. Aceast„ recunoa∫tere va
cuprinde acele perioade de studii efectuate Ón vederea Óncheierii unui program
de Ónv„˛„m‚nt superior Ón partea Ón care este solicitat„ recunoa∫terea, cu
condi˛ia s„ nu existe diferen˛e considerabile dovedite Óntre perioadele de
studii Óncheiate Ón alt„ parte ∫i partea de program de Ónv„˛„m‚nt superior pe
care ar Ónlocui-o Ón partea Ón care este solicitat„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL V.2

Œn acela∫i mod, va fi suficient ca o parte s„ permit„ unei persoane, care a
Óncheiat o perioad„ de studii Ón cadrul unui program de Ónv„˛„m‚nt superior
Óntr-o alt„ parte, s„ ob˛in„ evaluarea acelei perioade de studii (la cererea
persoanei interesate). Œn acest caz, prevederile art. V.1 se vor aplica mutatis
mutandis.
ARTICOLUL V.3

Fiecare parte va facilita recunoa∫terea perioadelor de studii, Ón special
atunci c‚nd:
a) a existat o Ón˛elegere anterioar„ Óntre institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior
sau autoritatea competent„ r„spunz„toare pentru perioada de studii relevant„,
pe de o parte, ∫i institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior sau autoritatea competent„,
responsabil„ de recunoa∫terea cerut„, pe de alt„ parte, ∫i
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b) institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior Ón care a fost Óncheiat„ perioada de
studii a eliberat un certificat sau o copie de pe documentele universitare, care
s„ ateste c„ studentul a Óndeplinit cu succes cerin˛ele stabilite pentru perioada
de studii respectiv„.
SECﬁIUNEA A VI-A
Recunoa∫terea atestatelor de Ónv„˛„m‚nt superior
ARTICOLUL VI.1

Œn m„sura Ón care o hot„r‚re privind recunoa∫terea se ia pe baza
cuno∫tin˛elor ∫i a deprinderilor certificate prin atestatul de Ónv„˛„m‚nt
superior, fiecare parte va recunoa∫te atestatele de Ónv„˛„m‚nt superior
acordate de alt„ parte, cu condi˛ia s„ nu existe diferen˛e considerabile
dovedite Óntre atestatul a c„rui recunoa∫tere se solicit„ ∫i atestatul
corespunz„tor din partea Ón care se solicit„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL VI.2

Œn mod asem„n„tor, va fi suficient ca o parte s„ permit„ de˛in„torului unui
atestat de Ónv„˛„m‚nt superior, eliberat Óntr-una dintre p„r˛i, ob˛inerea
evalu„rii acelui atestat, la cererea de˛in„torului. Œn acest caz, prevederile art.
VI.1 se aplic„ mutatis mutandis.
ARTICOLUL VI.3

Recunoa∫terea Óntr-o parte a unui atestat de Ónv„˛„m‚nt superior eliberat
Óntr-o alt„ parte va determina:
a) accesul la cursuri postuniversitare, inclusiv la examenele pertinente
∫i/sau la preg„tirea pentru doctorat, Ón acelea∫i condi˛ii care se aplic„ ∫i
de˛in„torilor de atestare ai p„r˛ii Ón care se solicit„ recunoa∫terea;
b) folosirea unui titlu universitar, Ón conformitate cu legile ∫i cu
reglement„rile care exist„ pe teritoriul p„r˛ii sau pe un teritoriu aflat sub
jurisdic˛ia acelei p„r˛i Ón care se solicit„ recunoa∫terea. Œn plus, recunoa∫terea
poate facilita accesul la pia˛a for˛ei de munc„, Ón conformitate cu legile ∫i cu
reglement„rile existente pe teritoriul p„r˛ii sau pe un teritoriu aflat sub
jurisdic˛ia acelei p„r˛i Ón care se solicit„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL VI.4

Evaluarea de c„tre o parte a unui atestat de Ónv„˛„m‚nt superior eliberat
Óntr-o alt„ parte se poate efectua sub urm„toarele forme:
a) recomandare Ón vederea ocup„rii unui loc de munc„;
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b) recomandare c„tre o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt, Ón scopul admiterii la
programele acesteia;
c) recomandare c„tre o alt„ autoritate competent„ Ón materie de
recunoa∫tere.
ARTICOLUL VI.5

Orice parte poate condi˛iona recunoa∫terea atestatelor de Ónv„˛„m‚nt
superior eliberate de institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt str„ine care func˛ioneaz„ pe
teritoriul s„u de anumite cerin˛e ale legisla˛iei na˛ionale sau de anumite
Ón˛elegeri Óncheiate cu partea de origine a unor astfel de institu˛ii.
SECﬁIUNEA A VII-A
Recunoa∫terea atestatelor de˛inute de refugia˛i, persoane
str„mutate ∫i de persoane aflate Ón situa˛ia de refugiat
ARTICOLUL VI

Fiecare parte va lua toate m„surile posibile ∫i corecte Ón cadrul sistemului
s„u de Ónv„˛„m‚nt, Ón conformitate cu prevederile sale constitu˛ionale, juridice
∫i de reglementare, pentru a elabora procedurile necesare unei evalu„ri corecte
∫i rapide a Óndeplinirii de c„tre refugia˛i, persoane str„mutate ∫i de c„tre
persoane aflate Ón situa˛ia de refugiat, a cerin˛elor esen˛iale pentru a avea
acces la Ónv„˛„m‚ntul superior, la programe de Ónv„˛„m‚nt postuniversitar sau
la locuri de munc„, chiar dac„ atestatele ob˛inute Óntr-o anumit„ parte nu pot
fi probate cu dovezi.
SECﬁIUNEA A VIII-A
Informa˛ii privind evaluarea institu˛iilor
∫i a programelor de Ónv„˛„m‚nt superior
ARTICOLUL VIII.1

Fiecare parte este obligat„ s„ furnizeze informa˛ii corespunz„toare despre
orice tip de institu˛ie apar˛in‚nd sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt superior ∫i
despre orice program oferit de aceste institu˛ii, care s„ permit„ autorit„˛ilor
Ómputernicite din celelalte p„r˛i s„ stabileasc„ dac„ poate fi recunoscut„
calitatea atestatelor eliberate de acele institu˛ii Ón partea Ón care este solicitat„
recunoa∫terea. Asemenea informa˛ii pot cuprinde:
a) Ón cazul p„r˛ilor care au un sistem de evaluare oficial„ a institu˛iilor ∫i
a programelor de Ónv„˛„m‚nt superior: informa˛ii privind metodele ∫i
rezultatele unei asemenea evalu„ri, precum ∫i informa˛ii referitoare la
standardele de calitate ale fiec„rui tip de Ónv„˛„m‚nt superior sau ale
programelor care conduc la ob˛inerea unui atestat de Ónv„˛„m‚ntul superior;
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b) Ón cazul p„r˛lior care nu au un sistem de evaluare oficial„ a institu˛iilor
∫i programelor de Ónv„˛„m‚nt superior: informa˛ii privind recunoa∫terea
diferitelor atestate ob˛inute Ón cadrul oric„rei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior
sau Ón cadrul oric„rui program de Ónv„˛„m‚nt superior, care face parte din
sistemele de Ónv„˛„m‚nt superior ale respectivelor p„r˛i.
ARTICOLUL VIII.2

Fiecare parte trebuie s„ ia m„surile necesare pentru elaborarea, aducerea
la zi ∫i furnizarea urm„toarelor informa˛ii:
a) o descriere a diferitelor tipuri de institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior care
fac parte din sistemul s„u de Ónv„˛„m‚nt superior, cu toate caracteristicile
fiec„rui tip de institu˛ie;
b) o list„ cuprinz‚nd institu˛iile recunoscute (de stat ∫i particulare), care
fac parte din sistemul s„u de Ónv„˛„m‚nt superior, indic‚nd posibilit„˛ile
acestora de a acorda diferite tipuri de atestate, precum ∫i condi˛iile care
trebuie Óndeplinite pentru a avea acces la fiecare tip de institu˛ie ∫i de
program;
c) o descriere a programelor de Ónv„˛„m‚nt superior;
d) o list„ a institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, aflate Ón afara teritoriului p„r˛ii, pe
care aceasta le consider„ ca apar˛in‚nd sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt.
SECﬁIUNEA A IX-A
Informa˛ii despre probleme privind recunoa∫terea
ARTICOLUL IX.1

Pentru a facilita recunoa∫terea atestatelor privitoare la Ónv„˛„m‚ntul
superior, p„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i creeze sisteme transparente de prezentare
complet„ a atestatelor ob˛inute.
ARTICOLUL IX.2

1. Con∫tiente de necesitatea unor informa˛ii relevante, exacte ∫i actuale,
fiecare dintre p„r˛i Ó∫i va crea sau va men˛ine un centru na˛ional de informa˛ii
∫i va anun˛a pe unul dintre depozitarii Conven˛iei despre crearea acestuia sau
despre orice schimbare survenit„ Ón leg„tur„ cu centrul respectiv.
2. Œn fiecare dintre p„r˛i, centrul na˛ional de informa˛ii trebuie:
a) s„ faciliteze accesul la informa˛ii oficiale ∫i exacte privind sistemul de
Ónv„˛„m‚nt superior ∫i atestatele eliberate Ón ˛ara Ón care se afl„ acesta;
b) s„ faciliteze accesul la informa˛ii privitoare la sistemul de Ónv„˛„m‚nt
superior ∫i la atestatele care se pot ob˛ine Ón alte p„r˛i;
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c) s„ dea recomand„ri sau informa˛ii privitoare la probleme legate de
recunoa∫terea ∫i evaluarea atestatelor, Ón concordan˛„ cu legile ∫i cu
reglement„rile na˛ionale.
3. Fiecare centru na˛ional de informa˛ii trebui s„ aib„ la dispozi˛ia sa
mijloacele necesare pentru Óndeplinirea sarcinilor sale.
ARTICOLUL IX.3

P„r˛ile vor sprijini, prin centrele lor de informa˛ii sau prin alte mijloace,
folosirea de c„tre institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior ale p„r˛ilor a
documentului intitulat îUNESCO/Council of Europe Diploma Supplement“
sau a oric„rui alt document de acest gen.
SECﬁIUNEA A X-A
Mecanisme de punere Ón aplicare
ARTICOLUL X.1

Urm„toarele organisme au menirea de a supraveghea, de a promova ∫i de
a facilita punerea Ón aplicare a prezentei Conven˛ii:
a) Comitetul Conven˛iei cu privire la recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón
Ónv„˛„m‚ntul superior Ón statele din regiunea Europei;
b) Re˛eaua european„ de centre na˛ionale de informa˛ii privind mobilitatea
∫i recunoa∫terea universitar„ (ENIC), creat„ Ón baza hot„r‚rii Comitetului
Mini∫trilor al Consiliului Europei, la 9 iunie 1994, ∫i a Comitetului regional
UNESCO pentru Europa, la 18 iunie 1994.
ARTICOLUL X.2

1. Se constituie, din momentul semn„rii prezentei Conven˛ii, Comitetul
Conven˛iei cu privire la recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón Ónv„˛„m‚ntul
superior Ón statele din regiunea Europei, denumit, Ón continuare, comitetul.
Acesta va avea Ón componen˛a sa c‚te un reprezentant din fiecare parte.
2. Œn aplicarea prezentului articol, termenul parte nu se aplic„ Comunit„˛ii
Europene.
3. La Óntrunirile comitetului pot participa, ca observatori, statele
men˛ionate la art. XI.1.1 ∫i Vaticanul, dac„ nu sunt p„r˛i la prezenta
Conven˛ie, precum ∫i Comunitatea European„ ∫i pre∫edintele Re˛elei ENIC.
De asemenea, pot fi invita˛i ca observatori la Óntrunirile comitetului ∫i
reprezentan˛i ai organiza˛iilor guvernamentale ∫i neguvernamentale, care
activeaz„ Ón domeniul recunoa∫terii atestatelor Ón statele din regiunea Europei.
4. Pre∫edintele Comitetului regional UNESCO pentru aplicarea
Conven˛iei privind recunoa∫terea studiilor ∫i diplomelor Ón materie de
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Ónv„˛„m‚nt superior Ón statele din regiunea Europei va fi, de asemenea, invitat,
ca observator, la Óntrunirile comitetului.
5. Comitetul va promova ∫i va supraveghea punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentei Conven˛ii. Œn acest scop, el poate adopta, cu votul
majorit„˛ii p„r˛ilor, recomand„ri, declara˛ii, protocoale ∫i modele pe bune
practici pentru Óndrumarea autorit„˛ilor Ómputernicite ale p„r˛ilor Ón activitatea
de aplicare a Conven˛iei, precum ∫i Ón analizarea cererilor de recunoa∫tere a
atestatelor din Ónv„˛„m‚ntul superior. Cu toate c„ p„r˛ile nu sunt obligate prin
acestes texte, ele se vor str„dui s„ le aplice, s„ le fac„ cunoscute autorit„˛ilor
competente ∫i s„ le promoveze. Comitetul va ˛ine seama de opinia
reprzentan˛ilor Re˛elei ENIC, Ónainte de a lua diferite hot„r‚ri.
6. Comitetul va prezenta rapoarte organismelor relevante din cadrul
Consiliului Europei ∫i din cadrul UNESCO.
7. Comitetul va men˛ine leg„tura cu comitetele regionale UNESCO pentru
aplicarea conven˛iilor privind recunoa∫terea studiilor, diplomelor ∫i a titlurilor
universitare, adoptate de UNESCO.
8. Majoritatea p„r˛ilor va constitui cvorumul.
9. Comitetul va adopta propriile sale reguli de procedur„. El se va Óntruni
Ón sesiuni ordinare cel pu˛in o dat„ la 3 ani. Comitetul se va Óntruni pentru
prima dat„ la cel mult un an de la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii.
10. Secretariatul comitetului va fi Óncredin˛at at‚t Secretarului general al
Consiliului Europei, c‚t ∫i directorului general al UNESCO.
ARTICOLUL X.3

1. Fiecare parte va desemna drept membru al Re˛elei europene de centre
na˛ionale de informa˛ii privind mobilitatea ∫i recunoa∫terea universitar„
(ENIC), centrul s„u na˛ional de informa˛ii creat sau men˛inut conform art.
IX.2. Œn cazul Ón care exist„ sau se creeaz„ mai multe centre na˛ionale de
informa˛ii pe teritoriul unei p„r˛i, conform art. IX.2, toate acestea vor deveni
membre ale Re˛elei ENIC, dar vor dispune doar de un singur vot.
2. Re˛eaua ENIC (Ón componen˛a sa limitat„ la centrele na˛ionale de
informa˛ii ale p„r˛ilor la prezenta Conven˛ie) va sprijini punerea Ón practic„ a
prevederilor prezentei Conven˛ii de c„tre autorit„˛ile na˛ionale Ómputernicite.
Re˛eaua ENIC se va Óntruni cel pu˛in o dat„ pe an Ón sesiunea plenar„. Ea Ó∫i
va alege pre∫edintele ∫i biroul executiv, Ón conformitate cu propriile sale
atribu˛ii.
3. Secretariatul Re˛elei ENIC va fi Óncredin˛at at‚t Secretarului general al
Consiliului Europei, c‚t ∫i Directorului general al UNESCO.
4. P„r˛ile vor coopera, prin intermediul Re˛elei ENIC, cu centrele
na˛ionale de informa˛ii ale celorlalte p„r˛i, permi˛‚ndu-le acestora, Ón special,
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s„ culeag„ toate informa˛iile care le sunt necesare pentru activit„˛ile care au
drept scop recunoa∫terea ∫i mobilitatea universitar„.
SECﬁIUNEA A XI-A
Clauze finale
ARTICOLUL XI.1

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre a fi semnat„ de c„tre:
a) Statele membre ale Consiliului Europei;
b) Statele membre ale regiunii Europene UNESCO;
c) orice alt Stat semnatar sau contractant ori parte la Conven˛ia cultural„
european„ a Consiliului Europei ∫i/sau la Conven˛ia UNESCO privind
recunoa∫terea studiilor ∫i diplomelor Ón materie de Ónv„˛„m‚nt superior Ón
statele din regiunea Europei (1979), care au fost invitate la conferin˛a la nivel
diplomatic ce a avut drept obiect adoptarea prezentei Conven˛ii.
2. Aceste state, precum ∫i Vaticanul Ó∫i pot exprima consim˛„m‚ntul prin:
a) semn„tur„ f„r„ rezezerv„, Ón ceea ce prive∫te ratificarea,
consim˛„m‚ntul sau aprobarea;
b) semn„tur„, sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii, urmat„ de
ratificare, de acceptare sau de aprobare; sau
c) aderare.
3. Semnarea va avea loc de fa˛„ cu unul dintre depozitari. Instrumentele de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la unul
dintre depozitari.
ARTICOLUL XI.2

Prezenta Conve˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii termenului de o lun„ de la exprimarea consim˛„m‚ntului a cinci state
de a fi legate prin Conven˛ie, dintre care cel pu˛in trei state s„ fie membre ale
Consiliului Europei ∫i/sau ale regiunii europene UNESCO. Pentru fiecare
dintre celelalte statea, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la data la care ∫i-au dat
consim˛„m‚ntul de a fi legate prin Conven˛ie.
ARTICOLUL XI.3

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, orice alt stat, Ón afara
celor definite la art. XI.1, poate cere aderarea la prezenta Conven˛ie. Orice
solicitare Ón acest sens va fi adresat„ unuia dintre depozitari, care o va
transmite statelor contractante cu cel pu˛in 3 luni Ónainte de Óntrunirea
Comitetului Conven˛iei cu privire la recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón
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Ónv„˛„m‚ntul superior Ón statele din regiunea Europei. Depozitarul va informa
despre aceasta Comitetului Mini∫trilor al Consiliului Europei ∫i Biroul
executiv al UNESCO.
2. Decizia de a invita un stat care ∫i-a exprimat dorin˛a s„ adere la
Conven˛ie va fi luat„ cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul p„r˛ilor.
3. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Comunitatea European„
va putea adera ca urmare a unei solicit„ri f„cute de Statele membre, ce va fi
adresat„ unuia dintre depozitari. Œn acest caz, prevederile art. XI.3.2 nu se
aplic„.
4. Pentru oricare dintre statele care solicit„ s„ adere sau pentru
Comunitatea European„, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la depunerea instrumentului de
aderare la unul dintre depozitari.
ARTICOLUL XI.4

1. P„r˛ile la prezenta Conven˛ie, care sunt ∫i p„r˛i la una sau la mai multe
dintre urm„toarele Conven˛ii:
— Conven˛ia european„ privind echivalarea diplomelor care permit
accesul Ón institu˛ii universitare (ETS 15, 1953), precum ∫i Protocolul la
aceasta (ETS 49, 1964);
— Conven˛ia european„ privind echivalarea perioadelor de studii
universitare (ETS 21, 1956);
— Conven˛ia european„ privind recunoa∫terea academic„ a calific„rilor
universitare (ETS 32, 1959);
— Conven˛ia interna˛ional„ cu privire la recunoa∫terea studiilor,
diplomelor ∫i gradelor din Ónv„˛„m‚ntul superior din statele arabe ∫i europene
vecine cu Marea Mediteran„ (1976);
— Conven˛ia privind recunoa∫terea studiilor ∫i diplomelor Ón materie de
Ónv„˛„m‚nt superior Ón statele din regiunea Europei (1979);
— Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea general„ a perioadelor de
studii universitare (ETS 138, 1990),
a) vor aplica prevederile prezentei Conven˛ii Ón rela˛iile lor reciproce;
b) vor continua s„ pun„ Ón aplicare sus-numitele Conven˛ii la care sunt
p„r˛i Ón rela˛iile lor cu alte state-p„r˛i la aceste Conven˛ii, dar care nu sunt p„r˛i
la prezenta Conven˛ie.
2. P„r˛ile la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„ nu devin„ p„r˛i la nici una
dintre conven˛iile men˛ionate la paragraful 1, la care nu sunt deja p„r˛i, cu
excep˛ia Conven˛iei interna˛ionale cu privire la recunoa∫terea studiilor,
diplomelor ∫i gradelor din Ónv„˛„m‚ntul superior din statele arabe ∫i europene
vecine cu Marea Mediteran„ (1976).
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ARTICOLUL XI.5

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau depunerii instrumentului s„u
de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, s„ specifice teritoriul
sau teritoriile pe care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, la o dat„ ulterioar„, printr-o declara˛ie adresat„ unuia
dintre depozitari, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii pe orice alt teritoriu
specificat Ón declara˛ie. Pentru un astfel de teritoriu, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la
data primirii de c„tre depozitar a unei asemenea declara˛ii.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza celor dou„ paragrafe anterioare, cu
privire la un teritoriu, poate fi retras„ printr-o notificare adresat„ unuia dintre
depozitari. Retragerea va produce efecte Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii termenului de la data primirii notific„rii de c„tre depozitari.
ARTICOLUL XI.6

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie,
adres‚nd o notificare unuia dintre depozitari.
2. Denun˛area va produce efect Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 12 luni de la data primirii notific„rii de c„tre depozitar.
Asemenea denun˛„ri nu vor afecta Óns„ hot„r‚rile de recunoa∫tere, luate
anterior, Ón conformitate cu prevederile prezentei Conven˛ii.
4. Œncetarea sau suspendarea prezentei Conven˛ii, ca urmare a Ónc„lc„rii de
c„tre o parte a unei prevederi esen˛iale pentru Óndeplinirea scopului sau a
obiectului acesteia, trebuie f„cut„ Ón conformitate cu reglement„rile
interna˛ionale.
ARTICOLUL XI.7

1. Orice stat, Vaticanul sau Comunitatea European„ poate declara, Ón
momentul semn„rii sau al depunerii instrumentuliu de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, c„ Ó∫i rezerv„ dreptul s„ nu aplice, Ón parte sau Ón
Óntregime, unul sau mai multe dintre urm„toarele articole ale prezentei
Conven˛ii: art. IV.8, art. V.3, art. VI.3, art. VIII.2 ∫i art. IX.3. Nici o alt„
rezerv„ nu poate fi formulat„.
2. Orice parte, care a formulat o rezerv„ Ón conformitate cu paragraful
precedent, o poate retrage, adres‚nd o notificare unuia dintre depozitari.
Retragerea va produce efecte de la data la care depozitarul a primit
notificarea.
3. O partea care a formulat o rezerv„ Ón leg„tur„ cu o prevedere a prezentei
Conven˛ii nu poate pretinde unei alte p„r˛i s„ aplice acea prevedere; Ón cazul
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Ón care restric˛ia este par˛ial„ sau condi˛ionat„, ea poate solicita totu∫i
aplicarea acelei prevederi Ón m„sura Ón care a acceptat-o ea Óns„∫i.
ARTICOLUL XI.8

1. Proiectele de amendamente la prezenta Conven˛ie pot fi adoptate de
c„tre Comitetul Conven˛iei cu privire la recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón
Ónv„˛„m‚ntul superior Ón statele din regiunea Europei, cu o majoritate de dou„
treimi din num„rul voturilor exprimate de p„r˛i. Orice proiect de amendament,
adoptat Ón acest mod, va fi introdus Óntr-un protocol al prezentei Conven˛ii.
Protocolul va specifica modalit„˛ile Ón care el va intra Ón vigoare, dar, Ón orice
caz, va necesita consim˛„m‚ntul p„r˛ilor care urmeaz„ s„ adere la el.
2. Nu se admite nici un amendament la sec˛iunea a III-a a prezentei
Conven˛ii, Ón conformitate cu prevederile paragrafului 1.
3. Orice propunere de amendamente va fi comunicat„ unuia dintre
depozitari, care o va transmite p„r˛ilor cu cel pu˛in 3 luni Ónainte de Óntrunirea
comitetului. Depozitarul va informa, de asemenea, Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei, precum ∫i Biroul executiv al UNESCO.
ARTICOLUL XI.9

1. Secretarul general al Consiliului Europei, precum ∫i Directorul general
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ vor fi
depozitarii prezentei Conven˛ii.
2. Depozitarul oric„rui document, notificare sau comunicare va notifica
p„r˛ilor la aceast„ Conven˛ie, precum ∫i altor state ale Consiliului Europei
∫i/sau ale regiunii europene UNESCO despre:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare;
c) orice intrare Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Ón conformitate cu
prevederile art. XI.2 ∫i XI.3,4;
d) orice rezerv„ formulat„ Ón baza prevederilor art. XI.7, precum ∫i orice
retragere a rezervelor formulate Ón virtutea prevederilor art. XI.7;
e) orice denun˛are a prezentei Conven˛ii Ón baza art. XI.6;
f) orice declara˛ie formulat„ Ón conformitate cu prevederile art. II.1 sau ale
art. II.2;
g) orice declara˛ie formulat„ Ón conformitate cu prevederile art. IV.5;
* Adoptat„ la Paris Ón 15 decembrie 1956. Intrat„ Ón vigoare la 18 septembrie 1957. Rom‚nia
a ratificat conven˛ia prin Legea nr. 20 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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h) orice solicitare de aderare formulat„ Ón conformitate cu prevederile art.
XI.3;
i) orice propunere f„cut„ Ón conformitate cu prevederile art. XI.8;
j) orice alt document, notificare sau comunicare referitoare la prezenta
Conven˛ie.
3. Depozitarul care prime∫te o comunicare sau care trimite o notificare Ón
leg„tur„ cu prevederile prezentei Conven˛ii va informa imediat, despre acest
fapt, cel„lalt depozitar.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd depline puteri Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Lisabona la 11 aprilie 1997, Ón dou„ exemplare Ón limbile
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„, cele patru texte, fiind egal autentice, dintre
care unul va fi depus Ón arhivele Consiliului Europei, iar cel„lalt Ón arhivele
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„. O copie
certificat„ va fi transmis„ fiec„ruia dintre statele la care se face referire la art.
XI.1, precum ∫i Vaticanului, Comunit„˛ii Europene ∫i Secretariatului
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA ECHIVALAREA PERIOADELOR
DE STUDII UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Lu‚nd act de Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea diplomelor ce
permit accesul Ón institu˛ii universitare, semnat„ la Paris la 11 decembrie
1953, ∫i de Conven˛ia cultural„ european„, semnat„ la Paris la 19 decembrie
1954,
Consider‚nd c„ se va aduce o contribu˛ie important„ la Ón˛elegerea
european„, dac„ un num„r mai mare de studen˛i, printre care studen˛ii de la
limbi moderne, ar putea efectua o parte din studii Ón str„in„tate ∫i dac„
examenele de absolvire ∫i cursurile frecventate de ei ar putea fi recunoscute
de universitatea de la care provin,
Consider‚nd, de asemenea, c„ recunoa∫terea perioadelor de studii Ón
str„in„tate ar contribui la solu˛ionarea problemelor create de diminuarea
num„rului de speciali∫ti cu Ónalt„ calificare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Œn accep˛ia prezentei conven˛ii s-a stabilit o distinc˛ie Óntre p„r˛ile
contractante, Ón func˛ie de autoritatea competent„ Ón probleme de echivalare
de pe teritoriul lor, care este:
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a) statul;
b) universitatea;
c) statul sau universitatea, dup„ caz.
Fiecare parte contractant„ va informa pe Secretarul general al Consiliului
Europei care este autoritatea competent„ din ˛ara sa, pentru probleme de
echivalare.
2. Termenul universit„˛i desemneaz„:
a) universit„˛ile;
b) institu˛iile considerate de c„tre partea contractant„ pe teritoriul c„reia
acestea sunt situate, ca fiind de aceea∫i categorie cu universit„˛ile.
ARTICOLUL 2

1. P„r˛ile contractante la care se refer„ categoria a) de la paragraful 1 al
art. 1 recunosc orice perioad„ de studii, efectuat„ de un student la limbi
moderne, Óntr-o universitate dintr-o ˛ar„ membr„ a Consiliului Europei, ca
fiind echivalent„ cu o perioad„ similar„ desf„∫urat„ Ón universitatea din care
acesta provine, cu condi˛ia ca autorit„˛ile universit„˛ii men˛ionate mai sus s„
elibereze studentului un certificat atest‚nd faptul c„ el a absolvit respectiva
perioad„ de studii cu rezultate satisf„c„toare.
2. Durata perioadei de studii la care se refer„ paragraful precedent va fi
determinat„ de c„tre autorit„˛ile competente ale p„r˛ii contractante interesate.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile contractante din categoria a) de la paragraful 1 al art. 1 vor examina
modalit„˛ile potrivit c„rora va putea fi recunoscut„ o perioad„ de studii,
efectuat„ Óntr-o universitate dintr-o alt„ ˛ar„ membr„ a Consiliului Europei, de
c„tre studen˛i de la alte discipline dec‚t limbile moderne, Óndeosebi studen˛i
de la ∫tiin˛ele teoretice ∫i aplicate.
ARTICOLUL 4

P„r˛ile contractante aflate sub inciden˛a categoriei a) alin. 1, paragraful 1
vor Óncerca s„ stabileasc„, prin intermediul acordurilor unilaterale sau
bilaterale, condi˛iile Ón care un examen promovat cu succes sau un curs
frecventat de un student Ón timpul perioadei de studii, Óntr-o universitate dintro alt„ ˛ar„ membr„ a Consiliului Europei, poate fi echivalat cu un examen
similar promovat cu succes sau cu un curs urmat de un student Ón universitatea
din care provine.
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ARTICOLUL 5

P„r˛ile contractante care fac parte din categoria b) de la paragraful 1 al art.
1 vor transmite textul prezentei conven˛ii autorit„˛ilor din universit„˛ile situate
pe teritoriile lor ∫i le vor Óncuraja Ón analizarea cu bun„voin˛„ ∫i Ón aplicarea
principiilor enun˛ate Ón art. 2, 3 ∫i 4.
ARTICOLUL 6

P„r˛ile contractante care fac parte din categoria c) de la paragraful 1 al art.
1 vor aplica prevederile art. 2—4, referitoare la acele universit„˛i, pentru care
statul reprezint„ autoritatea competent„ Ón problemele abordate de aceast„
conven˛ie, ∫i cele ale art. 5, referitoare la acele universit„˛i care reprezint„ ele
Ónsele autorit„˛ile competente Ón aceste probleme.
ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractant„ va prezenta Secretarului general al Consiliului
Europei, Ón decurs de un an de la intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii, un
raport scris privind m„surile luate pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor
art. 2—6.
ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte p„r˛i
contractante informa˛iile primite de la fiecare dintre ele, conform art. 7, ∫i va
informa, de asemenea, Comitetul de Mini∫tri asupra progreselor Ónregistrate
Ón aplicarea acestei conven˛ii.
ARTICOLUL 9

1. Prezenta conven˛ie va fi prezentat„ spre semnare membrilor Consiliului
Europei. Ea va fi ratificat„. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ depunerea a trei instrumente de
ratificare.
3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, conven˛ia va intra Ón
vigoare la data depunerii instrumentului de ratificare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor
membrilor Consiliului Europei intrarea Ón vigoare a conven˛iei, denumirea
* Adoptat„ la Roma la 6 noiembrie 1990. Intrat„ Ón vigoare la 1 ianuarie 1991. Rom‚nia a
ratificat conven˛ia prin Legea nr. 21 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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p„r˛ilor contractante care au ratificat-o, precum ∫i depunerea oric„rui
instrument de ratificare ap„rut ulterior.
5. Fiecare parte contractant„ va putea preciza teritoriile c„rora li se vor
aplica prevederile prezentei conven˛ii, adres‚nd Secretarului general al
Consiliului Europei o declara˛ie ce va fi comunicat„ apoi de acesta tuturor
celorlalte p„r˛i contractante.
ARTICOLUL 10

Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate invita orice stat care nu
este membru al Consiliului Europei s„ adere la aceast„ conven˛ie. Orice stat
care a primit aceast„ invita˛ie poate s„ adere la prezenta conven˛ie,
depun‚ndu-∫i documentul s„u de adeziune la Secretarul general al Consiliului
Europei, care va comunica aceasta tuturor p„r˛ilor contractante. Oricare stat
care a aderat va fi asimilat ca ˛ar„ membr„ a Consiliului Europei, Ón ceea ce
prive∫te aderarea la prezenta conven˛ie. Pentru respectivul stat, prezenta
conven˛ie va intra Ón vigoare din momentul depunerii documentului s„u de
adeziune.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest sens, au
semnat prezenta conven˛ie.
Redactat„ la Paris, la 15 decembrie 1956, Ón limbile englez„ ∫i francez„,
ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un singur document, care va fi depus
Ón arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate de
pe Conven˛ie fiec„ruia dintre guvernele semnatare ∫i aderente.

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA ECHIVALAREA GENERAL√
A PERIOADELOR DE STUDII UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, ∫i celelalte state
care au aderat la Conven˛ia cultural„ european„,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este s„ realizeze o unitate mai
str‚ns„ Óntre membrii s„i,
ﬁin‚nd seama de Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea
perioadelor de studii universitare, semnat„ la Paris la 15 decembrie 1956, care
se refer„ la studiul limbilor moderne,
Convinse de faptul c„ se va aduce o contribu˛ie important„ la cauza
Ón˛elegerii dintre ˛„rile europene, dac„ un num„r mai mare de studen˛i de la
toate disciplinele ar putea efectua o parte din studii Ón str„in„tate ∫i dac„
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examenele absolvite ∫i cursurile urmate de ace∫tia ar putea fi recunoscute de
universitatea de la care provin,
Decise s„ instaureze, Ón acest scop, principiul echival„rii generale a
perioadelor de studii universitare,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Œn accep˛iunea prezentei conven˛ii, termenul institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
superior desemneaz„:
a) universit„˛ile;
b) alte institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior, recunoscute de c„tre autorit„˛ile
competente ale p„r˛ii contractante Ón al c„rei stat sunt situate aceste institu˛ii.
ARTICOLUL 2

1. P„r˛ile, Ón m„sura Ón care, pe teritoriul lor, statul constituie autoritatea
competent„ Ón materie, recunosc Óntreaga perioad„ de studii, efectuat„ de un
student Óntr-o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior a unei alte p„r˛i, ca fiind
echivalent„ cu o perioad„ similar„, efectuat„ Ón institu˛ia din care acesta
provine, cu condi˛ia ca:
— un acord prealabil s„ fi fost Óncheiat Óntre institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt
superior de origine sau autoritatea competent„ a p„r˛ii unde este situat„
aceast„ institu˛ie pe de o parte, ∫i institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior sau
autoritatea competent„ a p„r˛ii pe teritoriul c„reia s-a efectuat perioada de
studii, pe de alt„ parte;
— autorit„˛ile institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt superior unde s-a efectuat perioada
de studii s„ fi eliberat studentului un certificat care s„ ateste c„ el a participat
Ón mod satisf„c„tor la sus-numita perioad„ de studii.
2. Durata perioadei de studii la care se refer„ paragraful precedent este
stabilit„ de autorit„˛ile competente ale p„r˛ii pe teritoriul c„reia se afl„
institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior de origine.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile, Ón m„sura Ón care, pe teritoriul lor, institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
superior constituie autoritatea competent„ Ón materie, vor transmite textul
prezentei conven˛ii autorit„˛ilor institu˛iilor implicate, aflate pe teritoriul lor,
∫i le vor Óncuraja s„ examineze cu bun„voin˛„ ∫i s„ aplice principiile enun˛ate
la art. 2.
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ARTICOLUL 4

Dispozi˛iile prezentei conven˛ii nu afecteaz„ pe cele ale Conven˛iei
europene privind echivalarea perioadelor de studii universitare, deschis„ spre
semnare la Paris la 15 decembrie 1956.
ARTICOLUL 5

1. Prezenta conven˛ie este deschis„ spre semnare statelor membre ale
Consiliului Europei ∫i altor state p„r˛i ale Conven˛iei culturale europene, care
pot exprima consim˛„m‚ntul lor de a se angaja prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii; sau
b) semnarea sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii, urmat„ de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse
la Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 6

1. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
dup„ expirarea termenului de o lun„ de la data la care dou„ state membre ale
Consiliului Europei ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de a se angaja prin
conven˛ie, conform dispozi˛iilor art. 5.
2. Pentru orice stat semnatar, care-∫i va exprima ulterior consim˛„m‚ntul
de a se angaja prin conven˛ie, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la data semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 7

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii, Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului
Europei, precum ∫i Comunitatea Economic„ European„ s„ adere la prezenta
conven˛ie, printr-o decizie luat„ cu o majoritate prev„zut„ la art. 20 lit. d) al
Statutului Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea reprezentan˛ilor statelor
contractante care au dreptul de a fi reprezentate Ón Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei.
2. Pentru orice stat care ader„ sau pentru Comunitatea Economic„
European„, Ón cazul ader„rii, conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
* Adoptat„ la Paris la 11 decembrie 1953. Intrat„ Ón vigoare la 20 aprilie 1954. Rom‚nia a
ratificat conven˛ia prin Legea nr. 22 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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care urmeaz„ expir„rii perioadei de o lun„ dup„ data depunerii instrumentului
de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, s„
precizeze teritoriul sau teritoriile pentru care va fi aplicat„ prezenta conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment ulterior, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea
prezentei conven˛ii oric„rui alt teritoriu precizat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare, Ón ceea ce prive∫te acest teritoriu, Ón prima
zi a lunii care urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la data primirii
declara˛iei de c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„ paragrafe precedente va
putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu precizat Ón aceast„
declara˛ie, printr-o notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei.
Retragerea va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de o lun„ de la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 9

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e prezenta conven˛ie,
adres‚nd o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 6 luni de la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 10

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale
Consiliului Europei, altor p„r˛i ale Conven˛iei culturale europene, tuturor
statelor care au aderat la prezenta conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Economice
Europene aderente:
a) toate semn„turile;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare;
c) toate datele de intrare Ón vigoare a prezentei conven˛ii, conform
art. 6 ∫i 7;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd leg„tur„ cu prezenta
conven˛ie.
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Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest sens, au
semnat prezenta conven˛ie.
Elaborat la Roma, la 6 noiembrie 1990, Ón limbile francez„ ∫i englez„,
ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite fiec„rui stat membru ∫i Consiliului Europei o copie certificat„ de pe
aceasta.

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA ECHIVALAREA DIPLOMELOR
CE PERMIT ACCESUL ŒN INSTITUﬁII UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„ unul dintre obiectivele Consiliului Europei este acela de a
continua o politic„ de ac˛iune comun„ Ón domeniul cultural ∫i ∫tiin˛ific,
Consider‚nd c„ acest obiectiv va fi mai u∫or de atins dac„ tineretul
european va avea acces liber la resursele intelectuale ale ˛„rilor membre,
Consider‚nd c„ universitatea constituie una dintre principalele surse ale
activit„˛ii intelectuale ale unei ˛„ri,
Consider‚nd c„ celor care ∫i-au finalizat cu succes studiile secundare pe
teritoriul unei ˛„ri membre ar trebui s„ li se ofere toate facilit„˛ile posibile
pentru a avea acces Óntr-o universitate, la alegerea acestora, situat„ pe
teritoriul unei alte ˛„ri membre,
Consider‚nd c„ asemenea facilit„˛i, care sunt Ón aceea∫i m„sur„ de dorit Ón
interesul liberei circula˛ii dintr-o ˛ar„ Ón alta, reclam„ recunoa∫terea reciproc„
(echivalarea) a diplomelor ce permit accesul Ón institu˛ii universitare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Fiecare parte contractant„ recunoa∫te, pentru admiterea Ón universit„˛ile
aflate pe teritoriul s„u, atunci c‚nd admiterea este supus„ controlului statului,
echivalarea diplomelor eliberate pe teritoriul fiec„reia dintre celelalte p„r˛i
contractante, diplomele conferind titularilor lor calificarea necesar„ pentru a
fi admi∫i Ón institu˛ii similare cu ale ˛„rii Ón care aceste diplome au fost
eliberate.
2. Admiterea Ón universit„˛i se face Ón limitele locurilor disponibile.
3. Fiecare parte contractant„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a nu aplica dispozi˛ia
prev„zut„ la paragraful 1 pentru proprii cet„˛eni.
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4. Dac„ admiterea Ón universit„˛ile situate pe teritoriul unei p„r˛i
contractante nu este supus„ controlului statului, partea contractant„ interesat„
trebuie s„ transmit„ acestor universit„˛i textul prezentei conven˛ii ∫i s„ fac„
toate eforturile pentru ob˛inerea adeziunii universit„˛ilor respective la
principiile exprimate Ón paragrafele precedente.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„ trebuie s„ adreseze Secretariatului General al
Consiliului Europei, Ón decurs de un an de la intrarea Ón vigoare a prezentei
conven˛ii, un raport scris privind m„surile luate pentru aplicarea dispozi˛iilor
protocolului precedent.
ARTICOLUL 3

Secretarul general al Consiliului Europei trebuie s„ comunice celorlalte
p„r˛i contractante informa˛iile primite de la fiecare dintre acestea, Ón acord cu
prevederile art. 2 de mai sus, ∫i s„ ˛in„ la curent Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei cu progresele realizate Ón aplicarea prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 4

Œn scopul aplic„rii prezentei conven˛ii:
a) termenul diplom„ desemneaz„ orice diplom„, certificat sau alt„
calificare, sub orice form„ ar fi fost ea acordat„ sau Ónregistrat„, care confer„
titularului sau celui interesat dreptul de a solicita admiterea sa Óntr-o
universitate;
b) termenul universit„˛i desemneaz„:
i(i) universit„˛ile;
(ii) institu˛ii considerate, de c„tre partea contractant„ pe teritoriul c„reia
ele sunt situate, ca av‚nd acela∫i caracter cu o universitate.
ARTICOLUL 5

1. Prezenta conven˛ie este deschis„ semn„rii membrilor Consiliului
Europei. Ea va fi ratificat„. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare dup„ depunerea a trei instrumente
de ratificare.
* Adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964. Intrat„ Ón vigoare la 4 iulie 1964. Rom‚nia a ratificat
conven˛ia prin Legea nr. 23 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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3. Pentru semnatarii care o vor ratifica ulterior, Conven˛ia va intra Ón
vigoare la data depunerii instrumentelor lor de ratificare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor ˛„rilor
membre ale Consiliului Europei intrarea Ón vigoare a Conven˛iei, denumirea
p„r˛ilor contractante care au ratificat-o, precum ∫i depunerea oric„rui
instrument de ratificare ap„rut ulterior.
ARTICOLUL 6

Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate invita orice stat
nemembru al Consiliului Europei s„ adere la prezenta conven˛ie. Orice stat
care a primit aceast„ invita˛ie va putea adera la prezenta conven˛ie
depun‚ndu-∫i instrumentul de adeziune Secretarului general al Consiliului
Europei, care va comunica depunerea acestuia tuturor p„r˛ilor contractante.
Pentru oricare stat care ader„, prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Óncep‚nd
cu depunerea instrumentului de adeziune.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest sens, au
semnat prezenta conven˛ie.
Elaborat„ la Paris, la 11 decembrie 1953, Ón limbile francez„ ∫i englez„,
ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general le va transmite Ón copii
certificate fiec„rui semnatar.

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ CU PRIVIRE
LA ECHIVALAREA DIPLOMELOR CE PERMIT
ACCESUL ŒN INSTITUﬁII UNIVERSITARE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
Consider‚nd scopul pe care ∫i-l propune s„-l ating„ Conven˛ia european„ cu
privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul Ón universit„˛i, semnat„ la
Paris la 11 decembrie 1953, numit„ Ón cele ce urmeaz„ conven˛ia,
Consider‚nd interesul pe care l-ar prezenta completarea acestei conven˛ii Ón
scopul extinderii beneficiilor ∫i asupra titularilor de diplome ce le confer„
calificarea necesar„ pentru a fi admi∫i Ón universit„˛i, c‚nd aceste diplome sunt
eliberate de institu˛ii pe care o alt„ parte contractant„ le Óncurajeaz„ oficial Ón
afara teritoriului sau pe care le asimileaz„ celor eliberate de Óns„∫i ˛ara
respectiv„,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
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ARTICOLUL 1

1. Orice parte contractant„ recunoa∫te, pentru admiterea Ón universit„˛ile
situate pe teritoriul s„u, c‚nd aceast„ admitere este supus„ controlului statului,
echivalarea diplomelor eliberate de institu˛iile pe care o alt„ parte contractant„
le Óncurajeaz„ oficial Ón afara teritoriului s„u ∫i pe care le asimileaz„ celor
eliberate pe teritoriul s„u.
2. Admiterea la orice universitate se va efectua Ón limita locurilor
disponibile.
3. Fiecare parte contractant„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a nu aplica propriilor
s„i cet„˛eni dispozi˛iile prev„zute la paragraful 1.
4. Dac„ admiterea Ón universit„˛ile situate pe teritoriul unei p„r˛i
contractante nu este supus„ controlului statului, partea contractant„ interesat„
trebuie s„ transmit„ acestor universit„˛i textul prezentului protocol ∫i s„
depun„ toate eforturile pentru a ob˛ine adeziunea numitelor universit„˛i la
principiile enun˛ate Ón paragrafele precedente ale prezentului articol.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„ va comunica Secretariatului General al
Consiliului Europei o list„ a institu˛iilor Óncurajate oficial de c„tre aceasta Ón
afara teritoriului s„u, care elibereaz„ diplome conferind calificarea necesar„
pentru a fi admis Ón universit„˛ile situate pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 3

Œn scopul aplic„rii acestui protocol:
a) termenul diplom„ desemneaz„ orice diplom„, certificat sau alt titlu, sub
orice form„ s-ar prezenta, eliberat sau Ónregistrat, care confer„ titularului s„u
calificarea necesar„ pentru a fi admis Óntr-o universitate;
b) termenul universit„˛i desemneaz„:
i(i) universit„˛ile;
(ii) institu˛iile considerate, de c„tre partea contractant„ pe teritoriul c„reia
ele sunt situate, ca av‚nd acela∫i caracter cu o universitate;
c) expresia teritoriul unei p„r˛i contractante desemneaz„ teritoriul
metropolitan al acestei p„r˛i.
ARTICOLUL 4

1. Statele membre ale Consiliului Europei, care sunt p„r˛i contractante ale
conven˛iei, pot deveni p„r˛i contractante ale prezentului protocol prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii;
* Adoptat„ la Roma Ón 14 decembrie 1959. Intrat„ Ón vigoare la 27 noiembrie 1961. Rom‚nia
a ratificat conven˛ia prin Legea nr. 24 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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b) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii, ca urmare a ratific„rii
sau accept„rii.
2. Orice stat care ader„ la conven˛ie poate adera la prezentul protocol.
3. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de adeziune vor fi depuse
la Secretariatul General al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 5

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare la o lun„ de la data la care dou„
state membre ale Consiliului Europei Ól vor fi semnat f„r„ rezerva ratific„rii
sau accept„rii sau Ól vor fi ratificat sau acceptat conform dispozi˛iilor art. 4.
2. Pentru orice stat membru al Consiliului Europei care, ulterior, va semna
protocolul f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii sau Ól va ratifica sau accepta,
protocolul va intra Ón vigoare la o lun„ de la data semn„rii sau depunerii
instrumentului de ratificare sau de acceptare.
3. Pentru orice stat aderent, protocolul va intra Ón vigoare la o lun„ de la
data depunerii instrumentului de adeziune. Totu∫i aceast„ adeziune nu va intra
Ón vigoare Ónaintea intr„rii Ón vigoare a protocolului.
ARTICOLUL 6

1. Prezentul protocol va r„m‚ne Ón vigoare pe o durat„ nedeterminat„.
2. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o prive∫te, s„ anuleze
prezentul protocol, adres‚nd o notificare Secretarului general al Consiliului
Europei.
3. Anularea va Óncepe la 6 luni de la data primirii notific„rii de c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 7

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale
Consiliului ∫i oric„rui stat care a aderat la prezentul protocol:
a) orice semn„tur„ f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii;
b) orice semn„tur„ sub rezerva ratific„rii sau accept„rii;
c) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de acceptare sau de
adeziune;
d) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului protocol, conform art. 5;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 2 ∫i 6.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest sens, au
semnat prezentul protocol.
Elaborat la Strasbourg, la 3 iunie 1964, Ón limbile francez„ ∫i englez„,
ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite o copie certificat„ fiec„rui stat semnatar ∫i aderent.
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DECLARAﬁIE DE INTERPRETARE
Œn momentul semn„rii Protocolului adi˛ional la Conven˛ia european„ cu
privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul Ón universit„˛i, Comitetul
de Mini∫tri a f„cut urm„toarea declara˛ie interpretativ„:
îProtocolul se refer„ ∫i la ∫colile europene c‚nd diplomele eliberate de
acestea corespund condi˛iilor puse de primul paragraf al primului articol al
numitului protocol“.

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA RECUNOA™TEREA
ACADEMIC√ A TITLURILOR UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia cultural„ european„, semnat„ la Paris la 19
decembrie 1954,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea diplomelor
ce permit accesul Ón universit„˛i, semnat„ la Paris la 11 decembrie 1953,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea
perioadelor de studii universitare, semnat„ la Paris la 15 decembrie 1956,
Consider‚nd c„ aceste conven˛ii trebuie completate cu dispozi˛ii prev„z‚nd
recunoa∫terea academic„ a titlurilor universitare ob˛inute Ón str„in„tate,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Pentru aplicarea prezentei conven˛ii:
a) termenul universit„˛i desemneaz„:
i(i) universit„˛ile; ∫i
(ii) institu˛iile considerate ca fiind de nivel universitar de c„tre p„r˛ile
contractante pe teritoriul c„rora ele sunt situate ∫i av‚nd dreptul s„
confere titluri de nivel universitar;
b) termenul titlu universitar desemneaz„ orice grad, diplom„ sau certificat
eliberat de o universitate situat„ pe teritoriul unei p„r˛i contractante ∫i
Óncheind o perioad„ de studii universitare;
c) nu sunt considerate titluri universitare, Ón accep˛iunea lit. b) a
prezentului articol, gradele, diplomele sau certificatele eliberate Ón urma unui
examen par˛ial.
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ARTICOLUL 2

1. Œn vederea aplic„rii prezentei conven˛ii se stabile∫te o distinc˛ie Óntre
p„r˛ile contractante, dup„ cum, pe teritoriul lor, autoritatea competent„ Ón
problemele de echivalare a titlurilor este:
a) statul;
b) universitatea;
c) statul sau universitatea, dup„ caz.
2. Fiecare parte contractant„ va aduce la cuno∫tin˛„ Secretarului general al
Consiliului Europei, Ón interval de un an de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei conven˛ii, Ón leg„tur„ cu aceasta, care este autoritatea competent„ Ón
problema echival„rii titlurilor universitare pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 3

1. P„r˛ile contractante vizate la lit. a) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei
conven˛ii vor acorda recunoa∫terea academic„ a titlurilor universitare
eliberate de o universitate situat„ pe teritoriul unei alte p„r˛i contractante.
2. Recunoa∫terea academic„ a unui titlu universitar str„in va permite
titularului:
a) s„ urmeze studii universitare complementare ∫i s„ se prezinte la
examenele universitare, Óncheind aceste studii pentru a fi admis la preg„tirea
titlului sau a gradului superior, incluz‚nd ∫i doctoratul, Ón acelea∫i condi˛ii ca
cele care se aplic„ na˛ionalilor p„r˛ii contractante, Ón situa˛ia Ón care admiterea
la aceste studii ∫i examene depinde de posesia unui titlu universitar na˛ional
de aceea∫i natur„;
b) s„ foloseasc„ un titlu academic, conferit de o universitate str„in„,
preciz‚ndu-i originea.
ARTICOLUL 4

Œn ceea ce prive∫te lit. a) a paragrafului 2 al art. 3 al prezentei conven˛ii,
fiecare parte contractant„ va putea:
a) Ón cazul Ón care regulamentul examenelor necesare pentru un titlu
universitar str„in nu con˛ine anumite materii prescrise pentru titlul na˛ional
corespunz„tor, s„ nu i se acorde recunoa∫terea dec‚t dup„ trecerea cu succes
a unui examen suplimentar la aceste materii;
b) s„ impun„ de˛in„torilor unui titlu universitar str„in o prob„ Ón limba sa
oficial„ sau Óntr-una dintre limbile sale oficiale, dac„ studiile au fost f„cute
Óntr-o alt„ limb„.
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ARTICOLUL 5

P„r˛ile contractante vizate la lit. b) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei
conven˛ii vor transmite textul conven˛iei autorit„˛ilor competente, pe
teritoriul lor, Ón problema echival„rii titlurilor universitare, ∫i le vor Óncuraja
s„ examineze cu bun„voin˛„ ∫i s„ aplice principiile enun˛ate la art. 3 ∫i 4.
ARTICOLUL 6

P„r˛ile contractante vizate la lit. c) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei
conven˛ii vor aplica dispozi˛iile art. 3 ∫i 4, Ón cazurile Ón care echivalarea
titlurilor universitare ˛ine de competen˛a statului, ∫i dispozi˛iile art. 5, Ón cazul
Ón care statul nu este autoritatea competent„ Ón materie.
ARTICOLUL 7

Secretarul general al Consiliului Europei va putea, periodic, s„ invite
p„r˛ile contractante s„-i prezinte o expunere scris„ a m„surilor ∫i deciziilor
luate pentru executarea dispozi˛iilor prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte p„r˛i
contractante informa˛iile primite de la fiecare dintre ele, conform cu art. 2 ∫i
7 ale prezentei conven˛ii, ∫i va ˛ine la curent Comitetul de Mini∫tri cu privire
la progresele realizate Ón aplicarea prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 9

Nici o dispozi˛ie a prezentei conven˛ii nu va trebui s„ fie considerat„
susceptibil„:
a) de a afecta dispozi˛ii mai favorabile cu privire la recunoa∫terea titlurilor
universitare str„ine, con˛inute Óntr-o conven˛ie la care vreuna dintre p„r˛ile
contractante ar fi deja semnatar„, sau s„ fac„ mai pu˛in agreat„ Óncheierea
ulterioar„ a unei astfel de conven˛ii de c„tre una dintre p„r˛ile contractante;
sau
b) s„ prejudicieze obliga˛ia vreunei persoane de a se supune legilor ∫i
regulamentelor Ón vigoare pe teritoriul unei p„r˛i contractante Ón ceea ce
prive∫te intrarea, ∫ederea ∫i plecarea str„inilor.
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DIN JURISPRUDENﬁA
CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI*
Cazul Bouamar contra Belgiei — Plasarea unui minor Óntr-o cas„ de
arest cu titlul de m„sur„ provizorie de supraveghere
1. — Minor la data s„v‚r∫irii faptelor, Naïm Bouamar a locuit din iunie
1977 p‚n„ Ón mai 1978 Ón diferite c„mine pentru minori, beneficiind de o
ac˛iune social„ preventiv„, prev„zut„ de legea din 8 aprilie 1965 privind
protec˛ia tineretului. Din iunie 1978, Ón virtutea aceleia∫i legi, el a constituit
Ón mai multe r‚nduri obiectul unor m„suri judiciare.
Œn 1980, jurisdic˛iile pentru tineri1) iau Ómpotriva sa diferite m„suri
provizorii printre care nou„ plas„ri Ón Ónchisoare, fiecare av‚nd o durat„
maxim„ de cincisprezece zile. Toate aceste m„suri se Ónscriu Ón cadrul unei
proceduri de urgen˛„, prev„zut„ de art. 53 din legea citat„. Acestea se
Óntemeiaz„ at‚t pe imposibilitatea material„ de a g„si o persoan„ fizic„ sau
o institu˛ie care s„-l primeasc„ pe loc, c‚t ∫i pe comportamentul periculos al
acestuia.
Œntre aceste diverse plas„ri, jurisdic˛iile pentru tineri Ól Óncredin˛eaz„ pe
Naïm Bouamar, printr-o ordonan˛„ de modificare a m„surii preventive,
mediului s„u familial sau unei institu˛ii de observare ∫i educare
supravegheat„ a statului.
Œn fa˛a Cur˛ii de apel din Liège, minorul contest„ legalitatea unora din
aceste decizii de plasare. Recursurile sale sunt declarate inadmisibile, ca
fiind lipsite de obiect deoarece, Óntre timp, el ∫i-a rec„p„tat libertatea ca
urmare a ordonan˛elor emise de jurisdic˛iile pentru tineri. Urmare a unor
motive asem„n„toare, Curtea de casa˛ie i-a respins trei dintre recursurile
formulate.
2. — Œn pl‚ngerea sa din 2 septembrie 1980 adresat„ Comisiei, Naïm
Bouamar denun˛„ plas„rile Ón casele de arest ∫i condi˛iile de recurs, el invoc„
art. 5 § 1d), art. 5 § 4, art. 13, precum ∫i art. 14 combinat cu art. 5 § 4 din
Conven˛ie.2
* Vincent Berger, îJurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor omului“, edi˛ia a doua, IRDO,
Bucure∫ti, 2001.
1) Instan˛e judiciare special constituite, Ón baza legii, pentru a judeca infrac˛iunile s„v‚r∫ite
de c„tre minori ∫i tineri.
2 Œn raportul s„u din 18 iulie 1986, Comisia exprim„ Ón unanimitate opinia c„ s-a violat
art. 5 § 1 ∫i art. 4 din Conven˛ie, dar nu ∫i art. 5 § 4 ∫i art. 14 combinate ∫i c„ nu se pune nici o
problem„ distinct„ din perspectiva art. 13.
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Hot„r‚rea din 29 februarie 1988 (Camer„) (seria A nr. 129)
3. — Statu‚nd mai Ónt‚i asupra Ónc„lc„rii art. 5 § 1 se impune singur„ a fi
luat„ Ón considerare prin acea c„ trebuia s„ se controleze respectarea
îregularit„˛ii“, inclusiv îc„ile legale“, privind deten˛ia de Naïm Bouamar. Or,
îregularitatea“ implic„ nu numai respectarea legisla˛iei na˛ionale ci ∫i
conformitatea m„surii privative de libertate, Ón scopul prev„zut de art. 5:
protejarea individului Ómpotriva arbitrariului.
Curtea recunoa∫te spiritul liberal al legisla˛iei belgiene Ón materie de
delicven˛„ juvenil„. Conceput„ s„ evite la maximum privirea de libertate a
minorilor, legea din 8 aprilie 1965 nu autorizeaz„ asemenea m„suri dec‚t Ón
cazuri limitate, enumerate de ea. Chiar dac„ interpretarea art. 53 din aceast„
lege se preteaz„ la controverse Ón Belgia, datele cauzei nu sunt suficiente
pentru a constata o neregularitate decurg‚nd din nerespectarea dreptului
intern.
C‚t despre absen˛a arbitrarului, Curtea noteaz„ c„ peti˛ionarul a f„cut
obiectul unei înavete“ Óntre arestul din Lantin ∫i familia sa, f„r„ ca aceasta s„
conduc„ la aplicarea efectiv„ a unui regim de educa˛ie supravegheat„ Óntr-un
mediu specializat. Œn acea perioad„, Ón Belgia nu exista o infrastructur„
potrivit„ ∫i adaptat„ obiectivelor legii men˛ionate. Œn consecin˛„, o acumulare
inutil„ a m„surilor de plasare Ón arest nu urm„rea nici un scop educativ. S-a
Ónc„lcat deci art. 5 § 1 (unanimitate).
4. — Guvernul belgian pleda Ón sensul c„ procedura urmat„ Ón fa˛a
judec„torului pentru tineri îÓncorpora“ Ón ea controlul cerut de art. 5 § 4.
Acest mafistrat constituie, Ón mod evident, un îtribunal“ din punct de
vedere organic. Totu∫i, Curtea aminte∫te c„ la art. 5 § 4 nu se mul˛ume∫te cu
un asemenea organ dec‚t dac„ procedura urmat„ de acesta are un caracter
judiciar ∫i d„ garan˛ii suficiente individului Ón cauz„: Ón cazul de fa˛„, este
vorba de posibilitatea de a fi audiat„ persoana Ón cauz„ ∫i ca aceasta s„
beneficieze de asisten˛a efectiv„ a unui avocat. Dac„ procedura litigioas„ a
fost Ónso˛it„ de anumite garan˛ii, care nu sunt neglijabile, nu s-a stabilit Óns„
c„ avoca˛ii peti˛ionarului ar fi fost prezen˛i cu prilejul audierilor care au
precedat plasarea Ón arest a lui Naïm Bouamar ∫i nici c„ ace∫tia ar fi avut acces
la dosar. Singura apari˛ie personal„ Ón fa˛a judec„torului pentru tineri a lui
Naïm Bouamar, foarte t‚n„r la acea dat„, nu era de natur„ s„-i ofere garan˛iile
necesare.
C„ile de recurs existente nu erau nici ele, Ón opinia Cur˛ii, conforme
prescrip˛iilor art. 5 § 4. Noile proceduri urmate Ón fa˛a jurisdic˛iilor pentru
tineri, Ón scopul revizuirii deciziilor ini˛iale, s-au desf„∫urat Ón absen˛a
avoca˛ilor persoanei Ón cauz„. C‚t despre apeluri, toate au fost declarate
inadmisibile din lips„ de obiect, iar Curtea de casa˛ie a respins recursurile
introduse Ómpotriva hot„r‚rilor judiciare astfel adoptate, Ónc‚t recursurile
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exercitate nu au permis jurisdic˛iilor competente s„ statueze, Ón termen scurt,
asupra legalit„˛ii m„surilor de privare de libertate a peti˛ionarului.
Pe scurt, au fost Ónc„lcate prevederile art. 5 § 4 (6 voturi pentru, 1
Ómpotriv„).
5. — Œn spe˛„, Curtea apreciaz„ c„ nu este necesar„ examinarea cauzei ∫i
Ón temeiul art. 13 (unanimitate).
6. — Naïm Bouamar pretindea existen˛a unei discrimin„ri contrare art. 14
combinat cu art. 5 § 4 care ar decurge din faptul c„ adul˛ii plasa˛i Ón deten˛ie
preventiv„ beneficiaz„, Ón termen scurt, de un control al legalit„˛ii acesteia.
Curtea estimeaz„ c„ tocmai caracterul protector al procedurii aplicabile
minorilor furnizeaz„ o justificare obiectiv„ ∫i rezonabil„ (unanimitate).
Cazul Johnston ∫i al˛ii contra Irlandei — Interdic˛ie constitu˛ional„ a
divor˛ului Ón Irlanda ∫i consecin˛e juridice care decurg de aici pentru un
b„rbat ∫i o femei nec„s„tori˛i Ómpreun„, precum ∫i pentru copilul lor
1. — Dl. Roy H.W. Johnston, resortisant irlandez, n„scut Ón 1930, dna
Janice Williams-Johnston, cet„˛ean„ britanic„ n„scut„ Ón 1938, ∫i Nesa
Williams-Johnston, fiica lor n„scut„ Ón 1978, locuiesc Ómpreun„ Ón Irlanda.
Primul peti˛ionar s-a c„s„torit Ón 1952 ∫i are trei copii din aceast„ c„s„torie;
so˛ia sa ∫i el au convenit Ón 1965 s„ se despart„ ∫i au Óncheiat ulterior un
acord oficial de separare. Din 1971, el Óntre˛ine o rela˛ie stabil„ cu a doua
peti˛ionar„, Ón mare parte Ón Óntre˛inerea sa. El are grij„ de a treia
peti˛ionar„ de c‚nd s-a n„scut ∫i, printre altele, a luat m„suri testamentare Ón
favoarea ei ca ∫i Ón privin˛a celei de-a doua peti˛ionare ∫i a celorlal˛i copii ai
ei.
2. — Constitu˛ia irlandez„, intrat„ Ón vigoare Ón 1937, interzice divor˛ul,
iar popula˛ia a respins prin referendum (la 26 iunie 1986) un amendament
care l-ar fi permis; tribunalele recunosc totu∫i Ón anumite circumstan˛e
divor˛urile ob˛inute Ón str„in„tate de c„tre cuplurile irlandeze. Persoanele
care tr„iesc Ómpreun„ ∫i Ón cadrul unor rela˛ii stabile, dup„ desfacerea
c„s„toriei de c„tre una dintre ele, nu se pot rec„s„tori Ón Irlanda ∫i nu sunt
considerate ca o familie Ón sensul art. 41 al Constitu˛ie, at‚ta timp c‚t tr„ie∫te
cealalt„ parte a acestei c„s„torii; Ón special, ele nu au datoria legal„ a
asisten˛ei mutuale ∫i nici drepturi de succesiune reciproc„.
C‚t prive∫te copilul nelegitim, el se bucur„, fa˛„ de p„rin˛ii s„i, de
drepturi de succesiune inferioare celor ale unui copil legitim; mama lui este
o simpl„ tutoare ∫i nu poate fi adoptat de ambii s„i p„rin˛i ∫i nici s„ devin„
legitim prin c„s„toria lor ulterioar„. Œn 1986, guvernul a depus un proiect de
lege privind statutul copiilor, care vizeaz„ eliminarea, Ón m„sura posibilului,
a oric„rei discrimin„ri fa˛„ de copiii n„scu˛i Ón afara c„s„toriei.
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3. — Dl Johnston, dna Williams-Johnston ∫i Nesa Williams-Johnston
sesizeaz„ Comisia la 16 februarie 1982. Ei se pl‚ng de faptul c„ Ón Irlanda
lipsesc unele texte care s„ permit„ divor˛ul ∫i s„ recunoasc„ via˛a familial„ a
persoanelor care, dup„ e∫ecul c„s„toriei uneia dintre ele, Óntre˛in rela˛ii de
familie Ón afara c„s„toriei: ei invoc„ art. 8, 9, 12 ∫i 13 ale Conven˛iei, precum
∫i art. 14 (combinat cu art. 8 ∫i 12).1
Hot„r‚rea din 18 decembrie 1986 (plenul Cur˛ii) (seria A nr. 112)
4. — Curtea examineaz„ mai Ónt‚i ∫i apoi respinge motiva˛iile preliminare
ale guvernului irlandez (unanimitate), confor c„rora peti˛ionarii nu au
calitatea de îvictime“, nu au epuizat c„ile de recurs interne ∫i au prezentat
anumite reclama˛ii care ies din cadrul cazului.
5. — Ea studiaz„ apoi situa˛ia primilor doi peti˛ionari, Óncep‚nd cu
incapacitatea de a divor˛a ∫i de a se rec„s„tori. Absen˛a dispozi˛iilor care s„
permit„ divor˛ul ∫i incapacitatea corelativ„ pentru dl. Johnston ∫i dna
Williams-Johnston de a se c„s„tori nu Óncalc„ nici art. 8 al Conven˛iei nici art.
12 (16 voturi pentru, 1 Ómpotriv„).
Œn sensul lor comun, cuvintele îdreptul de a se c„s„tori“ care figureaz„ la
art. 12 vizeaz„ formarea de rela˛ii conjugale ∫i nu dizolvarea lor. Œn plus,
lucr„rile preparatorii ale acestui articol nu relev„ nici o inten˛ie de a Óngloba
o garan˛ie oarecare a unui drept de a divor˛a. Dac„ ar trebui interpretat„
Conven˛ia Ón contextul de ast„zi, Curtea nu ar ∫ti s„ scoat„ din aceasta, printro interpretare evolutiv„ un drept care a fost Ón mod deliberat omis la Ónceput.
C‚t prive∫te art. 8, Curtea se Óntreab„ dac„ o respectare efectiv„ a vie˛ii
familiale a peti˛ionarilor antreneaz„, pentru Irlanda, obliga˛ia pozitiv„ de a
introduce m„suri care s„ autorizeaz„ divor˛ul. Pun‚nd o concluzie negativ„, ea
relev„ c„ aceast„ Conven˛ie trebuie citit„ ca un tot: un drept la divor˛ fiind
exclus de art. 12, nu ar fi logic s„ fie dedus din art. 8. Astfel, Curtea respinge
o reclama˛ie a primilor doi peti˛ionari care afirm„ c„ sunt victime ale unei
discrimin„ri care este contrar„ art. 14 al Conven˛iei combinat cu art. 8 datorit„
1)

Œn raportul s„u din 5 martie, Comisia formuleaz„ avizul:
— c„ nu este o Ónc„lcare a art. 8 ∫i 12 Ón ce prive∫te dreptul — negarantat de Conven˛ie —
de a divor˛a ∫i de a se rec„s„tori (unanimitate);
— c„ nu este o Ónc„lcare a art. 8 Ón aceea c„ legea irlandez„ nu confer„ primilor doi peti˛ionari
un statut familial recunoscut (12 voturi pentru, 1 Ómpotriv„);
— c„ este o Ónc„lcare a art. 8 Ón sensul c„ regimul juridic privind statutul celui de-al treilea
peti˛ionar Ón dreptul irlandez nu respect„ via˛a familial„ a celor trei peti˛ionari (unanimitate);
— c„ nu este o Ónc„lcare a drepturilor primului peti˛ionar Ón numele art. 9 (unanimitate);
— c„ nu este o Ónc„lcare a art. 14, combinat cu art. 8 ∫i 12, deoarece primii doi peti˛ionari nu
sunt victime ale unor discrimin„ri rezult‚nd din legea irlandez„ (12 voturi pentru, 1 Ómpotriv„);
— c„ nu este cazul s„ se examineze distinct reclama˛ia celui de-al treilea peti˛ionar Ón materi
de discrimin„ri;
— c„ nu este o Ónc„lcare a art. 13 (unanimitate).
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faptului c„ dreptul irlandez poate recunoa∫te anumite divor˛uri pronun˛ate Ón
str„in„tate (16 voturi pentru, 1 Ómpotriv„). Œn concep˛ia ei, nu se pot considera
ca fiind asem„n„toare situa˛ia peti˛ionarului ∫i aceea a persoanelor care pot
ob˛ine aceast„ recunoa∫tere.
Dl Johnston pretindea, de asemenea, c„ se simte profund afectat de
imposibilitatea de a tr„i cu dna Williams-Johnston altfel dec‚t Ón cadrul
rela˛iilor extraconjugale. De aici ar rezulta o Ónc„lcare a art. 9 al Conven˛iei,
luat izolat sau combinat cu art. 14, Curtea consider„ c„ el se pl‚nge, Ón esen˛„,
de inexisten˛a divor˛ului, problem„ la care art. 9 nu se extinde; ea pune deci
concluzia c„ nu pot fi aplicate articolele invocate (16 voturi pentru, 1
Ómpotriv„).
Œn afar„ de aceasta, Curtea respinge alega˛ia primilor doi peti˛ionari
conform c„reia numeroase alte aspecte ale statutului lor Ón dreptul irlandez
Óncalc„ art. 8 (unanimitate). Anumite puncte litigioase constituie simple
consecin˛e ale imposibilit„˛ii de a ob˛ine un divor˛, situa˛ie care nu a fost
judecat„ ca fiind incompatibil„ cu Conven˛ia; Ón plus, nici o obliga˛ie pozitiv„
nu apas„ asupra Irlandei, pentru a instaura un regim special, pentru o
categorie deosebit„ de cupluri nec„s„torite, cum sunt peti˛ionarii.
6. — Œn sf‚r∫it, Curtea examineaz„ situa˛ia celei de-a treia peti˛ionare. Œn
leg„tur„ cu art. 8 ea se Óntreab„ dac„ respectarea efectiv„ a vie˛ii familiale
conduce, pentru Irlanda, la obliga˛ia pozitiv„ de a Ómbun„t„˛i situa˛ia juridic„
a Nessei Williams-Johnston. Ea reaminte∫te jurispruden˛a despre integrarea
unui copil Ón familia sa ∫i noteaz„ c„ au fost f„cute eforturi Ón Statele membre
ale Consiliului Europei pentru a Ómbun„t„˛ii situa˛ia juridic„ a copiilor n„scu˛i
Ón afara c„s„toriei. Din punctul s„u de vedere, Nessa ar trebui plasat„, juridic
∫i social, Óntr-o pozi˛ie vecin„ cu cea a unui copil legitim; or, Ón prezent,
situa˛iile lor juridice respective sunt foarte diferite. Absen˛a unui regim juridic
potrivit, care s„ reflecte leg„turile familiale naturale ale Nessei, constituie o
lips„ de respect pentru via˛a familial„ a celei interesate ∫i a p„rin˛ilor s„i.
Exist„ la acest punct o Ónc„lcare a art. 8 din capul de acuzare a celor trei
peti˛ionari (unanimitate). Œn schimb, nu se impune o cercetare separat„, dac„
Nessa este victim„ a unei discrimin„ri contrare art. 14 combinat cu art. 8, pe
motivul incapacit„˛ilor dreptului irlandez de succesiune care o sanc˛ioneaz„
(16 voturi pentru, 1 Ómpotriv„).
7. — Œn temeiul art. 50, Curtea respinge preten˛iile peti˛ionarilor la
prejudicii materiale ∫i morale: fie c„ ele Ó∫i au originea Ón puncte asupra c„rora
ea nu a eviden˛iat nici o Ónc„lcare a Conven˛iei, fie c„ Óns„∫i constatarea
Ónc„lc„rii este prin ea Óns„∫i o satisfac˛ie suficient de echitabil„ (unanimitate).
1) Legea din 1987 privind condi˛ia copiilor, promulgat„ la 14 decembrie 1987, a intrat Ón
vigoare la 14 iunie 1988.
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Œn schimb, ea accept„ cererea de rambursare a cheltuielilor de judecat„ ∫i
taxe aferente procedurii de la Strasbourg, dar numai par˛ial, adic„ 12.000 IR
£ (unanimitate)1.
Cazul Marckx contra Belgiei — Statutul mamelor celibatare ∫i al
copiilor n„scu˛i Ón afara c„s„toriei
1. — Alexandra Marckx, n„scut„ la 16 octombrie 1973 la Wilrijk, l‚ng„
Anvers, este fiica Paulei Marckx, ziarist„ belgian„ celibatar„. Pentru a-i
stabili filia˛ia, mama sa o recunoa∫te la 29 octombrie 1973, Ón virtutea art.
334 al Codului civil. Ea o adopt„ ulterior, al 30 octombrie 1974, conform art.
349 din acela∫i cod; procedura se termin„ la 18 aprilie 1975, dar efectele
sale sunt retroactive zilei actului de adop˛ie.
2. — Œn dreptul belgian, o mam„ celibatar„ nu poate stabili filia˛ia
matern„ a copilului ei dec‚t prin recunoa∫tere, Ón timp ce aceea a copilului
îlegitim“ se stabile∫te prin simplul fapt al na∫terii. Copilul înatural“
recunoscut sau chiar adoptat de c„tre mama sa r„m‚ne, Ón principiu, un
str„in fa˛„ de familia acesteia. Œn plus, Ón domeniul succesiunilor ab instestat
(adic„ f„r„ testament) ∫i a liberalit„˛ilor (dona˛ii ∫i legate), Codul civil
limiteaz„, Ón diferite trepte, drepturile copilului înatural“ ∫i ale mamei sale
celibatare Ón raport cu acelea ale copilului îlegitim“ ∫i ale mamei sale.
Numai legitimarea ∫i legitimarea prin adop˛ie asimileaz„ Óntru totul copilul
înatural“ cu un copil îlegitim“; ele presupun, ∫i una ∫i cealalt„, c„s„toria
mamei.
3. — Œn fa˛a Comisiei pe care ele au sesizat-o la 29 martie 1974, Paula ∫i
Alexandra Marckx sus˛in c„ dispozi˛iile Ón cauz„ le Óncalc„ dreptul la
respectarea vie˛ii de familie (art. 8 al Conven˛iei) ∫i comport„ o discriminare,
care este interzis„ prin art. 14 al Conven˛iei, Óntre copii înaturali“ ∫i copiii
îlegitimi“, precum ∫i Óntre mame celibatare ∫i mame c„s„torite. Peti˛ionarele
se declar„ astfel victime ale unui tratament degradant, contrat art. 3 din
Conven˛ie, ∫i pretind c„ art. 1 al Protocolului nr. 1 este Ónc„lcat prin faptul
c„ mama nec„s„torit„ nu poate Ón mod liber s„ dispun„ de bunurile sale Ón
favoarea copilului. Comisia decide, Ón plus, s„ examineze din oficiu cazul prin
prisma art. 12 din Conven˛ie, care recunoa∫te dreptul de a se c„s„tori ∫i de a
Óntemeia o familie.1
1) Œn raportul s„u din 10 decembrie 1977, Comisia formuleaz„ avizul, cu diferite majorit„˛i,
c„ legisla˛ia belgian„ Óncalc„ art. 8 luat izolat ∫i combinat cu art. 14, fa˛„ de cele dou„ peti˛ionare,
∫i art. 1 al Protocolului nr. 1 combinat cu art. 14 fa˛„ de Paula Marckx. Œn schimb, nu
consider„ necesar s„ examineze cazul din punctul de vedere al art. 3 ∫i consider„ c„ art. 12 nu
intr„ Ón discu˛ie.
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Hot„r‚rea din 13 iunie 1979 (plenul Cur˛ii) (seria A nr. 31)
4. — Œnainte de a studia pe fond reclama˛iile Paulei ∫i Alexandrei Marckx,
Curtea respinge o motiva˛ie preliminar„ a guvernului belgian. Acesta din
urm„ le repro∫a Ón fapt peti˛ionarelor c„ ridic„ probleme Ón esen˛„ teoretice Ón
cazul lor ∫i uit„ c„, prin natura ei, Curtea nu poate exercita un control abstract
al regulilor de drept. Curtea reaminte∫te c„ art. 25 din Conven˛ie abiliteaz„
particularii s„ sus˛in„ c„ o lege le Óncalc„ drepturile prin ea Óns„∫i, Ón lipsa unui
act individual de execu˛ie, dac„ ei risc„ s„-i suporte direct efectele. Tocmai
aceasta este atitudinea Paulei ∫i Alexandrei Marckx: ele fac r„spunz„toare
numeroase articole din Codul civil, care li se aplicau sau li se aplic„ automat.
Œn al˛i termeni, ele atac„ o situa˛ie legal„, aceea a mamelor celibatare ∫i a
copiilor n„scu˛i Ón afara c„s„toriei, care le atinge personal.
5. — Constat‚nd c„ acest caz se refer„, Ón esen˛„, la art. 8 ∫i 14 ale
Conven˛iei, Curtea Óncepe prin a preciza tocmai c„ art. 8 are valoare at‚t
pentru via˛a particular„ a familiei înaturale“, c‚t ∫i pentru familia îlegitim„“.
De altfel, dreptul la respectarea vie˛ii de familie implic„, Ón vederile sale, c„
statul poate avea de Óndeplinit obliga˛ii pozitive. Tocmai de aici rezult„ c„
acesta din urm„, stabilind regimul care se aplic„ anumitor leg„turi de familie,
cum este aceea a mamei celibatare ∫i a copilului ei, trebuie s„ ac˛ioneze Ón a∫a
fel Ónc‚t s„ permit„ celor interesa˛i s„ duc„ o via˛„ de familie normal„ ∫i s„ se
fereasc„ de orice discriminare bazat„ pe na∫tere.
Curtea studiaz„ apoi, prin prisma art. 8 ∫i 14, cele trei probleme cu care a
fost sesizat„ de Comisie.
6. — Primul aspect: modul de stabilire a filia˛iei materne a Alexandrei
Marckx.
Œn leg„tur„ cu Paula Marckx, Curtea consider„, mai ales, c„ necesitatea de
a o recunoa∫te pe fiica sa Alexandra, pentru a stabili filia˛ia acesteia, deriv„
dintr-un refuz de a-i consacra, pe deplin, maternitatea chiar de la na∫tere. Ea
relev„, Ón acela∫i timp, anumite consecin˛e patrimoniale, dezavantajoase, ale
recunoa∫terii; dac„ mama celibatar„ Ó∫i recunoa∫te copilul, ea Ól va leza, Ón
acela∫i timp, pentru c„ se va vedea limitat„ Ón capacitatea de a-i dona sau l„sa
mo∫tenire bunurile sale; dac„ ea dore∫te s„-∫i p„streze posibilitatea de a
dispune liber de bunuri, Ón favoarea sa, ea va trebui s„ renun˛e la a stabili cu
copilul o leg„tur„ familial„ cu caracter juridic. Curtea consider„ c„ aceast„
dilem„, Ón fa˛a c„reia se afl„ mama celibatar„, nu respect„ via˛a ei de familie
(10 voturi pentru, 5 Ómpotriv„). Curtea ajunge la acela∫i rezultat Ón ceea ce o
prive∫te pe Alexandra Marckx, aceasta fiind, din punct de vedere juridic, f„r„
mam„ de la na∫tere p‚n„ la recunoa∫terea ei (12 voturi pentru, 3 Ómpotriv„).
Curtea pune astfel concluzia Ónc„lc„rii art. 8 fa˛„ de cele dou„ peti˛ionare.
Au fost Paula ∫i Alexandra Marckx ∫i ele victime ale unei discrimin„ri
contrare art. 14 combinat cu art. 8? Œn concep˛ia Cur˛ii, circumstan˛a c„
anumite mame celibatare nu vor s„ aib„ grij„ de copilul lor nu ar putea
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justifica regula, din dreptul belgian, care subordoneaz„ tocmai unei
recunoa∫teri voluntare stabilirea maternit„˛ii lui. De altfel, copilul înatural“
nu ar avea mai pu˛in interes dec‚t copilul îlegitim“ Ón constatarea acestei
leg„turi. Œn plus, recunosc‚nd Óntru totul ca legitim, ∫i chiar meritoriu, scopul
urm„rit de legisla˛ia belgian„ — protec˛ia copilului ∫i a familiei tradi˛ionale
—, Curtea precizeaz„, c„, pentru a-l atinge, nu trebuie s„ se recurg„ la m„suri
destinate sau care duc la lezarea familiei înaturale“. Œn sf‚r∫it, ca r„spuns la
un argument al guvernului belgian, Curtea admite c„ deosebirea Ón acest
domeniu, Óntre familia înatural„“ ∫i familia îlegitim„“, trecea drept licit„ ∫i
normal„ Ón multe din ˛„rile europene, Ón perioada c‚nd a fost redactat„
Conven˛ia. Reamintind, totu∫i, c„ aceasta din urm„ trebuie interpretat„ din
perspectiva condi˛iilor de ast„zi, Curtea nu poate s„ nu fie frapat„ de evolu˛ia
dreptului intern al marii majorit„˛i a Statelor membre ale Consiliului Europei,
c„tre egalitatea dintre copiii înaturali“ ∫i copiii îlegitimi“, Ón problema
cercetat„. Ea relev„, de asemenea, c„ Ón conformitate cu expunerea de motive
la proiectul de lege depus la Senat la 15 februarie 1978, îjuri∫tii ∫i opinia
public„ sunt din ce Ón ce mai convin∫i c„ este cazul s„ se pun„ cap„t
discrimin„rii“ fa˛„ de copiii înaturali“.
Curtea pune concluzia c„ deosebirea Ón cauz„ este lipsit„ de o justificare
obiectiv„ ∫i rezonabil„ ∫i Óncalc„ deci art. 14 combinat cu art. 8, at‚t Ón ce o
prive∫te pe Paula Marckx (11 voturi pentru, 4 Ómpotriv„) c‚t ∫i pe Alexandra
(13 voturi pentru, 2 Ómpotriv„).
7. — Al doilea aspect: extinderea juridic„ a familiei Alexandrei Marckx.
Curtea consider„ c„ via˛a de familie, Ón sensul art. 8, include cel pu˛in
raporturile Óntre rudele apropiate ∫i c„ respectarea vie˛ii de familie, astfel
Ón˛eleas„, implic„, pentru stat, obliga˛ia de a ac˛iona Ón a∫a fel Ónc‚t s„ permit„
dezvoltarea normal„ a acestor raporturi. Or, Ónflorirea vie˛ii de familie a unei
mame celibatare ∫i a copilului s„u, recunoscut de ea, poate fi Ómpiedicat„ dac„
acest copil nu intr„ Ón familia mamei ∫i dac„ stabilirea filia˛iei nu produce
efecte dec‚t Óntre cei doi. De altfel, Curtea nu vede nici o justificare obiectiv„
∫i rezonabil„ a diferen˛ei dintre extinderea familiei Alexandrei Marckx ∫i
aceea a unui copil îlegitim“. Ea pune deci concluzia unei Ónc„lc„ri, fa˛„ de
cele dou„ peti˛ionare, a art. 8 luat izolat (12 voturi pentru, 3 Ómpotriv„) ∫i
combinat cu art. 14 (13 voturi pentru, 2 Ómpotriv„).
8. — Al treilea aspect: drepturile patrimoniale invocate de c„tre peti˛ionare.
Curtea admite c„ art. 1 al Protocolului nr. 1, care consacr„ dreptul
fiec„ruia la respectarea bunurilor îsale“, nu garanteaz„ dreptul de a le ob˛ine
pe cale de succesiune ab intestat sau prin liberalitate (umanitate). Œn ceea ce
o prive∫te pe Alexandra Marckx, ea se plaseaz„ numai Ón temeiul art. 8 al
Conven˛iei: domeniul succesiunilor ∫i al libert„˛ilor Óntre rude apropiate apare
ca str‚n legat de via˛a de familie, care nu include numai rela˛iile cu caracter
social, moral sau cultural, ci Ónglobeaz„ ∫i interese materiale. Œn vederile
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Cur˛ii, art. 8 nu cere totu∫i ca un copil s„ aib„ dreptul la o anumit„ parte din
succesiunea p„rin˛ilor s„i sau chiar a unor rude apropiate. Limitele impuse de
Codul civil voca˛iei succesorale a Alexandrei Marckx nu neag„ deci acest
articol prin ele Ónsele, adic„ independent de motivul din care se inspir„
(unanimitate). Libert„˛ile cer un ra˛ionament analog. Œn schimb, Curtea
consider„ c„ distinc˛ia instituit„ Ón materie, Óntre copiii înaturali“ ∫i copiii
îlegitimi“, este lipsit„ de o justificare obiectiv„ ∫i ra˛ional„. Din acel moment,
Alexandra Marckx a fost victima unei Ónc„lc„ri a art. 14 combinat cu art. 8 (13
voturi pentru, 2 Ómpotriv„) at‚t din cauza limit„rii capacit„˛ii de a primi bunuri
de la mama sa, c‚t ∫i a lipsirii complete de voca˛ia succesoral„, fa˛„ de rudele
apropiate, pe linie matern„.
Œn ce o prive∫te pe Paula Marckx, Curtea arat„ c„ art. 8, prin el Ónsu∫i, nu
garanteaz„ unei mame libertatea absolut„ de a dona sau l„sa mo∫tenire
bunurile sale copilului (unanimitate). Ea consider„, din contr„, c„ deosebirea
stabilit„ Ón acest domeniu Óntre mamele celibatare ∫i mamele c„s„torite este
lipsit„ de o justificare obiectiv„ ∫i ra˛ional„ ∫i Óncalc„, Ón ce o prive∫te pe Paula
Marckx, art. 14 combinat cu art. 8 (13 voturi pentru, 2 Ómpotriv„).
9. — Curtea examineaz„, de asemenea, problema prin prisma art. 1 al
Protocolului nr. 1 care, dup„ ea, garanteaz„, Ón esen˛„, dreptul la propritate,
din care un element tradi˛ional fundamental este dreptul de a dispune de
bunurile proprii. Totu∫i, subliniind c„ interesul general poate conduce Ón
anumite cazuri un legiuitor s„ reglementeze folosirea bunurilor Ón domeniul
liberalit„˛ilor, Curtea consider„ c„ restric˛ia atacat„ de Paula Marckx nu este
contrar„ art. 1 al Protocolului nr. 1, prin ea Óns„∫i (9 voturi pentru, 6
Ómpotriv„). Œn schimb, cum este valabil„ numai pentru mamele celibatare ∫i
nu pentru femeile m„ritate, iar aceast„ deosebire este lipsit„ de o justificare
obiectiv„ ∫i ra˛ional„, exist„ o Ónc„lcare a art. 14 combinat cu art. 1 al
Protocolului nr. 1, Ón ce o prive∫te pe Paula Marckx (10 voturi pentru, 5
Ómpotriv„).
10. — Œn sf‚r∫it, Curtea pune concluzia absen˛ei unei Ónc„lc„ri a art. 3 ∫i
12 din Conven˛ie (unanimitate).
11. — Peti˛ionarele cereau pentru fiecare dintre ele, Ón virtutea art. 50, un
franc belgian ca daune interese pentru prejudiciu moral. Curtea consider„
totu∫i c„ nu este cazul s„ se acorde Paulei ∫i Alexandrei Marckx o alt„
satisfac˛ie dec‚t cea rezultat„ din constatarea a numeroase lez„ri ale
drepturilor lor (9 voturi pentru, 6 Ómpotriv„).1
1) Printr-o lege din 31 martie 1987, Parlamentul a modificat îdiverse dispozi˛ii legale privind
filia˛ia“.
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Cazul Vermeire contra Belgiei — Excluderea unei nepoate de la
succesiunea bunicilor ei, pe motiv de caracter înaturracter înatural“ al
leg„turilor de rudenie
1. — Resortisant„ belgian„, dna Astrid Vermeire este fiic„ înatural„“,
recunoscut„ de Jérôme Vermeire, unul din cei trei copii n„scu˛i din c„s„toria
lui Camiel Vermeire cu Irma Van den Berghe. Ace∫tia din urm„, care au
crescut-o pe peti˛ionar„ dup„ moartea tat„lui ei Ón 1939, decedeaz„ ab
intestat la 22 iunie 1980, ∫i respectiv, la 16 ianuarie 1975. Succesiunea lor
este Ónchis„ dup„ decesul lui Camiel, perioad„ Ón care bunurile lor sunt
Ómp„r˛ite Óntre mo∫tenitorii îlegitimi“ supravie˛uitori, adic„ cei doi copii ai
fiului Robert. Dna Vermeire este exclus„ de la aceasta, pentru c„ art. 756 —
abrogat Óntre timp — din Codul civil prevede: copiii înaturali“ recunoscu˛i
nu au nici un drept asupra bunurilor p„rin˛ilor tat„lui ∫i mamei lor.
Œn iunie 1981, cea interesat„ angajeaz„, Ón fa˛a Tribunalului de prim„
instan˛„ din Bruxelles, o ac˛iune judiciar„ Ómpotriva nepo˛ilor îlegitimi“.
Prin decizia din 3 iunie 1983, pe baza hot„r‚rii Marckx din 13 iunie 1979 a
Cur˛ii Europene, Tribunalul recunoa∫te dnei Vermeire drepturi la
succesiunea bunicilor ei, Ón m„sura Ón care, conform acestuia, nu va fi f„cut„
nici un fel de diferen˛„ Óntre copiii înaturali“ ∫i copiii îlegitimi“. Pe baza
apelului nepo˛ilor îlegitimi“, Curtea de Apel din Bruxelles modific„ aceast„
sentin˛„ Ón mai 1985, consider‚nd c„ hot„r‚rea Marckx nu este, din punct de
vedere juridic, obligatorie pentru cur˛i ∫i tribunale. Œn februarie 1987, Curtea
de Casa˛ie respinge recursul peti˛ionarei.
2. — Dna Vermeire sesizeaz„ Comisia la 1 aprilie 1987. Repro∫‚nd
jurisdic˛iilor belgiene c„ i-au negat calitatea de mo∫tenitoare a bunicilor s„i,
ea afirm„ c„ a suferit Ón acest fel — Ón exercitarea dreptului la respectarea
vie˛ii sale private de familie — o ingerin˛„ discriminatorie incompatibil„ cu
art. 8 ∫i 14 combinate ale Conven˛iei.1
Hot„r‚rea din 29 noiembrie 1991 (Camer„) (seria A nr. 214–C)
3. — Dup„ dna Vermeire, tribunalele na˛ionale trebuiau s„ aplice direct
art. 8 ∫i 14 din Conven˛ie drepturilor sale succesorale, a∫a cum le-a interpretat
Curtea Ón hot„r‚rea Marckx din 13 iunie 1979; Ón orice caz, legiuitorul ar fi
trebuit s„ aplice retroactiv, fa˛„ de data respectivei hot„r‚ri, legea din 21
martie 1987, care a modificat legisla˛ia incriminat„.
Œntruc‚t principiul securit„˛ii juridice scutise statul belgian de repunerea Ón
cauz„ a unor acte sau situa˛ii juridice anterioare pronun˛„rii hot„r‚rii Marckx,
1) Œn raportul s„u din 5 aprilie 1990, Comisia d„ avizul c„ deciziile litigioase nu au Ónc„lcat
art. 8 ∫i 14 Ón ceea ce prive∫te succesiunea bunicii (7 voturi pentru, 6 Ómpotriv„), dar le-au Ónc„lcat
Ón ceea ce-l prive∫te pe bunic (unanimitate).
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Curtea examineaz„ separat succesiunile bunicii ∫i bunicului, deschise Ónainte
∫i, respectiv dup„ aceast„ dat„.
Ea constat„ c„ mo∫tenirea bunicii s-a deschis prin moartea acesteia ∫i c„
mo∫tenitorii ei îlegitimi“ au fost sesiza˛i din acest moment. Este deci vorba
de o situa˛ie juridic„ anterioar„ pronun˛„rii hot„r‚rii Marckx; nu este cazul de
a fi repus„ Ón discu˛ie (8 voturi pentru, 1 Ómpotriv„).
Œn privin˛a succesiunii bunicului, Curtea aminte∫te c„ hot„r‚rea Marckx a
socotit discriminatorie absen˛a total„ a voca˛iei succesorale, bazat„ numai pe
caracterul înatural“ al leg„turii de rudenie. Pentru ea, aceast„ constatare
privea fapte at‚t de apropiate prezentei spe˛e, Ónc‚t este egal valabil„ pentru
succesiunea Ón litigiu, deschis„ dup„ pronun˛are. Ea nu distinge ce putea
Ómpiedica Curtea de Apel din Bruxelles, apoi Curtea de Casa˛ie, s„ se
conformeze concluziilor hot„r‚rii Marckx, la fel ca tribunalul de prim„
instan˛„; nu era nici imprecis„, nici imcomplet„ regula care interzicea s„ se
aplice Ón detrimentul dnei Vermeire, Ón raport cu verii s„i Francine ∫i Michel,
o discriminare bazat„ pe caracterul înatural“ al leg„turii de rudenie unind-o
de cujus (De cujus succesione agitur, acela sau aceea despre a c„rui
succesiune este vorba, n.t.). O remaniere global„, menit„ s„ modifice Ón
profunzime ∫i de o manier„ coerent„ ansamblul drepturilor filia˛iei ∫i
succesiunilor, nu se impune deloc Ón prealabil ∫i indispensabil pentru
respectarea Conven˛iei, a∫a cum a interpretat-o Curtea Ón cazul Marckx.
Libertatea alegerii, recunoscut„ statului, Ón ce prive∫te mijloacele de achitare
a obliga˛iilor Ón numele art. 53 nu i-ar permite s„ suspende aplicarea
Conven˛iei, a∫tept‚nd terminarea unei asemenea reforme, Ón m„sur„ s„
contr‚ng„ Curtea European„ s„ resping„ Ón 1991, pentru o succesiune
deschis„ la 22 iunie 1980, reclama˛ii identice celor pe care le-a acceptat la 13
iunie 1979. Excluderea peti˛ionarei de la mo∫tenirea bunicului ei a Ónc„lcat
deci art. 14 combinat cu art. 8 (unanimitate).
4. — Judec‚nd c„ problema aplic„rii art. 50 nu este preg„tit„, Curtea o
rezerv„ (unanimitate).
Hot„r‚rea din 4 octombrie 1993 (Camer„) — Aplicarea art. 50 (seria A
nr. 270–A)
5. — Œn hot„r‚rea sa pe fond, Curtea a judecat c„ dna Vermeire a suferit
un prejudiciu material Ón sum„ egal„ cu partea care i-ar fi revenit din
succesiunea bunicului s„u, dac„ ea ar fi fost nepoat„ îlegitim„“ a acestuia; ea
a ad„ugat c„ pentru calcularea desp„gubirilor, va trebui s„ se ˛in„ cont de
drepturile de succesiune datorate ∫i de dob‚nzile la zi. Statu‚nd Ón spirit de
echitate, ea acord„ peti˛ionarei suma de 22.191.511 FB, majorat„ cu dob‚nzile
legale scadente Óncep‚nd cu 1 octombrie 1993 (unanimitate).
La capitolul cheltuieli de judecat„ ∫i taxe, ea aloc„, Ón spirit de echitate,
2.000.000 FB (unanimitate).
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Cazul Rassmussen contra Danemarcei — Contestarea filia˛iei paterne
a unui copil n„scut Ón timpul c„s„toriei
1. — N„scut Ón 1945, dl. Per Krohn Rassmussen are na˛ionalitatea danez„
∫i lucreaz„ ca func˛ionar de birou. Se c„s„tore∫te Ón 1966 ∫i Ón ianuarie 1971
so˛ia na∫te o feti˛„. Av‚nd Óndoieli Ón ce prive∫te paternitatea acesteia, el se
ab˛ine s„ introduc„ o ac˛iune de dezavuare, pentru a-∫i salva c„snicia.
Divor˛ul este pronun˛at Ón iulie 1975. Conform unui compromis, semnat mai
Ónt‚i cu so˛ia sa, dl Rassmussen renun˛a s„ introduc„ o ac˛iune de dezavuare
a paternit„˛ii, Ón timp ce ea abandona orice preten˛ie la o pensie alimentar„
pentru copil. Œn ianuarie 1976, fosta so˛ie a peti˛ionarului Ói scrie, afirm‚nd
c„ ea nu este legat„ prin acest compromis. Atunci dl Rassmussen cere Cur˛ii
de Apel s„-i permit„ s„ introduc„ o ac˛iune de dezavuare a paternit„ri˛ii, Ón
afara termenului (care expirase), prev„zut de art. 5 § 2 al legii din 1960
asupra statutului juridic al copilului. Totu∫i, Curtea de Apel refuz„, la 12
aprilie 1976, pe motiv c„ nici o circumstan˛„ special„ nu justific„ acordarea
unei derog„ri. Ob˛in‚nd noi elemente, dl. Rassmussen sesizeaz„ din nou
Curtea de Apel Ón noiembrie 1978, dar autorizarea Ói este Ónc„ o dat„
refuzat„. Aceast„ decizie este ulterior confirmat„ de Curtea Suprem„ Ón
ianuarie 1979.
2. — Œn cererea sa c„tre Comisie, din 21 mai 1979, dl Rassmussen se
pretinde victim„ a unei discrimin„ri bazate pe sex Ón sensul c„, Ón
conformitate cu legea din 1960 (modificat„ la acest punct Ón 1982), fosta sa
so˛ie putea, Ón orice moment, s„-i conteste paternitatea Ón fa˛a tribunalelor, Ón
timp ce el nu avea acest drept. El invoc„ art. 14 al Conven˛iei, combinat cu
art. 6 ∫i 8.1
Hot„r‚rea din 28 noiembrie 1984 (Camer„) (seria A nr. 87)
3. — Intr„ faptele cauzei Ón domeniul de aplicare a cel pu˛in uneia din
clauzele normative ale Conven˛iei, altele dec‚t art. 14? Nu, sus˛inea guvernul
danez. Da, r„spunde Curtea. Art. 14 nu este valabil dec‚t pentru a te bucura
de drepturile ∫i libert„˛ile garantate de Conven˛ie. Or, o ac˛iune de dezavuare
Ómbrac„, prin natura sa, un îcaracter civil“, c„ci ea apar˛ine dreptului familiei
∫i prive∫te, f„r„ nici o Óndoial„, via˛a privat„ a peti˛ionarului, deci art. 6 ∫i 8 se
aplic„.
Exista o diferen˛„ de tratament? Desigur, noteaz„ Curtea, pentru c„ legea
din 1960 impune anumite termene numai so˛ului. Nu este cazul s„ se
cerceteze pe ce se baza respectiva diferen˛„, lista f„cut„ la art. 14 nefiind
limitativ„.
1) Œn raportul s„u din 5 iulie 1983, Comisia pune concluzia Ónc„lc„rii art. 14 combinat cu art.
6 ∫i 8 (8 voturi pentru, 5 Ómpotriv„).
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Se aflau peti˛ionarul ∫i fosta sa so˛ie Ón situa˛ii similare? Curtea nu
consider„ c„ trebuie s„ rezolve problema.
Exista o justificare obiectiv„ ∫i ra˛ional„? Guvernul sus˛inea c„ diferen˛a
de tratament se justifica tocmai Ón interesul copilului ∫i invoca îmarja de
apreciere“ a statelor Ón materie. Curtea aminte∫te c„ aceast„ marj„ variaz„ Ón
func˛ie de circumstan˛e, domenii ∫i contexte; prezen˛a sau absen˛a unui
numitor comun al sistemelor juridice ale statelor contractante poate fi
pertinent„ Ón aceast„ privin˛„. Or, constata ea, pentru acest gen de probleme
nu exist„ un numitor comun. Autorit„˛ile erau Óndrept„˛ite s„ g‚ndeasc„, Ón
acea perioad„, c„ instituirea de termene numai pentru so˛ se justifica prin
˛eluri legitime, adic„ garantarea securit„˛ii juridice ∫i protejarea intereselor
copilului care, de regul„, se unesc cu cele ale mamei. De altfel, autorit„˛ile nu
au Ónc„lcat principiul propor˛ionalit„˛ii. Astfel, pune Curtea concluzia,
diferen˛a de tratament nu era discriminatorie Ón sensul art. 14, ∫i nu a existat
nici o violare a acestui articol combinat cu art. 6 ∫i 8 (unanimitate).
Cazul Kroon ∫i al˛ii contra Olandei — Imposibilitate legal„ pentru o
femeie c„s„torit„ de a contesta paternitatea so˛ului asupra copilului ei ∫i
care s„ permit„ astfel o recunoa∫tere de c„tre tat„l biologic
1. — Dna Catharina Kroon se m„rit„ cu Omar M’ Hallem-Driss Ón 1979,
dar c„snicia lor se destram„ la sf‚r∫itul anului 1980. Atunci pierde contactul
cu so˛ul ei ∫i la ora actual„ nu se ∫tie unde se afl„ acesta.
Apoi, dna Kroon stabile∫te o leg„tur„ durabil„ cu dl Ali Zerrouk, din care
se na∫te, Ón octombrie 1987, fiul lor Samir M’ Hallem-Driss. Ea r„m‚ne totu∫i
c„s„torit„ legal p‚n„ la desfacerea c„s„toriei, Ón iulie 1988, ca urmare a unei
ac˛iuni de divor˛.
O cerere tinz‚nd s„ permit„ dnei Kroon s„ declare c„ M’ Hallem-Driss
nu este tat„l lui Samir ∫i s„ ob˛in„ recunoa∫terea realit„˛ii biologice este
respins„ de c„tre ofi˛erul st„rii civile, la 21 octombrie 1988. La 13 iunie
1989, Tribunalul de arondisment din Amsterdam Ónl„tur„, de asemenea, o
cerere tinz‚nd s„ ob˛in„ o ordonan˛„ care s„ oblige respectivul ofi˛er de stare
civil„ s„ Ónregistreze o asemenea declara˛ie; decizia sa este confirmat„ de
c„tre Curtea de Apel din Amsterdam pe 5 februarie 1990, apoi de c„tre
Curtea de Casa˛ie la 16 noiembrie 1990.
2. — Œn cererea lor din 15 mai 1991, c„tre Comisie, dna Kroon, dl
Zerrouk ∫i Samir M’ Hallem-Driss, to˛i trei olandezi, se pl‚ng c„ nu pot
ob˛ine recunoa∫tea paternit„˛ii dlui Zerrouk asupra lui Samir ∫i c„ un b„rbat
c„s„torit poate dezavua paternitatea sa asupra unui copil n„scut Ón timpul
1) La 31 august 1992, Comisia declar„ cererea acceptabil„ Ón privin˛a reclama˛iilor
referitoare la art. 8 ∫i 14 ale Conven˛iei. Œn raportul s„u din 7 aprilie 1993, ea pune concluzia
viol„rii art. 8 luat separat (12 voturi pentru, 6 Ómpotriv„), dar nu ∫i a art. 14 combinat cu art. 8
(unanimitate).
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c„s„toriei, Ón timp ce o femeie c„s„torit„ nu poate ac˛iona la fel; ei invoc„ art.
8 al Conven˛iei, luat singur ∫i combinat cu art. 14. Printre altele, ei arat„ c„
neaccept‚ndu-se aceste reclama˛ii Curtea de Casa˛ie le-a negat posibilitatea
unui recurs efectiv, Ón sensul art. 13.1
Hot„r‚rea din 27 octombrie 1994 (Camer„) (seria A nr. 297–C)
3. — De la un cap la altul al procedurii, toate persoanele implicate, inclusiv
ofi˛erul st„rii civile, au presupus c„ rela˛ia Ón cauz„ constituie o îvia˛„ de
familie“ ∫i c„ art. 8 era aplicabil; la fel au judecat ∫i jurisdic˛iile olandeze.
Orice ar fi, no˛iunea de îvia˛„ de familie“ vizat„ de art. 8 nu se limiteaz„
numai la rela˛iile bazate pe c„s„torie ∫i poate include ∫i alte îleg„turi de
familie“ de facto atunci c‚nd persoanele convie˛uiesc Ón afara c„s„toriei. Cu
toate c„ o convie˛uire, ca regul„ general„, poate constitui o condi˛ie a unei
asemenea rela˛ii, Ón mod excep˛ional ∫i al˛i factori pot servi pentru a
demonstra c„ o rela˛ie are suficient„ constan˛„ pentru a crea îleg„turi de
familie“ de facto; acesta este cazul Ón spe˛„ pentru c„ patru copii s-au n„scut
din rela˛ia dintre dna Kroon ∫i dl Zerrouk Óncep‚nd din 1987.
Un copil rezultat dintr-o asemenea rela˛ie se Ónscrie deplin drept Ón aceast„
îcelul„ de familie“ de la na∫terea sa ∫i prin Ónsu∫i acest fapt. Indiferent care ar
fi contribu˛ia dlui Zerrouk la Óngrijirea ∫i la educa˛ie fiului s„u (guvernul a
emis dubii Ón leg„tur„ cu acest aspect), exist„ deci Óntre unul ∫i cel„lalt o
leg„tur„ activ„ a unei vie˛i de familie. Pornind de la aceasta, art. 8 Ó∫i g„se∫te
aplicare (8 voturi pentru, 1 Ómpotriv„).
4. — Din acest moment, autorit„˛ile competente sunt cele care au obliga˛ia
de a autoriza c‚t mai repede posibil formarea de leg„turi de familie legale ∫i
complete Óntre dl Zarrouk ∫i fiul s„u Samir.
Conform guvernului, existau dou„ solu˛ii la problemele peti˛ionarilor.
Prima, adoptarea de c„tre o rud„ ∫i un p„rinte vitreg ar face din Samir copilul
îlegitim“ al dlui Zerrouk ∫i al dnei Kroon. Totu∫i, aceasta ar presupune
c„s„toria lor. Or, ace∫tia nu doresc s„ se c„s„toreasc„. Pentru Curte, o solu˛ie
care nu autorizeaz„ un tat„ s„ creeze o leg„tur„ legal„ cu un copil, cu care are
deja via˛„ de familie, dec‚t dac„ el se Ónsoar„ cu mama acestui copil, nu poate
trece drept compatibil„ cu no˛iunea de îrespect“ al vie˛ii de familie.
A doua solu˛ie, o autoritate parental„ unit„, cu at‚t mai mult nu este
acceptabil„. Chiar presupun‚nd c„ legisla˛ia Ón preg„tire intr„ Ón vigoare,
autoritatea parental„ unit„ va l„sa intacte leg„turile legale Óntre Samir ∫i fostul
so˛ al dnei Kroon ∫i va continua s„ Ómpiedice formarea de leg„turi
asem„n„toare Óntre Samir ∫i dl. Zerrouk.
Conform Cur˛ii, îrespectul“ fa˛„ de îvia˛a de familie“ cere ca realitatea
biologic„ ∫i social„ s„ prevaleze asupra unei prezum˛ii legale care love∫te
frontal at‚t faptele stabilite c‚t ∫i dorin˛ele persoanelor Ón cauz„, f„r„ a aduce
beneficii reale cuiva. De aici, chiar av‚nd Ón vedere marja de apreciere de care
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se bucur„, Olanda a omis s„ garanteze peti˛ionarilor îrespectul“ fa˛„ de via˛a
de familie. Pornind de la aceasta, a avut loc o Ónc„lcare a art. 8 (7 voturi
pentru, 2 Ómpotriv„).
5 .— Reclama˛ia bazat„ pe art. 14 combinat cu art. 8 este Ón esen˛„ aceea∫i
cu cea enun˛at„ Ón temeiul art. 8. Constat‚nd o Ónc„lcare a acestuia luat sigur,
Curtea emite judecata c„ nici o problem„ distinct„ nu se pune prin prisma art.
8 ∫i 14 combinate (unanimitate).
6. — Œn numele art. 50, Curtea consider„ ca probabil c„ imposibilitatea de
a ob˛ine recunoa∫terea legal„ a leg„turilor lor de familie a cauzat unele
frustr„ri peti˛ionarilor, dar acestea sunt compensate suficient prin constatarea
unei viol„ri a Conven˛iei (unanimitate).
Ea consider„ rezonabil„ acordarea a 20.000 florini pentru onorariile
avoca˛ilor, mai pu˛in sumele v„rsate ∫i care se vor v„rsa de c„tre Consiliul
Europei cu titlul de asisten˛„ juridic„ (8 voturi pentru, 1 Ómpotriv„).
Cazul R. contra Regatului Unit — Proceduri urmate ∫i recursuri
Ónaintate Ón Anglia ∫i ﬁara Galilor privind decizii referitoare la vizitele
p„rin˛ilor la copiii lor, da˛i Ón grija unei autorit„˛i locale.
1. — Cazurile O., W., B. ∫i R. Œngrijorarea pe care o inspir„ bun„starea
unor copii, dat fiind contextul familial, duce la luarea, Ón virtutea legisla˛iei
engleze, a unor m„suri de Óncredin˛are a unuia sau a unor copii al (ai)
peti˛ionarului (peti˛ionarei) autorit„˛ii locale. Aceasta este, Ón consecin˛„,
investit„ cu aproape toate drepturile, puterile ∫i datoriile unui p„rinte; ei Ói
revine, Ón special, s„ decid„ dac„ peti˛ionarii trebuie s„ p„streze facultatea
de a le face vizite, sub rezerva obliga˛iei sale legale de a lua Ón considerare,
Ón primul r‚nd, bun„starea copiilor.
Ordonan˛ele judiciare ob˛inute de c„tre autoritatea local„, Ón iulie 1976,
Ói Óncredin˛eaz„ copiii A., B., C., D. ∫i E. ai peti˛ionarului O., n„scu˛i Ón 1968,
1970, 1971, 1973 ∫i 1975. C‚tva timp, O. ∫i so˛ia sa pot face vizite copiilor,
pe care autoritatea i-a plasat la p„rin˛i adoptivi. Ea decide totu∫i, Ón iulie
1979, c„ ace∫ti copii trebuie s„ r„m‚n„ s„ locuiasc„ la familia care i-a primit
∫i c„ vizitele p„rin˛ilor naturali trebuie s„ Ónceteze. Abordarea instan˛ei
judec„tore∫ti Ón 1980, de c„tre ace∫tia, Ón vederea ob˛inerii restabilirii
vizitelor, e∫ueaz„. Doi dintre copii sunt adopta˛i mai t‚rziu, f„r„ ca tribunalul
s„ cear„ consim˛„m‚ntul lui O. ∫i al so˛iei sale. Œn august 1979, autoritatea
local„ Ó∫i asum„ puterea parental„ privind copilul S al peti˛ionarului W., care
este n„scut Ón 1978, ∫i pe care p„rin˛ii lui i l-au Óncredin˛at mai Ónainte. Œn
ianuarie sau februarie 1980, autoritatea decide s„-l Óncredin˛eze pe S.
p„rin˛ilor adoptivi, Ón vederea Ónfierii. Œn aprilie 1980, hot„r„∫te s„ le retrag„
lui W. ∫i so˛iei sale dreptul pe care Ól avuseser„ p‚n„ Ón acel moment,
vizitarea copilului. Œn ianuarie 1981, tribunalul pentru copii accept„ cererea
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lor de suspendare a rezolu˛iei asupra puterii parentale; totu∫i, o procedur„
ulterior„, deschis„ de c„tre autoritate, se termin„ Ón iunie 1981 cu o decizie
judec„toreasc„ a High Court pe care Court of Appeal o confirm„ Ón
octombrie 1981: Ón interesul s„u, S. trebuie s„ r„m‚n„ la p„rin˛ii s„i adoptivi,
iar W. ∫i so˛ia sa nu-l pot Ónt‚lni. Respectivii p„rin˛i adoptivi Ól Ónfiaz„ pe S.
Ón octombrie 1984, High Court renun˛‚nd la acordul lui W.
Œncep‚nd cu luna aprilie 1978, copilul P. al peti˛ionarei B., n„scut Ón
1977, este obiectul a diferite ordonan˛e judiciare Ón favoarea autorit„˛ii
locale, printre care ∫i o ordonan˛„ de asisten˛„ permanent„ Óncep‚nd cu 5
decembrie 1978. Œn aprilie 1978, autoritatea Ól Óncredin˛eaz„ unor p„rin˛i
adoptivi, pentru o scurt„ perioad„, dar dup„ o ∫edin˛„ ad hoc Ón iunie 1978,
ea hot„r„∫te c„ el trebuie s„ mearg„ la p„rin˛ii adoptivi pentru o lung„
perioad„. Œntre aprilie ∫i iunie 1978, B. are contacte cu fiul ei, cu toate c„ Ói
face vizite la intervale destul de neregulate. O serie de Ónt‚lniri lunare Óntre
P. ∫i B. precum ∫i cu tat„l acestuia Óncepe Ón august 1978, se Óntrerupe din
noiembrie 1978 p‚n„ Ón aprilie 1979, din cauza unei greve a lucr„torilor
sociali, c‚nd se reia. Autoritatea m„re∫te apoi frecven˛a vizitelor lui B. la
copil, dar Ón mai 1980 ea hot„r„∫te s„ le suprime. Dup„ aceasta, B.
Óntreprinde Ón van unele proceduri judiciare pentru a ob˛ine interdic˛ia
ordonan˛ei de asisten˛„ sau restabilirea vizitelor. Copilul este Ónfiat Ón
decembrie 1983 de c„tre p„rin˛ii adoptivi, la care el se afl„ pentru o lung„
perioad„.
Œn aprilie 1981, autoritatea local„ asigur„ puterea parental„ privind
copiii A. ∫i J. ai peti˛ionarei R., n„scu˛i Ón 1979 ∫i, respectiv, Ón 1980 ∫i pe
care cea interesat„ i-a Óncredin˛at mai Ónainte. Autoritatea plaseaz„, la
Ónceput, copiii pentru o scurt„ perioad„ la p„rin˛i adoptivi. Œn august 1981,
cu ocazia unei ∫edin˛e ad hoc, ea hot„r„∫te c„ dac„ rezolu˛ia — atacat„ de R.
la tribunalul pentru copii — nu devine caduc„, A. ∫i J. vor Ónceta s„ mai
primeasc„ vizitele mamei lor ∫i vor fi plasa˛i, pentru o lung„ perioad„, la
p„rin˛i adoptivi Ón vederea adop˛iei. Ignor‚nd aceast„ decizie, R. Ó∫i retrage
obiec˛ia fa˛„ de rezolu˛ie. Ea Ó∫i poate Ónt‚lni copiii p‚n„ Ón septembrie 1981.
Totu∫i, Ón octombrie i se spune c„ nu-i va mai putea vedea ∫i c„ se
inten˛ioneaz„ plasarea lor Ón vederea adop˛iei, ceea ce se produce dou„ luni
mai t‚rziu. I se resping procedurile judiciare pe care le-a Ónceput Ón
decembrie 1981 pentru a cere suspendarea rezolu˛iei asupra puterii
parentale ∫i Ón ianuarie 1983 pentru a solicita restabilirea vizitelor sale la A.
∫i J. Cu toate acestea, autoritatea anualeaz„ rezolu˛ia Ón octombrie 1984. Œn
noiembrie 1984 High Court refuz„ s„ se dispenseze de consim˛„m‚ntul lui R.
la adop˛ia copiilor ∫i, Ón decembrie 1985, ea ordon„ s„ i se dea posibilitatea
s„ fac„ vizite.
2. — Cazul H. La 24 martie 1976, A., n„scut„ Ón 1975 ∫i fiic„ a
peti˛ionarei H., devine pupil„ a justi˛iei ca urmare a cererii autorit„˛ii locale
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f„cute la High Court. La Ónceput, H. poate vedea copilul. Totu∫i, Ón iunie
1976, High Cour suprim„ vizitele, Óncredin˛eaz„ pe A. autorit„˛ii ∫i
recomand„ adop˛ia sa. Œntruc‚t starea s„n„t„˛ii i s-a Ómbun„t„˛it, H. solicit„
la High Coirt, pe 13 noiembrie 1978, s„ reia vizitele: procedura care
urmeaz„ nu se ocup„ numai de aceast„ problem„ ci ∫i de cererea de adop˛ie
a copilului formulat„ de p„rin˛ii adoptivi, la care feti˛a a fost plasat„ Ón
martie 1979. La 23 octombrie 1980, High Coirt pronun˛„ o ordonan˛„ de
adop˛ie, f„r„ consim˛„m‚ntul lui H., c„reia i se refuz„ posibilitatea de a face
vizite la A. La 14 ianuarie 1981 Court of Appeal respinge apelul lui H. ∫i la
10 iunie 1981 comisia de recurs Ói refuz„ autoriza˛ia pentru a sesiza Camera
Lorzilor.
3. — Comisia este sesizat„ pe 15 decembrie 1980 (O.), 3 septembrie 1981
(H.), 18 ianuarie 1982 (W.), 26 aprilie 1982 (B.) ∫i 28 aprilie 1982 (R.).
Peti˛ionarii se pl‚ng de deciziile care limiteaz„ sau suprim„ dreptul de vizit„
la copiii lor, Óncredin˛a˛i unei autorit„˛i locale, precum ∫i de procedura
aplicat„ ∫i — cu excep˛ia lui H. — de recursurile de care dispun Ón materie.
Ei invoc„ art. 6 ∫i 8 ∫i — Ón afar„ de H. — art. 13 din Conven˛ie1).
Hot„r‚rea din 8 iulie 1987 (plenul Cur˛ii) (seria A nr. 120 ∫i 121)
4. — Curtea precizeaz„, de la bun Ónceput, c„ nu este competent„ s„
examineze sau s„ comenteze legitimitatea unor m„suri ca plasarea copiilor la
asisten˛a public„, adop˛ia lor ∫i limitarea sau suprimarea vizitelor p„rin˛ilor;
fie c„ problema nu a fost ridicat„ Ón fa˛a Comisiei, fie c„ aceasta a declarat-o
inacceptabil„.
5. — W., B. ∫i R. sus˛ineau o abatere de la art. 8 care decurge tocmai din
procedurile pe care autorit„˛ile locale le-au urmat Ónainte de a transforma Ón
hot„r‚re deciziile privind copilul sau copiii respectivi. Dup„ ce a notat c„ a
existat un amestec Ón dreptul peti˛ionarului (peti˛ionarei) la respect pentru
via˛a sa de familie, Curtea respinge argumentul guvernului britanic, conform
c„ruia aceste probleme procedurale nu sunt legate de art. 8. Dac„ este normal
s„ se acorde autorit„˛ii locale o anumit„ putere de apreciere, procesul s„u
decizional nu va putea s„ nu influe˛eze asupra fondului deciziei, tocmai
asigur‚nd c„ aceasta se bazeaz„ pe considera˛ii pertinente ∫i s„ nu fie deci
viciat„ de arbitrar, nici chiar de aparen˛„. Procesul trebuie s„ garanteze c„
dorin˛ele ∫i interesele p„rin˛ilor naturali vor fi aduse la cuno∫tin˛„ autorit„˛ii,
c„ aceasta va ˛ine cont de ele ∫i c„ cei interesa˛i vor putea, oric‚nd doresc, s„
fac„ orice recurs care li se ofer„. Curtea consider„ c„ Ón fiecare din cele trei
1) Œn rapoartele sale din 3 decembrie 1985 (O.), 18 octombrie 1985 (H.), 15 octombrie 1985
∫i 4 decembrie 1985 (B. ∫i R.), Comisia exprim„, cu majorit„˛i diferite, avizul c„ s-a Ónc„lcat
art. 6 § 1 Ón fiecare dintre cazuri, c„ art. 8 a fost Ónc„lcat Ón cazurile H., W., B. ∫i R., dar nu ∫i Ón
cazul O., ∫i c„ nu se pune nici o problem„ distinct„ din perspectiva art. 13.
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cazuri a avut loc o violare a art. 8 (unanimitate) pentru c„ peti˛ionarul
(peti˛ionara) a fost foarte pu˛in amestecat(„) Ón procesul decizional al
autorit„˛ii locale, spre exemplu nu a fost consultat(„) Ónainte de luarea deciziei
sau nu a fost informat(„) de Óndat„. Aceast„ concluzie se bazeaz„, Ón special,
pe examinarea procesului privind urm„toarele decizii: plasarea copilului S. al
lui W. s„ locuiasc„ la p„rin˛i adoptivi, Ón scopul adop˛iei ∫i suprimarea
vizitelor lui W. ∫i ale so˛iei sale la copil; Óncredin˛area copilului P. al lui B.
pentru o lung„ perioad„ al p„rin˛ilor adoptivi ∫i suprimarea vizitelor lui B.;
asumarea puterii parentale a lui R. asupra copiilor s„i A. ∫i J., suprimarea
vizitelor sale ∫i plasarea lui A. ∫i J. Ón scopul adop˛iei. Curtea are, de
asemenea, Ón vedere, Ón cazurile W. ∫i R., durata anumitor proceduri judiciare
conexe, iar Ón cazul B., Óntreruperea vizitelor mamei la copilul ei, pe motivul
grevei lucr„torilor sociali.
O. se pretindea, de asemenea, victim„ a unei Ónc„lc„ri a art. 8 care ar
decurge, printre altele, din procedurile urmate de autoritatea local„ pentru a
decide suprimarea vizitelor la copiii s„i. Curtea consider„ c„ elementele de
care ea dispune nu sunt suficiente pentru a stabili o gre∫eal„ la acest punct (15
voturi pentru, 2 Ómpotriv„).
Œn ceea ce prive∫te cazul H., Curtea pune concluzia viol„rii art. 8
(16 voturi pentru, 1 Ómpotriv„): o respectare efectiv„ a vie˛ii de familie a lui
H. impunea reglementarea problemei rela˛iilor sale viitoare cu copilul, Ón
lumina tuturor considera˛iilor pertinente ∫i nu prin simpla trecere a timpului.
Or, cazul nu a fost a∫a.
6 .— O., W., B. ∫i R. afirmau c„ nu au putut rezolva problema vizitelor la
copilul (copiii) respectiv(i) cu ajutorul unei proceduri conforme art. 6 § 1.
Curtea respinge, mai Ónt‚i, argumentul guvernului, conform c„ruia, Ón cauz„
nu se afl„ nici un îdrept“ ∫i aceast„ dispozi˛ie nu se aplic„. Leg‚ndu-se de
situa˛ia care prevaleaz„ Ón dreptul englez, de la intrarea Ón vigoare a legisla˛iei
pertinente, Curtea pune concluzia c„ se poate spune, cel pu˛in Óntr-o manier„
care poate fi sus˛inut„, c„ peti˛ionarii puteau cere un drept de a face vizite
copiilor chiar ∫i dup„ adoptarea de ordonan˛e de asisten˛„ sau de rezolu˛ii
asupra puterii parentale. Curtea nu accept„, cu at‚t mai mult, teza subsidiar„
a guvernului conform c„reia, chiar dac„ p„rin˛ii naturali au p„strat un drept
rezidual de vizit„, legisla˛ia d„dea acestui drept garan˛ii judiciare care
Óndeplineau condi˛iile art. 6 § 1. Dac„ peti˛ionarii puteau contesta — ∫i W. a
f„cut-o cu succes — Ón fa˛a unui tribunal ordonan˛ele de asisten˛„ sau
rezolu˛iile asupra puterii parentale, o asemenea procedur„ nu se refer„ numai
la chestiunea vizitelor. La fel, dac„ lor le-ar fi fost Óng„duit s„ cear„ un control
judiciar sau s„ angajeze o producer„ de tutel„ care s„ permit„ tribunalelor s„
examineze anumite aspecte ale unor decizii ale autorit„˛ii locale asupra
vizitelor, acestea nu se bucurau de o competen˛„ at‚t de larg„ pe durata
valabilit„˛ii unor ordonan˛e sau rezolu˛ii, pentru c„ nu erau abilitate s„ judece
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fondul problemei. Curtea pune deci concluzia viol„rii art. 6 § 1 Ón fiecare din
cele patru cazuri (unanimitate).
Procedura angajat„ de H. la 13 noiembrie 1978, Ón leg„tur„ cu vizitele la
copilul ei, s-a terminat doi ani ∫i ∫apte luni mai t‚rziu. Œn cadrul unui examen
am„nun˛it, a diferitelor faze ale procedurii, Curtea are Ón vedere gradul de
complexitate a cazului, precum ∫i comportamentul p„r˛ilor ∫i al autorit„˛ilor
engleze. Durata procedurii este imputabil„ deciziei — socotit„ rezonabil„ de
Curte — de a nu avea competen˛a de a judeca numai problema vizitelor, dar
∫i cererea de adop˛ie. Ea este atribuit„ ∫i faptului c„ autoritatea local„ nu a
depus elementele sale de prob„ dec‚t peste mai mult de cinci luni dup„ data
fixat„ de High Court. Curtea insist„, Ón special, asupra mizei procedurii pentru
H., care era hot„r‚toare pentru rela˛iile viitoare ale mamei cu copilul ei. Dup„
ce a subliniat c„, Ón asemenea cazuri, revine autorit„˛ilor s„ dea dovad„ de o
grij„ excep˛ional„, ea pune concluzia c„ a avut loc o dep„∫ire a îtermenului
rezonabil“ ∫i deci o violare a art. 6 § 1 (unanimitate).
7. — O., W., B. ∫i R. sus˛ineau o violare a art. 13 pe motiv c„ nu au avut
posibilitatea s„ fac„ nici un recurs efectiv la o instan˛„ na˛ional„ Ón ce prive∫te
vizitele lor la copiii Ón cauz„. Av‚nd Ón vedere decizia sa privind art. 6 § 1,
Curtea consider„ inutil s„ examineze reclama˛ia (unanimitate).
8. — Cei cinci peti˛ionari cereau o satisfac˛ie echitabil„ Ón virtutea art. 50.
Aceast„ problem„ nefiind preg„tit„, Curtea o rezerv„ (unanimitate).
Hot„r‚rile din 9 iunie 1988 (plenul Cur˛ii) — Aplicarea articolului 50
(seria A nr. 136 A—E)
9. — Curtea consider„ c„ este imposibil s„ afirme c„ f„r„ lacunele
procedurale constatate peti˛ionarii nu ar fi pierdut copii. Œn acela∫i timp, se
poate estima c„ ei au suferit o pierdere de ∫ans„ real„, datorit„ infrac˛iunilor
la Conven˛ie. Aceast„ pierdere ca ∫i sentimentul de nenorocire ∫i frustare, pe
care le-au tr„it, necesit„ o repara˛ie.
Statu‚nd Ón spiritul echit„˛ii, Curtea acord„ 5.000 £ lui 0, 8.000 £ lui R. ∫i
c‚te 12.000 £ lui H., W. ∫i B. pentru pagubele suferite (unanimitate).
10. — Œn ce prive∫te cheltuielile de judecat„ ∫i taxe, guvernul britanic ∫i
peti˛ionarii au ajuns, Ón cazurile O., H., W. ∫i R., la reglement„ri prin bun„
Ón˛elegere. Curtea socote∫te aceasta echitabil ∫i scoate aceste cazuri de pe rol
la acest punct (unanimitate).
B. cerea 20.051,32 £ ca rambursare pentru cheltuielile de judecat„ ∫i taxe.
Curtea Ói acord„ 10.500 £, plus taxa pe valoare ad„ugat„ (unanimitate)1).
1) Legea din 1989 asupra copiilor a primit aprobarea regal„ la 16 noiembrie 1989 ∫i a intrat
Ón vigoare Ón octombrie 1991. Ea prevede o mai mare implicare a p„rin˛ilor Ón procesul decizional
al autorit„˛ilor locale ∫i acord„ acestora posibilitatea de a supune unui tribunal orice problem„
privind contactele cu copiii lor, Óncredin˛a˛i spre Óngrijire respectivelor autorit„˛i.
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Cazul Olsson contra Suediei (nr. 1) — Luare de copii Ón Óngrijire de
c„tre autoritatea public„ ∫i plasarea Ón c„mine de primire
1. — Stig ∫i Gun Olsson, so˛ ∫i so˛ie, sunt cet„˛eni suedezi ∫i locuiesc Ón
Göteborg. Trei copii, Stefan, Helena ∫i Thomas, s-au n„scut din aceast„ unire
Ón 1971, 1976 ∫i, respectiv, 1979.
Consiliul social de district nr. 6 din Göteborg decide, Ón ianuarie 1980, s„
pun„ copiii sub supraveghere ∫i prescrie Ón august 1980 luarea lor Ón Óngrijire provizorie de c„tre autoritate pentru a putea examina situa˛ia lor.
Consiliul decide, la 16 septembrie 1980, s„ fie lua˛i Ón Óngrijire copii de c„tre
autoritate, pe baza unui raport al serviciilor sociale, care ajunge la
concluzia c„ dezvoltarea copiilor este amenin˛ar„ pentru c„ tr„iesc Óntr-un
mediu nepotrivit, c‚t ∫i din cauza incapacit„˛ii p„rin˛ilor de a le asigura
Óngrijirile, stimularea ∫i supravegherea de care au nevoie.
Stefan este instalat la Göteborg Óntr-un c„min de ∫colari, condus de
comisia pentru handicapa˛i apoi, dup„ c‚tva timp, Óntr-o familie adoptiv„, la
o sut„ de kilometri de domiciliul peti˛ionarilor; el r„m‚ne acolo mai mult de
doi ani ∫i este mutat, Óntr-o cas„ de copii, condus„ de aceea∫i comisie, la
apropape 80 de kilometri de Göteborg. Œn ce Ói prive∫te pe Helena ∫i pe
Thomas, ei sunt plasa˛i Ón c„mine de primire separate, Ón localit„˛i
Óndep„rtate, la o sut„ de kilometri una de alta ∫i afl‚ndu-se la aproximativ
600 kilometri la nord-est de Göteborg. Contactele so˛ilor Olsson cu copiii lor
fac obiectul a diferite restric˛ii Ón perioada lu„rii Ón Óngrijire a acestora din
urm„.
2. — Tribunalul administrativ departamental din Göteborg confirm„
decizia de asisten˛„ la 30 decembrie 1980. P„rin˛ilor li se respinge recursul Ón
fa˛a Cur˛ii de Apel Administrativ, apoi Curtea Administrativ„ Suprem„ refuz„
s„-i autorizeze s„ fac„ recurs. Œn iunie 1982, consiliul le respinge cererea de
suspendare a lu„rii Ón Óngrijire; recursurile lor ulterioare r„m‚n f„r„ rezultat.
Œntre 1983 ∫i 1986, alte cereri ∫i recursuri ale so˛ilor Olsson, Ón aceea∫i
problem„, sunt, de asemenea, Ónl„turate. Totu∫i, ridicarea lu„rii Ón Óngrijire
este hot„r‚t„, Ón ce-l prive∫te pe Stefan, de c„tre Curtea de Apel Administrativ
la 16 februarie 1987 ∫i, Ón ce-i prive∫te pe Helena ∫i Thomas, de c„tre Curtea
Administrativ„ Suprem„ la 18 iunie 1987. Stefan ∫i p„rin˛ii sunt azi Ómpreun„.
Œn schimb, la 23 iunie 1987 consiliul a interzis so˛ilor Olsson, p‚n„ la noi
ordine, de a-i retrage pe Helena ∫i Thomas din c„minul de primire respectiv;
un recurs Ómpotriva acestei decizii era pe rol Ón noiembrie 1987.
1) Œn raportul s„u din 2 decembrie 1986, Comisia formuleaz„ avizul: a) c„ deciziile de luare
Ón Óngrijire a copiilor peti˛ionarilor, combinate cu plasarea primilor Ón c„mine de primire separate,
Óndep„rtate de domiciliul p„rin˛ilor, au Ónc„lcat art. 8 al Conven˛iei (8 voturi pentru, 5 Ómpotriv„);
b) c„ nu au fost violate art. 3, 6, 13 sau 14 ale Conven˛iei, nici art. 2 din Protocolul nr. 1
(unanimitate).
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3. — Œn cererea lor c„tre Comisie, din 10 iunie 1983, so˛ii Olsson denun˛„
decizia lu„rii Ón Óngrijire ∫i plasarea ulterioar„ a copiilor lor. Ei invoc„ art. 8
din Conven˛ie, dar ∫i art. 3, 6, 13 ∫i 14 ale acesteia ∫i art. 2 al Protocolului
nr. 11).
Hot„r‚rea din 24 martie 1988 (plenul Cur˛ii) (Seria A nr. 130)
4. — Œn temeiul art. 8 al Conven˛iei, so˛ii Olsson sus˛ineau c„ le-a fost
Ónc„lcat dreptul la respect pentru via˛a de familie, ca urmare a deciziei de
luare Ón Óngrijire a copiilor, a modalit„˛ilor de executare a acesteia ∫i a
refuzurilor de a fi suspendat„.
Curtea consider„ c„ m„surile atacate se traduceau Ón ingerin˛e Ón acest
drept, cu toate c„ urm„reau scopul legitim de a proteja s„n„tatea sau morala,
drepturile ∫i libert„˛ile celorlal˛i, Ón spe˛„ ale copiilor. ﬁin‚nd cont de materie
∫i de garan˛iile Ómpotriva ingerin˛elor arbitrare, legisla˛ia suedez„, cu toate c„
se exprim„ Ón termeni destul de genero∫i ∫i confer„ o larg„ putere de apreciere
autorit„˛ilor, este formulat„ cu destul„ precizie pentru ca ingerin˛ele litigioase
s„ poat„ fi considerate ca îprev„zute de lege“.
5. — Erau ele necesare Óntr-o societate democratic„? Curtea aminte∫te c„
ea nu se limiteaz„ la a se Óntreba dac„ statul respectiv a ac˛ionat Óntr-un mod
Ón˛elept, cu grij„ ∫i bun„ credin˛„; deciziile criticate trebuie analizate Ón limita
cazului Ón ansamblu ∫i s„ se determine dac„ motivele invocate Ón sprijin erau
îpertinente ∫i suficiente“.
6. — Examin‚nd luarea Ón Óngrijire a copiilor de c„tre autoritatea public„
∫i refuzurile de a suspenda, Curtea re˛ine c„ peti˛ionarii au putut juca, Ón
procesul decizional, un rol destul de mare pentru a le acorda protec˛ia cerut„
de interesele lor. Deciziile Ón cauz„ se bazau pe rapoarte ale serviciilor sociale
care, la r‚ndul lor, se sprijineau pe declara˛iile unor persoane foarte bine
informate asupra situa˛iei; Ón plus, ele fuseser„ confirmate de c„tre tribunalele
care au putut s„-∫i formeze propria lor opinie despre caz ∫i a c„ror hot„r‚ri
fuseser„ atacate Ón van. Din acel moment, autorit„˛ile suedeze puteau s„
cread„ Ón mod ra˛ional, av‚nd Ón vedere marja lor de apreciere, Ón necesitatea
de a lua Ón Óngrijire copiii; ele aveau, de asemenea, suficiente motive s„ cread„
Ón necesitatea de a p„stra Ón vigoare decizia de luare Ón Óngrijire. Aceste dou„
puncte nu au Ónc„lcat deci art. 8 (10 voturi pentru, 5 Ómpotriv„).
7. — Œn ce prive∫te m„surile stabilite pentru aplicarea deciziei de luare Ón
Óngrijire, Curtea constat„, mai Ónt‚i c„ insuficien˛a calit„˛ii Óngrijirilor,
acordate copiilor Ón c„minele de primire, nu a fost confirmat„. Œn schimb,
separarea copiilor, plasarea Helenei ∫i a lui Thomas departe de domiciliul
peti˛ionarilor ∫i restric˛iile impuse vizitelor acestora au Ómpiedicat Ónt‚lnirile
u∫oare ∫i regulate ale membrilor familiei ∫i au fost Ón contradic˛ie cu obiectul
final, reunirea acesteia. Asupra acestor puncte, dispozi˛iile atacate, care
decurgeau Ón parte din dificult„˛i administrative, nu se bazau pe motive
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suficiente, de natur„ s„ le jusitifice ca propor˛ionale cu ˛elul legitim urm„rit;
ele nu erau deci necesare Óntr-o societate democratic„. Pe scurt, modul cum sa realizat decizia de luare Ón Óngrijire a Ónc„lcat art. 8 (12 voturi pentru, 3
Ómpotriv„).
8. — Œn unanimitate, Curtea respinge afirma˛iile suplimentare ale
peti˛ionarilor conform c„rora:
a) ei ar fi fost victime ale unui îtratament inuman“ (art. 3 al Conven˛iei);
b) ei nu s-au bucurat de un îproces echitabil“ Ón fa˛a tribunalelor interne
(art. 6 al Conven˛iei)
c) atingerea drepturilor lor se baza pe originea lor social„ ∫i ar fi deci
discriminatorie (art. 14 din Conven˛ie, combinat cu art. 8);
d) ei ar fi fost victime ale unei viol„ri a art. 2 din Protocolul nr. 1 din cauza
imposibilit„˛ii de a influen˛a educa˛ia copiilor, precum ∫i a plas„rii lui Thomas
Óntr-o familie care apar˛ine unei alte confesiuni;
e) nu li s-a acordat dreptul la nici un recurs Ómpotriva Ónc„lc„rii
Protocolului nr. 1, care ar decurge din faptul c„ Thomas a fost lipsit de o
educa˛ie religioas„ (art. 13 al Conven˛iei, combinat cu art. 2 din Protocolul
nr. 1).
9. — Œn numele art. 50 al Conven˛iei, peti˛ionarii cereau 30.000.000 KSU
pentru daune morale ∫i 884.500 KSU pentru cheltuieli de judecat„ ∫i taxe,
legate de procedura intern„ ∫i de cea de la Strasbourg.
Curtea subliniaz„ c„ peti˛ionarii nu au dreptul la nici o satisfac˛ie
echitabil„ pentru Óns„∫i esen˛a lu„rii Ón Óngrijire ∫i a retragerii copiilor lor. Œn
schimb, modalit„˛ile de executare a deciziei respective au produs, f„r„ nici o
Óndoial„, so˛ilor Olsson nepl„ceri considerabile ∫i mai ales o nelini∫te ∫i o
dezam„gire profund„. Curtea acord„ pentru aceasta 200.000 KSU
(unanimitate).
Unele dintre cheltuielile de judecat„ ∫i taxe cerute se raportau la probleme
care nu formeaz„ obiectul litigiului sau pentru care Curtea nu a constatat nici
o violare: altele erau, din punctul de vedere al Cur˛ii, fie inutile, fie excesive.
Ea acord„ 150.000 KSU la acest titlu (unanimitate).
Cazul Hoffmann contra Austriei — Refuz, dup„ divor˛, al unor
drepturi parentale ale mamei, av‚nd Ón vedere apartenen˛a sa la martorii
lui Iehova.
1. — Dna Ingrid Hoffmann se c„s„tore∫te Ón 1980. Œn perioada aceea, ea
∫i so˛ul ei erau catolici. N„scu˛i Ón 1980 ∫i, respectiv, 1982, cei doi copii din
c„s„toria lor sunt boteza˛i catolic. Ulterior, peti˛ionara devine martor al lui
Iehova; so˛ul ei ∫i copiii r„m‚n catolici. Œn august 1984, ca urmare a e∫ecului
c„s„toriei sale, cea interesat„ p„r„se∫te domiciliul conjugal Ómpreun„ cu
copiii; divor˛ul este pronun˛at Ón iunie 1986.
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Œn timpul procesului de divor˛, fiecare dintre cei doi p„rin˛i cer p„strarea
copiilor; tat„l se opune acord„rii acestora dnei Hoffmann, Ón principal din
cauza apartenen˛ei sale la martorii lui Iehova ∫i a principiilor ∫i practicilor
urmate de ace∫tia. La 8 ianuarie 1986, Tribunalul de district din Innsbruck
hot„r„∫te Ón favoarea peti˛ionarei. Un recurs introdus de c„tre so˛ este respins
de Tribunalul regional din Innsbruck la 14 martie 1986. Totu∫i, la 3
septembrie 1986, Curtea Suprem„ admite recursul formulat de cel interesat,
pe motiv c„ deciziile date de jurisdic˛iile inferioare sunt clar ilegale; Ón spe˛„,
educarea copiilor conform principiilor martorilor lui iehova violeaz„
dispozi˛iile legii privind educa˛ia religioas„, pe care respectivele jurisdic˛ii nu
le-au luat Ón considerare; acestea au ignorat, de asemenea, interesele copiilor
pentru c„ frecventarea de c„tre ei a acestei grup„ri religioase risc„ foarte mult
s„ duc„ la marginalizarea lor social„; printre altele, via˛a le poate fi
compromis„ printr-un refuz al mamei loc de a-i l„sa s„ beneficieze de
transfuzia de s‚nge.
1 .— Œn cererea sa din 20 februarie 1987 c„tre Comisie, dna Hoffmann se
pl‚nge c„ i s-a refuzat p„strarea copiilor pe motivul convingerilor sale
religioase. Ea invoc„ dreptul la respect fa˛„ de via˛a ei de familie (art. 8 din
Conven˛ie), libertatea sa religioas„ (art. 9) ∫i dreptul ei de a asigura copiilor
conform convigerilor ei religioase (art. 2 din Protocolul nr. 1); ea se
pretinde, printre altele, victim„ a unei discrimin„ri bazate pe religie (art. 14
al Conven˛iei)1).
Hot„r‚rea din 23 iunie 1993 (Camer„) (Seria A nr. 255-C)
1. — Curtea re˛ine de la Ónceput c„ ace∫ti copii tr„iau Ómpreun„ cu mama
lor de doi ani — de c‚nd ea a p„r„sit, Ómpreun„ cu ei, domiciliul conjugal —
Ón momentul Ón care Curtea Suprem„ a obligat-o s„-i restituie tat„lui lor. De
atunci, hot„r‚rea, astfel dat„, devine o atingere la dreptul dnei Hoffmann la
respect pentru via˛a sa de familie; cauza ˛ine deci de art. 8. Faptul, invocat de
guvern, c„ este vorba de o decizie care rezolv„ un litigiu Óntre persoane
particulare nu schimb„ cu nimic problema.
Av‚nd Ón vederea natura afirma˛iilor formulate, Curtea consider„ potrivit
s„ se situeze Ón baza art. 8 combinat cu art. 14.
Œn anumite circumstan˛e, datele invocate de Curtea Suprem„ Ón sprijinul
deciziei sale — consecin˛ele practicate ale apartenen˛ei mamei la martorii lui
Iehova, chiar ∫i influen˛ele pe care le pot avea asupra vie˛ii lor sociale faptul
de a fi asociat cu aceast„ minoritate religioas„ ∫i pericolele pe care cea
1) Œn raportul s„u din 16 ianuarie 1992, Comisia pune concluzia viol„rii art. 8 combinat cu
art. 14 (8 voturi pentru, 6 Ómpotriv„), Ón absen˛a unei probleme distincte privind art. 9 luat singur
sau combinat cu art. 14 (12 voturi pentru, 2 Ómpotriv„) ∫i neviolarea art. 2 din Protocolul nr. 1
(unanimitate).
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interesat„, prin refuzarea oric„rei transfuzii de s‚nge, le crea nu numai pentru
ea, ci ∫i pentru copiii ei (Ón lipsa unei ordonan˛e judiciare) — pot s„ Óncline
balan˛a Ón favoarea unui p„rinte, mai degrab„ dec‚t a celuilalt. Totu∫i, Curtea
Suprem„ introduce un element nou, legea federal„ asupra educa˛iei religioase
a copiilor, c„reia Ói acord„ deschis o importan˛„ hot„r‚toare. De aici, exist„ o
diferen˛„ de tratament ∫i ea se baza pe religie, concluzie Ónt„rit„ prin tonul ∫i
redactarea considerentelor Cur˛ii Supreme privind consecin˛ele practice ale
religiei peti˛ionarei.
Curtea Suprem„ urm„re∫te un ˛el legitim: protejarea s„n„t„˛ii ∫i a
drepturilor copiilor.
Dac„ nu s-a sprijinit numai pe legea federal„ amintit„, ea a apreciat faptele
altfel dec‚t jurisdic˛iile inferioare care, Ón motiva˛iile lor, se bazau, printre
altele, pe expertize psihologice. Œn ciuda oric„rui argument contrar posibil, nu
se poate tolera o diferen˛iere dictat„, Ón esen˛„, de considera˛ii religioase. Œn
absen˛a unui raport rezonabil de propor˛ionalitate Óntre mijloacele folosite ∫i
˛elul urm„rit, exist„ o violare a art. 8 combinat cu art. 14 (5 voturi pentru, 4
Ómpotriv„).
2. — Av‚nd Ón vedere aceast„ concluzie Curtea nu consider„ necesar s„
statueze asupra afirma˛iei viol„rii art. 8 luat singur, Óntruc‚t argumentele
avansate asupra acestui punct coincid cu cele de mai Ónainte (unanimitate).
3. — Ea consider„ c„ nici o problem„ distinc„ nu se pune Ón temeiul art.
9, luat singur sau combinat cu art. 14 (unanimitate): circumstan˛ele invocate
sunt acelea∫i ca ∫i pentru art. 8 combinat cu art. 14.
4. — Reclama˛ia f„cut„ Ón baza art. 2 din Protocolul nr. 1 nemaifiind
men˛inut„ Ón fa˛a Cur˛ii, aceasta nu vede nici un motiv s„ o examineze din
oficiu (unanimitate).
5. — Pentru cheltuielile de judecat„ ∫i taxe suportate Ón fa˛a organelor
Conven˛iei ∫i asisten˛a judiciar„ neacoperit„ ea acord„ doamnei Hoffmann
75.000 silingi austrieci (8 voturi pentru, 1 Ómpotriv„).
Cazul Gaskin contra Regatului Unit — Refuz de a da acces deplin la
dosarul s„u unei persoane luate Ón Óngrijire Ón timpul copil„riei de c„tre
serviciile sociale.
1. — N„scut Ón 1959, dl Graham Gaskin este cet„˛ean britanic. Dup„
decesul mamei sale, prim„ria din Liverpool Ól ia Ón Óngrijire, la 1 septembrie
1970, Ón virtutea legii din 1948 privind copiii. Œn ziua majoratului s„u (18
ani), la 2 decembrie 1977, plasarea se Óncheie.
Œn toat„ aceast„ perioad„, cel interesat ∫ade la diver∫i p„rin˛i adoptivi. El
pretinde c„ a fost maltratat ∫i Óncearc„ s„ afle unde, la cine ∫i Ón ce condi˛ii
a tr„it, pentru a-∫i putea dep„∫i problemele ∫i a-∫i cunoa∫te trecutul.
Œn 1979, dorind s„ introduc„ o ac˛iunea de daune interese pentru
neglijen˛„ Ómpotriva autorit„˛ii locale, cere, Ón virtutea legii din 1970 privind
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administrarea justi˛iei, s„ i se comunice note ∫i dosare Óntocmite de
autoritatea local„ Ón timpul perioadei Ón care a fost copil al asisten˛ei. High
Court respinge cererea la 22 februarie 1980, pe motivul naturii confiden˛iale
∫i private a dosarelor Óntocmite, conform regulamentului din 1955 privind
plasarea copiilor. Aceast„ decizie este confirmat„ de Coirt of Appeal la 27
iunie 1980.
Œntre 1980 ∫i 1983, diverse comisii ale consiliului municipal din Liverpool
adopt„ rezolu˛ii privind accesul la dosarele unor copii asista˛i, din care, o
parte sunt atacate Ón justi˛ie. Œn sf‚r∫it, Ón noiembrie 1983 Consiliul municipal
adopt„ o nou„ rezolu˛ie care d„ dlui Gaskin acces la dosarul s„u Ón m„sura
Ón care informatorii (persoanele care dau informa˛ii unui anchetator social,
n.t.) vor consim˛i. Textul se conformeaz„ unei circulare din august 1983,
emis„ de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Securit„˛ii Sociale.
Dosarul Ón cauz„ cuprinde 352 documente Óntocmite de 46 de persoane.
La 23 mai 1986, copii a 65 de piese, redactate de 19 persoane care ∫i-au dat
consim˛„m‚ntul s„ se comunice, sunt trimise solicitatorilor celui interesat.
2. — Œn cererea sa din 17 februarie 1983 c„tre Comisie, dl Gaskin
denun˛„ refuzul de a fi l„sat s„ consulte Óntregul lui dosar p„strat de prim„ria
din Liverpool; el vede Ón aceasta o violare a art. 8 ∫i 10 ale Conven˛iei. El
invoc„, de asemenea, art. 3, ∫i 13 ale acesteia ∫i art. 2 din Protocolul nr. 11)
Hot„r‚rea din 7 iulie 1989 (plenul Cur˛ii) (seria A nr. 160)
3. — Curtea Óncepe prin a delimita obiectul litigiului. Ea se consider„
sesizat„ numai cu problemele ridicate, Ón temeiul art. 8 ∫i 10, Ón leg„tur„ cu
procedurile ∫i deciziile prin care dl Gaskin ∫i-a v„zut refuzat accesul la
dosarul s„u personal, dup„ respingerea cererii prezentate Ón vederea
introducerii unei ac˛iuni pentru daune interese.
4. — Guvernul britanic sus˛inea inaplicabilitatea art. 8. Curtea consider„
c„ dosarul se referea la via˛a privat„ ∫i de famillie a dlui Gaskin Óntr-o
asemenea m„sur„ celui interesat intr„ Ón domeniul art. 8. Prin aceast„
concluzie ea nu exprima nici o opinie asupra chestiunii de a ∫ti dac„ drepturile
generale de acces la date personale se poate deduce din paragraful 1.
5. — Dup„ jurispruden˛a Cur˛ii, art. 8, de∫i tinde, Ón esen˛„, s„ fereasc„
individul de amestecuri arbitrare ale puterilor publice, poate da na∫tere unei
cre∫teri a obliga˛iilor pozitive, inerente unei respect„ri efective a vie˛ii de
familie. Desigur, dl Gaskin nu denun˛„ faptul c„ au fost culese ∫i Ónregistrate
informa˛ii Ón leg„tur„ cu el; mai mult chiar, el nu sus˛ine c„ au fost folosite
Ómpotriva sa. Œn schimb, el protesteaz„ Ómpotriva interzicerii de a i se da acces
1) La 23 ianuarie 1986, Comisia re˛ine numai reclama˛ia privind refuzul accesului la dosar.
Œn raportul s„u din 13 noiembrie 1987, ea pune concluzia viol„rii art. 8, dar nu ∫i a art. 10
(11 voturi pentru ∫i o ab˛inere).
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liber la respectivele informa˛ii. Or, nu s-ar putea spune c„ Regatul Unit a
comis un îamestec“ Ón via˛a privat„ sau de familie a peti˛ionarului prin
refuzul s„u de a-l l„sa, f„r„ nici o restric˛ie, s„ consulte dosarul s„u. Œn aceast„
privin˛„, cel interesat se pl‚nge, Ón esen˛„, de inac˛iunea statului. Trebuia deci
s„ se determine dac„ acesta din urm„ tratase cererile de comunicare de o
manier„ incompatibil cu o obliga˛ie pozitiv„ rezultat„ din art. 8.
Conform guvernului, func˛ionarea corect„ a serviciului de asisten˛„ pentru
copii depinde de informa˛iile furnizate de organismele profesionale ∫i
membrii lor etc. Or, s-ar Óndep„rta colaborarea lor, dac„ nu s-ar p„stra
anonimatul, ceea ce ar d„una serviciului de asisten˛„ pentru copii. Nu ar exista
nici un refuz global de acces la dosare; informa˛iile confiden˛iale ar fi
accesibile Ón m„sura Ón care s-ar ob˛ine acordul informatorului. De altfel,
acesta este cazul respectiv pentru 65 de documente. Pentru dl Gaskin, totu∫i,
legea din 1987 privind accesul la dosarele personale precum ∫i regulamentul
s„u de aplicare din 1989, care nu este valabil pentru datele culese Ónainte de
intrarea sa Ón vigoare, arat„ Ón ce m„sur„ puterile publice britanice vor da de
acum Óncolo informa˛ii de genul celor pe care el le cere.
6. — Din punctul de vedere al Cur˛ii, persoanele care se g„sesc Ón situa˛ia
peti˛ionarului au un interes primordial, protejat prin Conven˛ie, s„ primeasc„
informa˛iile de care au nevoie, pentru a cunoa∫te ∫i Ón˛elege copil„ria lor ∫i
anii de formare. Un sistem care subordoneaz„ accesul la dosare acceptului
informatorilor, cum este Ón Regatul Unit, poate fi, Ón principiu, considerat ca
fiind compatibil cu art. 8. Totu∫i, Curtea consider„ c„ trebuie ocrotite, atunci
c‚nd un informator nu dore∫te sau refuz„ Ón mod abuziv s„-∫i dea acordul,
interesele oric„rei persoane care caut„ s„ consulte piesele de la dosar privind
via˛a sa privat„ ∫i de familie. Œn asemenea cazuri, principiul propor˛ionalit„˛ii
cere ca un organ independent s„ ia decizia final„ asupra accesului. Œn lipsa
unui asemenea sistem, Ón spe˛„, art. 8 a fost Ónc„lcat (11 voturi pentru, 6
Ómpotriv„).
7. — C‚t prive∫te art. 10, el nu oblig„ guvernul s„ comunice celui interesat
informa˛iile despre care este vorba. Prin urmare, dl Gaskin nu a suferit nici o
atingere a libert„˛ii sale de a primi informa˛ii, a∫a cum o protejeaz„ art. 10
(unanimitate).
8. — Œn temeiul art. 50, Curtea respinge cererea (mai mult de 380.000 £)
pentru lipsa de beneficiu trecut„ ∫i viitoare (unanimitate). Œn schimb, ea
recunoa∫te c„ peti˛ionarul a putut resim˛i o anumit„ dezn„dejde ∫i nelini∫te ∫i
Ói acord„ 5.000 £ cu acest titlu (unanimitate).
Œn ceea ce prive∫te cheltuielile de judecat„ ∫i taxe, ea consider„ c„ intr„ Ón
calcul numai acelea care au fost prezentate pentru procedurile europene.
G„sind c„ suma global„ cerut„ (117.000 £) este nerezonabil„, ea acord„
11.000 £, minus 8.295 FF primi˛i cu titlu de asisten˛„ judiciar„ (unanimitate).
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Cazul X ∫i Y contra Olandei — Imposibilitate de a face s„ Ónceap„
urm„riri Ómpotriva autorului unor violen˛e sexuale asupra unei minore
Ón v‚rst„ de mai mult de ∫aispreze ani ∫i handicapat„ mintal.
1. — Y, bolnav„ mintal, n„scut„ la 13 decembrie 1961, locuie∫te Óntr-un
c„min de copii handicapa˛i, unde urmeaz„ un tratament special. Œn noaptea
de 14 spre 15 decembrie 1977, un anume B. abuzeaz„ de ea. La 16 decembrie
1977, X, tat„l ei, face pl‚ngere la poli˛ie prevalu‚ndu-se de autoritatea sa
patern„; fiica sa, cu toate c„ avea ∫aisprezece ani, nu avea capacitatea
mintal„ s„ ac˛ioneze personal. La 29 mai 1978, Parchetul hot„r„∫te s„ nu-l
urm„reasc„ pe B. pentru c„ victima nu a f„cut pl‚ngerea ea Óns„∫i, Ón timp
util. La 12 iulie 1979, Curtea de Apel din Arnhem respinge recursul lui X
Ómpotriva acestei decizii: art. 248 ter din Codul penal, care reprim„
asemenea acte, nu s-ar fi putut aplica dec‚t dac„ victima a ac˛ionat ea Óns„∫i;
reclama˛ia tat„lui nu o Ónlocuia pe cea pe care Y ar fi trebuit s„ o depun„
dac„ ar fi putut, ceea ce aici nu era cazul; exist„ Ón materie o lacun„ a legii.
2. — X sesizeaz„ Comisia la 10 ianuarie 1980, Ón nume propriu ∫i Ón
numele lui Y. El formuleaz„ numeroase reclama˛ii; fiica lui a suportat un
tratament inuman ∫i degradant (art. 3 din Conven˛ie), ∫i am‚ndoi o atingere
a dreptului lor la respect pentru via˛a privat„ (art. 8); dreptul la respect
pentru via˛a de familie (art. 8); dreptul la respect pentru via˛a de familie (art.
8) implic„ posibilitatea pentru p„rin˛i s„ fac„ recursuri Ón urma unor violen˛e
sexuale suferite de copiii lor, mai ales dac„ este vorba de minori ∫i tat„l este
reprezentantul lor legal; fiica lui ∫i el Ónsu∫i nu au dispus de un recurs efectiv
Ón fa˛a unei instan˛e na˛ionale (art. 13); situa˛ia Ón litigiu Ómbrac„ un caracter
discriminatoriu contrar art. 141).
Hot„r‚rea din 26 martie 1985 (Camer„) (Seria A nr. 91)
3.— Œntr-un prim moment, Curtea examineaz„ reclama˛iile lui Y. Ea Óncepe
cu cele Ón baza art. 8, luat singur. Aplicabilitatea art. 8 la faptele din spe˛„ nu
era contestat„. Acest text, dincolo de obliga˛ia neamestecului care decurge din
el, poate implica adoptarea unor m„suri pozitive viz‚nd raporturile Óntre
indivizi. Œn aceast„ privin˛„, Curtea consider„ insuficient„ protec˛ia dreptului
civil, pentru asemenea fapte rele, care pun Ón cauz„ valori fundamentale ∫i
aspecte esen˛iale ale vie˛ii private; numai o legisla˛ie penal„ poate asigura
prevenirea necesar„. Or, ea consider„ ca stabilit c„ nu se putea angaja ac˛iunea
public„ pe baza art. 248 ter din Codul penal; aceasta apare din hot„r‚rea Cur˛ii
1) Œn raportul s„u din 5 iulie 1983, Comisia a pus concluzia Ón ce-l prive∫te pe Y, c„ a existat
o violare a art. 8 (unanimitate) dar nu a art. 3 (15 voturi pentru, 1 Ómpotriv„) ∫i c„ nu este cazul
s„ se examineze cererea nici prin prisma art. 14 combinat cu art. 8 sau 3 ∫i nici Ón temeiul art.
13; Ón ceea ce Ól prive∫te pe X, c„ nici o problem„ deosebit„ nu se pune din punctul de vedere al
dreptului la respect pentru via˛a sa de familie.
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de Apel din Arnhem. Cum nici o alt„ dispozi˛ie nu asigur„ o protec˛ie concret„
∫i efectiv„, Y a fost victima unei viol„ri a art. 8 (unanimitate).
4.— Se Ónt‚mpl„ acela∫i lucru cu art. 14 combinat cu art. 8? Examinarea
cazului prin prisma art. 14 nu se impune c‚nd Curtea constat„ o nerespectare
a exigen˛elor articolului care recunoa∫te un drept, afar„ de cazul c‚nd o clar„
inegalitate de tratament, Ón folosirea acestuia din urm„ constituie un aspect
fundamental al litigiului. Nefiind un asemenea caz, Curtea crede inutil s„
decid„ Ón problem„ (unanimitate).
5. — Constat‚nd o infrac˛iune la art. 8, Curtea nu consider„ c„ trebuie s„ se
plaseze Ón plus pe terenul art. 3, luat singur sau combinat cu art. 14 (unanimitate).
6. — Œn ce prive∫te absen˛a unei c„i de recurs, Curtea a studiat-o deja prin
prisma art. 8. De aceea, ea nu are nevoie s„ o fac„ ∫i fa˛„ de art. 13 (unanimitate).
7. — Œn sf‚r∫it, Curtea decide s„ nu statueze Óntr-un mod automat asupra
reclama˛iilor lui X (unanimitate), consiliul peti˛ionarilor nerevenind asupra
acestui aspect al cazului la audiere.
8. — Œn baza art. 50, Curtea acord„ lui Y 3.000 florini pentru daune morale
(unanimitate)1).
Cazul Open Door ∫i Dublin Well Woman contra Irlandei — Ordonan˛„
a Cur˛ii Supreme care interzice unor societ„˛i de consiliere, Ón special, s„
furnizeze femeilor Óns„rcinate informa˛ii asupra posibilit„˛ii de a avorta
Ón str„in„tate.
1. — Open Door Counselling ltd ∫i Dublin Well Woman Center Ltd sunt
dou„ societ„˛i irlandeze, f„r„ scop lucrativ, care se ocup„, printre altele, de
sf„tuirea femeilor Óns„rcinate Ón Irlanda; ele le semnaleaz„, dac„ acestea o
doresc, posibilit„˛ile de a avorta Ón clinicile din Marea Britanie.
S-au declan∫at urm„riri Ómpotriva celor dou„ societ„˛i de c„tre Attorney
General la cererea Society for the Protection of Unborn Children (Societatea
pentru Protec˛ia Copiilor Ónc„ Nen„scu˛i). Pe 16 martie 1988, Curtea
Suprem„ consider„ c„ sfaturile care nu au caracter de directiv„, date de
societ„˛i, contribuie la distrugerea vie˛ii pe cale de a se na∫te, Ón dispre˛ul
dreptului constitu˛ional la via˛„ al copiilor care se vor na∫te, garantat, Ón mod
expres, de art. 40 & 3 alin. 3 din Constitu˛ie. Ea d„ un ordin interzic‚nd
1) O lege din 27 februarie 1985, intrat„ Ón vigoare la 1 aprilie 1985, a amendat art. 65 din
Codul penal. Ea autorizeaz„ reprezentantul legal al unei persoane atins„ de un handicap mintal
∫i victim„ a unei infrac˛iuni s„ fac„ pl‚ngerea.
1) Œn raportul s„u din 7 martie 1991, Comisia formuleaz„ avizul: a) c„ ordinul Cur˛ii
Supreme, din 16 martie 1988, a violat art. 10 la partea privind societ„˛ile ∫i consilierii
peti˛ionarului (8 voturi pentru, 5 Ómpotriv„); b) c„ el a violat, de asemenea, la partea privind pe
dnele X ∫i Geraghty (7 voturi pentru, 6 Ómpotriv„); c) c„ nu se impune examinarea Ón continuare
a reclama˛iilor dnelor X ∫i Geraghty prin prisma art. 8 (7 voturi pentru, 2 Ómpotriv„ ∫i o ab˛inere);
d) c„ nu a existat o violare a art. 8 ∫i nici a art. 14, Ón partea care prive∫te pe Open Door
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respectivelor societ„˛i, precum ∫i func˛ionarilor sau agen˛ilor îde a ajuta
femeile Óns„rcinate, apar˛in‚nd de jurisdic˛ie (a Cur˛ii) s„ mearg„ Ón
str„in„tate pentru a suporta avorturi, indic‚ndu-le o clinic„, lu‚nd m„suri Ón
vederea deplas„rii lor sau indic‚ndu-le numele unei sau unor clinici, d‚ndule adresele ∫i mijloacele de comunicare cu ele, sau Ón orice alt mod“.
2. — Open Door sesizeaz„ Comisia la 19 august 1988; Dublin Well
Woman face acela∫i lucru la 22 septembrie 1988, la fel ca dou„ dintre
consilierele sale experimentate (dna Bonnie Maher, american„, ∫i Ann
Downes, irlandez„) ∫i dou„ irlandeze (dnele X ∫i Maere Geraghty). Ele sus˛in
c„ ordinul incriminat se Óncadreaz„ Óntr-o atingere nejustificat„ a dreptului
lor de a primi ∫i transmite informa˛ii ∫i Óncalc„ art. 10 din Conven˛ie. Open
Door ∫i dna X ∫i Geraghty pretind, Ón afar„ de aceasta, c„ restric˛iile
constituie un amestec, incompatibil cu art. 8, Ón dreptul lor la respect fa˛„ de
via˛a lor privat„; Open Door vede Ón aceasta, Ón plus, o discriminare contrar„
art. 14 combinat cu art. 8 ∫i 101).
Hot„r‚rea din 27 octombrie 1992 (plenul Cur˛ii) (seria A nr. 246-A)
3. — Œn fa˛a Cur˛ii, Dublin Well Women ∫i doi consilieri sus˛ineau, pentru
prima oar„, o Ónc„lcare la art. 8. Curtea reaminte∫te c„ Óntinderea competen˛ei
sale este determinat„ prin decizia Comisiei care a re˛inut cererea. Reclama˛ia
Ón baza art. 8 fiind nou„ ∫i distinct„, ea nu are competen˛„ pentru a o examina.
4. — Guvernul ridic„ trei excep˛ii preliminare.
Œn primul r‚nd, el pleda c„ numai societ„˛ile peti˛ionare puteau s„ se
pretind„ îvictime“ ale unei viol„ri a drepturilor garantate prin Conven˛ie.
Curtea consider„, din contr„, c„ la fel este cazul ∫i cu dnele Maher ∫i Downes
(unanimitate), Óntruc‚t ordinul Cur˛ii Supreme le atinge direct, ∫i cu dnele X
∫i Geraghty (15 voturi pentru, 8 Ómpotriv„), c„ci ele figureaz„ printre femeile
care pot procrea, risc‚nd s„ cad„ sub restric˛ie prin ordinul respectiv.
Œn al doilea r„nd, guvernul sus˛inea c„ trebuiau respinse cererile, Ón
virtutea art. 26, pentru nerespectarea termenului de 6 luni. Curtea Ónl„tur„
excep˛ia pentru Ónt‚rziere (unanimitate).
Œn sf‚r∫it, Guvernul pretindea c„ nu au fost epuizate c„ile de recurs interne
de c„tre Open Door pentru reclama˛iile Ón baza art. 8 ∫i 14; de c„tre Open
Door ∫i Dublin Well Woman, Ón m„sura Ón care ele c„utau s„-∫i completeze
pl‚ngerea cu elemente de prob„ ∫i argumente, privind avortul ∫i repercusiunile
hot„r‚rii Cur˛ii Supreme asupra s„n„t„˛ii femeilor, despre care ele nu au
sesizat jurisdic˛iile irlandeze; de c„tre cele patru persoane fizice peti˛ionare,
Óntruc‚t ele nu ar fi Óncercat deloc s„ epuizeze c„ile de recurs interne, oferite
de dreptul irlandez. Curtea respinge acest argument (unanimitate); av‚nd Ón
vedere ra˛ionamentele Cur˛ii Supreme, dolean˛ele lui Open Door nu ar fi avut
nici o ∫an∫„ de reu∫it„; Open Door ∫i Dublin Well Woman nu formuleaz„ o
reclama˛ie nou„, ci se limiteaz„ la a dezvolta teza lor Ón sprijinul pl‚ngerilor
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deja examinate de c„tre tribunalele irlandeze; o ac˛iune a patru persoane fizice
peti˛ionare nu ar fi avut nici o perspectiv„ de succes.
5. — Œn temeiul art. 10, Curtea noteaz„ c„ ordinul aduce atingere libert„˛ii
societ„˛ilor peti˛ionare de a transmite informa˛ii ∫i c„ exist„, de asemenea, un
amestec Ón dreptul consilierelor peti˛ionare s„ comunice informa˛ii ∫i Ón cel al
dnelor X ∫i Geraghty de a primi, Ón cazul Ón care ele ar fi gravide. Era restric˛ia
îprev„zut„ prin lege“? Av‚nd Ón vedere nivelul ridicat de protec˛ie asigurat
copilului ce urmeaz„ s„ se nasc„, prin dreptul irlandez Ón general, precum ∫i
felul Ón care jurisdic˛iile concep rolul lor de garant al drepturilor
constitu˛ionale, societ„˛ile peti˛ionare puteau s„ prevad„, Óntr-o m„sur„
rezonabil„, Ónconjur‚ndu-se e consilieri limina˛i, c„ ele se expuneau la
urm„riri. Avizele juridice efectiv date lui Dublin Well Woman, Ón baza art. 40
& 3 alin. 3 din Constitu˛ie o confirm„: dup„ ele, aceste activit„˛i de sf„tuire
puteau fi interzise. Restric˛ia era deci îprev„zut„ de lege“.
Urm„rea ea ˛eluri legitime? Protec˛ia garantat„ prin dreptul irlandez
dreptului la via˛„ al copiilor care urmeaz„ s„ se nasc„ se bazeaz„ pe profunde
valori morale privind natura vie˛ii; ele s-au manifestat Ón atitudinea majorit„˛ii
poporului irlandez, care, la referedumul din 1983, a votat contra avortului.
Restric˛ia urm„rea deci ˛elul legitim de a proteja morala, din care ap„rarea Ón
Irlanda a dreptului la via˛„ al copilului care urmeaz„ s„ se nasc„, constituie un
aspect. Curtea socote∫te inutil, dat fiind aceast„ concluzie, de a cerceta dac„
pronumele îaltora“, a∫a cum Ól folose∫te art. 10 § 2, include ∫i copilul care
urmeaz„ s„ se nasc„.
Restric˛ia era înecesar„ Óntr-o societate democratic„“? Curtea pune Ón
eviden˛„ c„ ea nu este chemat„ s„ determine dac„ Ón Conven˛ie se garanteaz„
un drept la avort sau dac„ dreptul la via˛„, recunoscut de art. 2, este la fel de
valabil ∫i pentru fetus. Peti˛ionarele nu pretind c„ Ón Conven˛ie se consacr„
dreptul la avort ca atare; ele se limiteaz„ la a se pl‚nge de ordin Ón m„sura Ón
care le restr‚nge libertatea de a comunica sau de a primi informa˛ii asupra
Óntreruperii de sarcin„ Ón str„in„tate.
Statul nu posed„, Ón domeniul protec˛iei moralei, o putere discre˛ionar„
absolut„ ∫i f„r„ control. Desigur, autorit„˛ile na˛ionale dispun, Ón acest
domeniu, de o larg„ marj„ de apreciere, Ón special Óntr-o sfer„ cum este aceea
care atinge probleme de credin˛„ asupra naturii vie˛ii umane. Nu este Óns„
vorba de o putere f„r„ limit„ ∫i Curtea trebuie s„ verifice dac„ o restric˛ie
cadreaz„ cu Conven˛ia. C‚t prive∫te aplicarea criteriului de
îpropor˛ionalitate“, dac„ autorit„˛ile na˛ionale au Ón principiu facultatea de
a alege m„surile pe care le socotesc necesare pentru a respecta preeminen˛a
dreptului sau pentru a da efect unor drepturi constitu˛ionale, ele trebuie s„ le
foloseasc„ Óntr-un mod care s„ le Ómpace cu obliga˛ia lor Ón numele
Conven˛iei ∫i sub rezerva organelor acesteia.
238

C‚t prive∫te necesitatea unor restric˛ii, Curtea reaminte∫te c„ libertatea de
expresie este valabil„ ∫i pentru îinforma˛iile“ sau îideile“ care lovesc,
∫ocheaz„ sau nelini∫tesc statele sau o anumit„ parte a popula˛iei. Œn afar„ de
aceasta, c‚nd Ón limit„rile urm„resc unele informa˛ii privind activit„˛i pe care,
Ón ciuda implica˛iilor lor morale, autorit„˛ile le-au tolerat ∫i continu„ s„ le
tolereze, organele Conven˛iei trebuie s„ controleze Óndeaproape
compatibilitatea lor cu principiile unei societ„˛i demodratice.
Ceea ce frapeaz„ Curtea, Ón primul r‚nd, este caracterul absolut al deciziei
Cur˛ii Supreme: ea interzice Ón mod îdefinitiv“ de a se comunica unor femei
gravide informa˛ii asupra posibilit„˛ii de avort provocat Ón str„in„tate, f„r„ a
˛ine cont de v‚rsta ∫i starea de s„n„tate a celor interesate ∫i nici de motivele
pentru care ele solicit„ sfaturi asupra Óntreruperii de sarcin„. Deja Ón aceast„
privin˛„, amestecul se dovede∫te a fi prea mare ∫i dispropor˛ionat. Al˛i factori
vin s„ conforme acest lucru. Œn primul r‚nd, societ„˛ile respective d„deau
femeilor Óns„rcinate sfaturi Ón cadrul c„rora consilierele nu preconizau ∫i nici
nu Óncurajau avortul, ci se limitau a explica soli˛iile posibile. Femeile Ón cauz„
urmau s„ hot„rasc„ ce curs vor da informa˛iilor primite. Œn al doilea r‚nd, Ón
Irlanda se pot ob˛ine informa˛ii asupra posibilit„˛ilor de avort Ón str„in„tate de
la alte surse, spre exemplu din reviste, din anuare telefonice sau de la persoane
care au contacte Ón Maria Britanie. Pornind de la aceasta, informa˛iile pe care
ordinul c„uta s„ le interzic„ figurau deja Ón alte p„r˛i, ∫i Ónc„ Ón modalit„˛i
necontrolate de un personal calificat ∫i care protejau mai pu˛in bine s„n„tatea
femeilor. Œn sf‚r∫it, elementele culese ∫i nediscutate de guvern dau de g‚ndit
c„ ordinul a creat un risc pentru s„n„tatea acestor femei: din acel moment, ele
Óncercau s„ ob˛in„ o Óntrerupere a sarcinii Óntr-un stadiu mai avansat, Ón lipsa
unor sfaturi potrivite ∫i nu mai recurg la Óngrijirile medicale postoperatorii
obi∫nuite. Pe de alt„ parte, ordinul a putut duce la consecin˛e ∫i mai nefaste
pentru femeile care nu sunt suficient de bogate sau nu au nivelul de educa˛ie
necesar pentru a ajunge la alte mijloace de informa˛ie.
Invoc‚nd art. 17 ∫i 60 ale Conven˛iei, guvernul pleda c„ art. 10 nu trebuia
s„ fie interpretat Óntr-o manier„ care s„ limiteze sau s„ distrug„ dreptul la via˛„
al copiilor care se vor na∫te, c„rora dreptul irlandez le acord„ o protec˛ie
special„, ∫i nici s„ i se aduc„ o atingere. F„r„ a pune Ón cauz„ acest regim de
protec˛ie Ón temeiul Conven˛iei, Curtea aminte∫te c„ ordonan˛a Ón litigiu nu
interzice femeilor irlandeze s„-∫i Óntrerup„ sarcina Ón str„in„tate ∫i c„
informa˛iile de care aceasta caut„ s„ le lipseasc„ se pot ob˛ine din alte surse.
Deci, nu este vorba de interpretarea art. 10, ci de modul de aplicare al
dreptului intern Ón vigoare, care face posibil s„ se men˛in„, la nivelul s„u
actual, num„rul de avorturi pe care le suport„ irlandezele Ón afara ˛„rii.
Rezum‚nd, interdic˛ia impus„ peti˛ionarelor este dispropor˛ionat„ fa˛„ de
obiectivele urm„rite. Astfel, a existat o violare a art. 10 (15 voturi pentru, 8
Ómpotriv„).
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6. — Av‚nd Ón vedere aceast„ constatare, Curtea consider„ c„ nu este
cazul s„ examineze nici o dolean˛„ formulat„ de Dublin Well Woman, Open
Door, dna X ∫i dna Geraghty Ón temeiul art. 8 ∫i 14 (unanimitate).
7. — Œn numele art. 50, Curtea acord„ lui Dublin Well Woman 25.000 & IR
pentru lipsa de beneficiu din cauza ordinului (17 voturi pentru, 6 Ómpotriv„).
Cazul Berrehab contra Olandei — Expulzare a unui str„in divor˛at
c‚nd copilul lui minor este stabilit Ón ˛ar„
1. — Resortisant marocan, dl Abdellah Berrehab se c„s„tore∫te Ón 1977
cu dna Sonja Koster, de na˛ionalitate olandez„. Fiica lor Rebecca, de
asemenea olandez„, se na∫te Ón 1979. Œntruc‚t p„rin˛ii au divor˛at cu pu˛in
timp Ónainte de autorit„˛ile din Olanda refuz„ atunci s„ prelungeasc„
autoriza˛ia de sejur acordat„ tat„lui, Ón virtutea legii din 13 ianuarie 1965
privind str„inii, ∫i-l expulzeaz„ Ón 1984, Ón urma unei proceduri Ón fa˛a
Consiliului de Stat.
Œn 1985, dl Berrehab contracteaz„ o nou„ c„s„torie cu dna Kosterr ∫i ca
urmare a acestui fapt i se autorizeaz„ ∫ederea Ón Olanda pentru a îlocui cu
so˛ia sa olandez„“ acolo ∫i de îa lucra Ón acest timp“ acolo.
2. — Œn fa˛a Comisiei, pe care o sesizeaz„ la 14 noiembrie 1983, dl
Berrehab ∫i fosta sa so˛ie, ac˛ion‚nd Ón nume p ropriu ∫i Ón calitate de tutore
al Rebecc„i, sus˛in c„ expulzarea primului constituie pentru fiecare dintre ei,
dar mai ales pentru feti˛„, un tratament inuman contrar art. 3 din Conven˛ie
∫i aduce o atingere nejustificat„ dreptului de a i se respecta via˛a privat„ ∫i
de familie, garantat de art. 81.
• Hot„r‚rea din 21 iunie 1988 (Camer„) (seria A nr. 138)
3. — Contrar guvernului olandez, Curtea nu vede, Ón via˛a Ón comun, o
condi˛ie f„r„ de care nu s-ar putea vorbi de via˛„ de familie Óntre p„rin˛i ∫i
copiii minori. No˛iunea de familie pe care se bazeaz„ art. 8 are drept
consecin˛„ c„ un copil, n„scut dintr-o c„s„torie, legal„ ∫i nefictiv„ Ón acela∫i
timp, se Ónscrie deplin drept Ón aceast„ rela˛ie. Din momentul ∫i din simplul
fapt al na∫terii sale, exist„ Óntre el ∫i p„rin˛ii s„i, chiar dac„ Ón acel moment
p„rin˛ii nu coabiteaz„, o leg„tur„ constitutiv„ a unei îvie˛i de familie“.
Desigur, evenimentele ulterioare pot duce la ruptur„, dar Ón spe˛„ nu a fost
nimic Ón acest sens, dl Berrehab pun‚nd mare pre˛ pe Ónt‚lnirile cu fiica sa. Œn
consecin˛„, se aplic„ art. 8.
4. — Refuzul de a acorda dlui Berrehab o nou„ autoriza˛ie de ∫edere dup„
divor˛ ∫i expulzarea care a rezultat de aici au Ómpiedicat practic peti˛ionarii s„
1 La 8 martie 1984, Comisia Ónl„tur„ reclama˛iile dnei Koster. Œn raportul s„u din 17
octombrie 1986, ea d„ avizul c„ a existat o violare a art. 8 (11 voturi pentru, 2 Ómpotriv„), dar nu
∫i a art. 3 (unanimitate).
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p„streze Óntre ei contacte regulate, totu∫i esen˛iale, av‚nd Ón vedere v‚rsta
fraged„ a copilului, ∫i constituiau deci ingerin˛e Ón exercitarea unui drept
garantat prin paragraful 1 al art. 8.
5. — M„surile Óndeplineau condi˛iile paragrafului 2? Ele se bazau pe legea
din 1965 ∫i erau deci îprev„zute de lege“.
De asemenea, ele cadrau cu politica olandez„ de imigrare, care urm„rea
controlul intr„rii str„inilor Ón ˛ar„ ∫i se poate considera deci c„ au fost luate Ón
scopuri legitime; era vorba de ap„rarea îbun„st„rii economice a ˛„rii“ prin
regularizarea pie˛ei muncii.
R„m‚nea necesitatea lor. Curtea admite c„ aceast„ Conven˛ie nu interzice,
Ón principiu, statelor contractante s„ regleze intrarea ∫i durata ∫ederii
str„inilor. Ea subliniaz„ c„ ea nu judec„ Ón sine politica Olandei Ón materie de
imigrare ∫i de ∫edere a str„inilor, ci vrea s„ confrunte ˛elul legitim urm„rit cu
gravitatea atingerii dreptului peti˛ionarilor la respectarea vie˛ii lor de familie.
Or, ea consider„ c„ nu s-a asigurat un echilibru corect Óntre interesele puse Ón
joc ∫i c„ a existat deci o dispozi˛ie Óntre mijloacele folosite ∫i ˛elul legitim
urm„rit. M„surile Ón litigiu au Ónc„lcat Ón acest fel art. 8 (6 voturi pentru, 1
Ómpotriv„).
Œn schimb, nu a existat o violare a art. 3 (unanimitate), Óntruc‚t faptele
cauzei nu arat„ c„ tat„l sau fiica au trecut prin suferin˛e de o intensitate
corespunz„toare no˛iunii de tratament îinuman“ sau îdegradant“.
6. — Œn numele art. 50, peti˛ionarii cereau repara˛ii b„ne∫ti pentru un
dublu prejudiciu material (lipsa de beneficii ∫i cheltuieli de c„l„torie), precum
∫i o indemniza˛ie pentru suferin˛a moral„, ca urmare a separ„rii lor. Statu‚nd
Ón mod echitabil, Curtea acord„ 20.000 de florini olandezi pentru cheltuielile
de c„l„torie ∫i prejudiciu moral (unanimitate).
Cazul Nortier contra Olandei — Exercitarea succesiv„, de c„tre acela∫i
judec„tor pentru minori ∫i Ón ceea ce prive∫te acela∫i acuzat, a func˛iilor
de instruc˛ie ∫i de judec„tor al deten˛iei, apoi de judec„tor al instan˛ei de
fond
1. — B„nuit de o tentativ„ de viol, dl Hans Erik Nortier, cet„˛ean olandez
n„scut Ón 1972, este arestat la 30 septembrie 1987 ∫i m„rturise∫te crima la
poli˛ie.
La 2 octombrie 1987, procurorul roag„ judec„torul pentru minori din
Middelburg, dl Meulenbroek, s„-l plaseze Ón deten˛ie provizorie, av‚nd Ón
vedere riscul de recidiv„. Judec„torul d„ c‚∫tig de cauz„ cererii ∫i consimte,
de asemenea, la deschiderea unei instruc˛ii preg„titoare.
1 Œn raportul din 9 iulie 1992, Comisia a tras concluzia neÓnc„lc„rii art. 6 § 1 (12 voturi
pentru, 3 Ómpotriv„).
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Cum ap„rarea se teme c„ m„rturisirea a fost f„cut„ sub constr‚ngere, dl
Meulenbroek este invitat s„ audieze un martor determinat; urm‚nd practica
obi∫nuit„ Ón Olanda, el Óncredin˛eaz„ aceast„ sarcin„ altui judec„tor. Œn
timpul deten˛iei provizorii, el prescrie un examen psihiatric dlui Nortier.
Acesta este obligat s„ compar„ Ón fa˛a dlui Meulenbroek pentru a fi
judecat la 5 ianuarie 1988, el recuz„ magistratul men˛ionat pentru lips„ de
impar˛ialitate pe motiv c„ a luat Ón timpul instruc˛iei decizii privind deten˛ia
sa. Judec„torul respinge obiec˛ia la 6 ianuarie 1988. Decizia sa este
confirmat„ Ón apel de c„tre tribunalul de arondisment din Middelburg. La
audierea din 25 ianuarie 1988, peti˛ionarul recunoa∫te infrac˛iunea ∫i
Meulenbroek ordon„ plasarea sa Óntr-o institu˛ie pentru tinerii delincven˛i.
2. — Œn cererea sa din 28 aprilie 1988 la Comisie, dl Nortier invoc„ art.
6 § 1 din Conven˛ie: el nu ar fi beneficiat de un proces Ón fa˛a unui tribunal
impar˛ial, deoarece judec„torul pentru minori, care a statuat asupra cauzei
sale, ac˛ionase Ónainte Ón calitate de magistrat de instruc˛ie ∫i, Ón plus, a dat
mai multe decizii referitoare la prelungirea deten˛iei sale provizorii.1
Hot„r‚rea din 24 august 1993 (Camer„) (seria A nr. 267)
3. — Curtea aminte∫te c„ temerile subiective ale suspectului, oric‚t de
Ón˛eles ar putea fi ele, nu constituie elementul determinant: ea Óncearc„ s„
stabileasc„ Ónainte de toate dac„ acestea pot fi considerate drept justificate
obiectiv. Œn aceast„ privin˛„, faptul c„ judec„torul a luat decizii ∫i Ónainte de
proces, Óndeosebi asupra deten˛iei provizorii, nu ar putea s„ justifice prin el
Ónsu∫i temerile privind impar˛ialitatea sa: ceea ce conteaz„ este efectul ∫i
natura m„surilor Ón cauz„.
Œn afar„ de decizia asupra deten˛iei provizorii a dlui Nortier, judec„torul
Meulenbroek a luat Ónainte de proces o singur„ decizie: el a admis cererea
parchetului viz‚nd un examen psihiatric al peti˛ionarului, c„ruia acesta nu i sa opus. El nu a uzat, altfel, de puterile sale de judec„tor de instruc˛ie.
Œn ceea ce prive∫te ordonan˛ele referitoare la deten˛ia provizorie, ele nu ar
fi putut legitima temerile Ón privin˛a impar˛ialit„˛ii sale dec‚t Ón circumstan˛e
speciale. Chestiunile de tran∫at de c„tre judec„tor Ón scopul amintitelor decizii
nu coincideau cu cele pe care el a trebuit s„ le trateze pronun˛‚ndu-se asupra
fondului. Pentru a constata existen˛a îindiciilor serioase“ Ómpotriva lui
Nortier, Ói era suficient s„ verifice c„ acuza˛ia prezentat„ de ministerul public
se baza pe date valabile. De altfel, cel Ón cauz„ o admisese ∫i, Ón acea perioad„,
alte elemente doveditoare se coroborau deja cu aceasta.
C‚t despre capetele de cerere bazate pe faptul c„ judec„torul judeca singur
∫i Óntr-o cauz„ privind un minor de 15 ani, Curtea arat„ c„ interesele
acuzatului au fost ap„rate de un avocat care l-a asistat de-a lungul Óntregii
proceduri ∫i c„ dl Nortier ar fi putut introduce apel, caz Ón care un complet de
trei judec„tori de la curtea de apel ar fi reexaminat cauza Ón Óntregime.
242

Œn consecin˛„, nu se poate considera temerea peti˛ionarului ca justificat„ Ón
mod obiectiv. Nu a existat Ónc„lcarea art. 6 § 1 (unanimitate).
4. — O asemenea concluzie dispenseaz„ Curtea de abordarea chestiunii de
a ∫ti dac„ art. 6 trebuie s„ se aplice la o procedur„ penal„ Óndreptat„ Ómpotriva
unui minor Ón aceea∫i manier„ ca Ón cazul unui adult.
Cazul V. contra Regatului Unit — Proces desf„∫urat public Ón fa˛a unei
jurisdic˛ii pentru adul˛i, al unor copii de unsprezece ani ∫i condamnarea
la o deten˛ie av‚nd urata de îat‚ta c‚t Ói va pl„cea Maiest„˛ii Sale“
1. — Resortisan˛i britanici, T ∫i V s-au n„scut am‚ndoi Ón august 1982. Œn
noiembrie 1993, ei sunt judeca˛i pentru r„pirea ∫i uciderea unui b„iat de doi
ani. Œn momentul petrecerii faptei, ei sunt Ón v‚rst„ de zece ani, av‚nd
unsprezece ani Ón momentul procesului lor, care se desf„∫oar„ public Ón fa˛a
unei Crown Court (Curte a Coroanei) ∫i care are un r„sunet considerabil Ón
mass-media ∫i Ón r‚ndul publicului. Dup„ ce au fost recunoscu˛i a fi vinova˛i,
ei sunt condamna˛i la o pedeaps„ de deten˛ie av‚nd o durat„ nedeterminat„
— îde at‚ta c‚t Ói va pl„cea Maiest„˛ii Sale“ (during her Majesty’s pleasure).
Œn conformitate cu practica ∫i cu dreptul englez, copiii ∫i adolescen˛ii afla˛i
sub inciden˛a unei astfel de pedepse trebuie s„ traverseze mai Ónt‚i o
perioad„ numit„ punitiv„ (tariff), fixat„ de ministrul de interne, pentru a
r„spunde imperativelor represiunii ∫i disuad„rii. O dat„ trecut„ aceast„
perioad„, de˛inu˛ii trebuie pu∫i Ón libertate, cu excep˛ia cazului Ón care
comisia de eliberare condi˛ionat„ (Parole Board) consider„ c„ ei reprezint„
un pericol pentru societate. Ministrul de interne fixeaz„ pentru fiecare dintre
peti˛ionari o perioad„ punitiv„ de cinsprezece ani. Camera Lorzilor anuleaz„
decizia ministerial„ la 12 iunie 1997 Ón cadrul unei proceduri de control
jurisdic˛ional. Nici o alt„ perioad„ punitiv„ nu a mai fost hot„r‚t„ dup„
aceast„ dat„.
2. — Œn peti˛ia lor din 20 mai 1994 adresat„ Comisiei, peti˛ionarii pretind
c„, ˛in‚nd seama de v‚rsta fraged„, procesul lor desf„∫urat public Ón fa˛a
unei Crown Court pentru adul˛i ∫i caracterul punitiv al pedepsei se traduc
printr-o violare a dreptului lor, garantat prin articolul 3 al Conven˛iei, de a
nu fi supu∫i unei pedepse ∫i unui tratament inumane sau degradante. Ei se
mai pl‚ng, de asemenea, de a fi fost priva˛i de un proces echitabil, cu
nesocotirea articolului 6. Œn plus, ei pretind c„ pedeapsa cu deten˛ie, cu o
1 Œn raportul s„u din 4 decembrie 1998, Comisia formuleaz„ avizul potrivit c„ruia nu a avut
loc o violare a articolului 3 Ón ceea ce prive∫te procesul peti˛ionarilor (17 voturi contra 2); c„ a
avut loc o violare a articolului 6 Ón ceea ce prive∫te procesul (14 voturi contra 5); c„ nu se pune
nici o problem„ distinct„ din perspectiva articolului 14 (15 voturi contra 4); c„ nu a avut loc o
violare a articolului 3 Ón ceea ce prive∫te pedeapsa aplicat„ peti˛ionarilor (17 voturi contra 2); c„
nu s-a produs o violare a articolului 5 §1 (17 voturi contra 2); c„ s-a produs o violare a articolului
6 Ón privin˛a fix„rii perioadei punitive (18 voturi contra 1) ∫i c„ s-a produs o violare a articolului
5 § 4 (18 voturi contra 1).
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durat„ de at‚ta c‚t Ói va pl„cea Maiest„˛ii Sale care le-a fost aplicat„ aduce
atingere dreptului lor la libertate, protejat prin articolul 5, precum ∫i c„
fixarea perioadei punitive de c„tre un ministru al guvernului ∫i nu de c„tre un
judec„tor reprezint„ o violare a drepturilor lor consacrate prin articolul 6. Œn
fine, invoc‚nd articolul 5 §4, ei se pl‚ng de a nu fi avut posibilitatea, p‚n„ la
data respectiv„, de a supune examin„rii de c„tre un organ judiciar, cum ar fi
Comisia de eliberare condi˛ionat„1, a legalit„˛ii men˛inerii lor Ón deten˛ie.
Hot„r‚rea din 16 decembrie 1999 (Marea Camer„)
3. — Œn primul r‚nd, Curtea statueaz„ cu privire la problemele ridicate de
proces din perspectiva Conven˛iei.
Guvernul se prevala de excep˛ia privind neadmisibilitatea, din cauza lipsei
epuiz„rii c„ilor de recurs interne, a Ónvinuirilor peti˛ionarilor, potrivit c„rora
procesul lor desf„∫urat public, ˛in‚nd seama de v‚rsta lor fraged„ ∫i de
tulbur„rile lor emo˛ionale, a constituit un tratament inuman ∫i degradant
contrar articolului 3 ∫i a adus dup„ sine violarea articolului 6 §1 din cauza
dificult„˛ilor lor de a Ón˛elege procedura ∫i de a participa realmente la aceasta.
El sus˛inea c„ cei interesa˛i nu se pl‚nseser„ Ón aceast„ privin˛„ Ón cursul
procedurii interne.
Cu toate acestea, guvernul nu cita nici un exemplu de cauz„ Ón care un
acuzat suferind de un handicap insuficient pentru a-i permite s„ fie considerat
incapabil de a se ap„ra, Ón concep˛ia dreptului englez, ar fi ob˛inut
suspendarea unei proceduri penale pe motivul c„ nu era Ón m„sur„ s„ participe
realmente la aceasta, nici vreun caz Ón care un copil acuzat de omor sau de o
alt„ infrac˛iune grav„ ar fi putut determina suspendarea procedurii pe motiv
c„ un proces public Ón fa˛a Crown Court i-ar cauza un prejudiciu sau ni∫te
suferin˛e. Prin urmare, Curtea respinge excep˛ia preliminar„ a guvernului.
4. — Œn privin˛a fondului, ea cerceteaz„ mai Ónt‚i dac„ faptul de a-i fi
socotit pe peti˛ionari responsabili din punct de vedere penal pentru actele pe
care le comiseser„ la v‚rsta de 10 ani putea, Ón sine, s„ constituie un tratament
inuman sau degradant. Ea consider„ c„ p‚n„ la ora actual„ nu exist„ nici o
norm„ comun„ precis„ Ón cadrul statelor membre ale Consiliului Europei Ón
privin˛a v‚rstei minime a responsabilit„˛ii penale. Pe c‚nd majoritatea statelor
au adoptat un prag de v‚rst„ mai ridicat dec‚t cel Ón vigoare Ón Anglia ∫i Ón
ﬁara Galilor, altele, cum ar fi Ciprul, Irlanda, Liechtenstein ∫i Elve˛ia, aplic„
o limit„ mai sc„zut„. Œn plus, examinarea textelor ∫i instrumentelor
interna˛ionale pertinente, de exemplu Conven˛ia Na˛iunilor Unite cu privire la
drepturile copilului nu relev„ nici o tendin˛„ manifest„. Chiar dac„ Anglia ∫i
ﬁara Galilor figureaz„ printre cele c‚teva ordini juridice europene Ón care
v‚rsta responsabilit„˛ii penale se afl„ la un nivel sc„zut, nu se poate considera
c„ pragul adoptat, de zece ani, este at‚t de sc„zut Ónc‚t s„ fie dispropor˛ionat
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Ón raport cu cel re˛inut de alte state europene. Imputarea responsabilit„˛ii
penale cu privire la peti˛ionari nu cuprinde deci, Ón sine, o violare a
articolului 3.
Peti˛ionarii se pl‚ngeau ∫i Ón baza articolului 3 de faptul c„ procesul lor,
care a durat trei s„pt„m‚ni, s-a desf„∫urat Ón mod public Ón fa˛a unei Crown
Court pentru adul˛i, cu formalismul decurg‚nd din aceasta. Curtea recunoa∫te
c„ procedura nu era inspirat„ din nici o inten˛ie a puterilor publice de a-i umili
pe cei interesa˛i sau de a le provoca ni∫te suferin˛e. De altfel, ˛in‚nd seama de
v‚rsta fraged„ a acuza˛ilor, au fost aduse unele modific„ri procedurii Ón fa˛a
Crown Court, pentru a atenua rigorile unui proces cu adul˛i. Œn plus, chiar dac„
anumite rapoarte psihiatrice arat„ c„ era de a∫teptat ca o astfel de procedur„ s„
aib„ un efect d„un„tor asupra unor copii de 11 ani, orice anchet„ cu privire la
uciderea b„iatului de doi ani, fie desf„∫urat„ Ón fa˛a Crown Court, cu
formalismul rezultat din aceasta, fie c„ s-ar fi desf„∫urat cu u∫ile Ónchise Óntrun mod mai pu˛in formal, Ón fa˛a unui tribunal pentru minori, le-ar fi provocat
oricum celor interesa˛i ni∫te sentimente de vinov„˛ie, de m‚hnire, de
Óngrijorare ∫i de fric„. Œn cazul Ón care caracterul public al procedurii a putut
accentua Óntr-o oarecare m„sur„ aceste sentimente ale peti˛ionarilor, Curtea nu
este convins„ c„ elementele caracteristice ale procedurii le-ar fi provocat ni∫te
suferin˛e considerabile, merg‚nd dincolo de cele pe care autorit„˛ile cu care au
avut de a face dup„ infrac˛iune le-au provocat Ón orice caz celor doi, indiferent
de ce ar fi putut ele Óntreprinde. Œn concluzie, Curtea considere„ c„ procesul
peti˛ionarilor nu a determinat o violare a articolului 3 (12 voturi contra 5).
5. — Articolul 6, citit ca un Óntreg, recunoa∫te acuzatului dreptul de a
participa realmente la procesul s„u. P‚n„ Ón momentul de fa˛„, Curtea nu
fusese Ónc„ pus„ Ón situa˛ia de a examina problema aplicabilit„˛ii acestei
garan˛ii Ón condi˛iile unei proceduri penale av‚nd ca protagoni∫ti ni∫te copii
∫i, Ón mod special, nici Ón situa˛ia de a ∫ti dac„ trebuie s„ se renun˛e, atunci
c‚nd este vorba de copii, la modalit„˛ile folosite Ón general pentru protejarea
drepturilor adul˛ilor tradu∫i Ón fa˛a justi˛iei, cum ar fi publicitatea dezbaterilor,
Ón scopul de a Ónlesni Ón˛elegerea ∫i participarea celor interesa˛i. Curtea
consider„ c„ este esen˛ial ca un copil acuzat de o infrac˛iune s„ fie tratat de o
manier„ care s„ ˛in„ pe deplin seama de v‚rsta lui, de maturitatea lui ∫i de
capacitatea lui pe plan intelectual ∫i emo˛ional ∫i s„ fie luate ni∫te m„suri de
natur„ s„-i Ónlesneasc„ acestuia Ón˛elegerea procedurii ∫i participarea la
procedur„. Fiind vorba de ni∫te copii de v‚rst„ mic„, acuza˛i de o infrac˛iune
grav„, care are un r„sunet considerabil Ón mass-media ∫i Ón r‚ndul publicului,
procesul ar trebui, deci, s„ se desf„∫oare cu u∫ile Ónchise pentru a se reduce pe
c‚t posibil intimidarea ∫i inhibarea celor interesa˛i sau, dac„ este cazul, s„ se
prevad„ o selec˛ie a asisten˛ei ∫i o dare de seam„ judicioas„.
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Procesul peti˛ionarilor s-a desf„∫urat pe parcursul a trei s„pt„m‚ni, Ón mod
public, Ón fa˛a Crown Court. El a suscitat un puternic interes al mass-media ∫i
al publicului at‚t Ón sala de audiere c‚t ∫i Ón afar„, fapt care l-a f„cut pe
judec„tor s„ men˛ioneze, Ón rezumatul s„u, problemele generate de
publicitatea care a Ónso˛it compari˛ia martorilor ∫i s„ cear„ jura˛ilor s„ ˛in„
seama de aceast„ publicitate Ón aprecierea depozi˛iilor acestor persoane. Au
fost luate m„suri speciale, ˛in‚nd seama de v‚rsta fraged„ a peti˛ionarilor; de
pild„, ei au beneficiat de explica˛ii cu privire la procedur„ ∫i au vizitat Ón
prealabil sala de audiere, iar audierile au fost scurtate pentru a nu-i obosi
excesiv pe acuza˛i. Cu toate acestea, formalismul ∫i ritualul propriu unei
Crown Court trebuie c„ au p„rut pe alocuri de neÓn˛eles ∫i intimidante unor
copii de unsprezece ani, iar diferite elemente arat„ c„ anumite amenaj„ri ale
s„lii de audien˛„, mai precis supraÓn„l˛area b„ncii care trebuia s„ le permit„
acuza˛ilor s„ vad„ ceea ce se Ónt‚mpl„, au avut ca efect o cre∫tere a st„rii lor
de inconfort psihic Ón timpul procesului, deoarece s-au sim˛it expu∫i privirilor
scrut„toare ale presei ∫i ale asisten˛ei. Rapoartele psihiatrice indic„ faptul c„,
Ón momentul procesului, cei doi copii sufereau de tulbur„ri psihice posttraumatice rezult‚nd din ceea ce Ói f„cuser„ b„iatului de doi ani ∫i c„ le fusese
imposibil s„ vorbeasc„ despre crim„ cu avoca˛ii lor. Procesul Ói Ónsp„im‚ntase
∫i Ói terorizase ∫i fuseser„ incapabili s„ se concentreze.
Œn consecin˛„, Curtea consider„ c„, Ón spiritul respect„rii articolului 6 §1,
nu era suficient ca peti˛ionarii s„ fie reprezenta˛i prin ni∫te avoca˛i competen˛i
∫i experimenta˛i. Cu toate c„ reprezentan˛ii lor fuseser„ plasa˛i destul de
aproape de ei pentru a putea comunica pe ∫optite, este pu˛in probabil ca cei
interesa˛i s„ se fi sim˛it destul de Ón largul lor, Óntr-o sal„ Ón care ambian˛a era
tensionat„ ∫i Ón care erau expu∫i privirilor asisten˛ei, care Ói scrutau, pentru a
fi conferit cu consilierii lor Ón timpul procesului, ∫i este cu at‚t mai pu˛in
probabil ca ei s„ fi fost capabili s„ coopereze cu ace∫ti consilieri Ón afara s„lii
de judecat„ ∫i s„ le furnizeze ni∫te detalii Ón ap„rarea lor, ˛in‚nd seama de
imaturitatea lor ∫i de faptul c„ erau tulbura˛i. Œn consecin˛„, peti˛ionarii au fost
priva˛i de un proces echitabil, produc‚ndu-se o violare a articolului 6 §1 (13
voturi contra 1).
6. — Curtea consider„ inutil s„ mai examineze Ónvinuirea bazat„ pe
articolul 6 §1 combinat cu articolul 14, care de fapt nu a mai fost men˛inut„
de V., deoarece nici o problem„ distinct„ nu se pune Ón baza articolului 14
(unanimitate).
7. — Œn al doilea r‚nd, Curtea se ocup„ de problemele ridicate de
pedeaps„, considerate din perspectiva Conven˛iei.
8. — Conven˛ia impune statelor obliga˛ia de a lua m„suri menite s„ apere
publicul Ómpotriva crimelor violente. Elementul de represiune inerent
principiului perioadei punitive nu constituie Ón sine o violare a articolului 3,
246

iar Conven˛ia nu interzice statelor de a aplica unui copil sau unui adolescent
care s-a f„cut vinovat de o infrac˛iune grav„ o pedeaps„ de o durat„
nedeterminat„, care s„ permit„ men˛iunea Ón deten˛ie a delincventului sau
reintegrarea sa Ón Ónchisoare, ulterior eliber„rii sale, atunci c‚nd acest lucru
este cerut de protec˛ia societ„˛ii. At‚ta timp c‚t o nou„ decizie nu va fi fost
luat„, va fi imposibil s„ se trag„ ni∫te concluzii cu privire la durata perioadei
punitive pe care peti˛ionarii o au de isp„∫it, ei efectu‚nd p‚n„ Ón acel moment
6 ani de deten˛ie, dup„ condamnarea lor din noiembrie 1993. ﬁin‚nd seama
de ansamblul datelor cauzei, inclusiv de v‚rst„ celor interesa˛i ∫i de condi˛iile
lor de deten˛ie, nu se poate afirma c„ o perioad„ de deten˛ie punitiv„ de
aceast„ durat„ ar constitui un tratament inuman sau degradant (10 voturi
contra 7).
9. — Pedeapsa de deten˛ie pe o durat„ c‚t Ói va pl„cea Maiest„˛ii Sale este
f„r„ Óndoial„ legal„ din punct de vedere al dreptului englez ∫i nu are un
caracter arbitrar. Rezult„ din aceasta c„ nu s-a produs o violare a articolului 5
§1 (unanimitate).
10. — Articolul 6 § 1 garanteaz„ Ón mod special un proces echitabil Ón fa˛a
unui tribunal independent ∫i impar˛ial atunci c‚nd îse ia o decizie (...) cu
privire la temeinicia unei acuza˛ii Ón materie penal„ (...)“, inclusiv cu privire
la o pedeaps„. Perioada punitiv„ (tariff) a unui delincvent juvenil, de˛inut pe
o durat„ de timp de at‚t c‚t Ói va pl„cea Maiest„˛ii Sale reprezint„ perioada
maximal„ de efectuat Ón scopul de a r„spunde imperativelor de represiune ∫i
de disuadare. O dat„ aceast„ perioad„ trecut„, cel interesat trebuie pus Ón
libertate, cu excep˛ia cazurilor Ón care exist„ motive de a crede c„ el este
periculos. Curtea consider„, a∫a cum ∫i Camera Lorzilor a recunoscut Ón
cadrul procedurii de control jurisdic˛ional Óntreprinse de c„tre peti˛ionari, c„
fixarea perioadei punitive este echivalent„ cu pronun˛area unei pedepse.
Ministrul de Interne, care a decis cu privire la perioada punitiv„ a celor
interesa˛i, nefiind, Ón mod evident, independent fa˛„ de executiv, s-a produs
o violare a articolului 6§1 Ón ceea ce prive∫te stabilirea pedepsei peti˛ionarilor
(unanimitate).
11. — Perioada punitiv„ a peti˛ionarilor fiind fixat„ de c„tre ministrul de
interne, controlul ce se cerea f„cut prin articolul 5§4 nu se afla Óncorporat Ón
pedeapsa pronun˛at„ de judec„torul de prim„ instan˛„. O dat„ perioada
punitiv„ efectuat„, copiii de˛inu˛i pe o durat„ de timp de at‚t c‚t Ói va pl„cea
Majest„˛ii Sale, trebuie s„ poat„, Ón virtutea articolului 5§4, s„ fac„ s„ fie
examinat„ periodic problema periculozit„˛ii lor pentru societate ∫i deci
legalitatea men˛inerii lor Ón deten˛ie de c„tre un organ judiciar cum este
Comisia de eliberare condi˛ionat„. Cu toate acestea, peti˛ionarii nu au avut
niciodat„ aceast„ posibilitate, de vreme ce decizia Ministerului de interne a
fost anulat„ de c„tre Camera Lorzilor, iar nici o alt„ perioad„ punitiv„ nu a
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