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INTRODUCERE 

1. Prezentul studiu este elaborat în contextul inițierii procedurii de ratificare a Protocolului nr. 

12 la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului 

și își propune să analizeze fezabilitatea inițieriiacestui proces la momentul actual, precum și 

compatibilitatea unor prevederi constituționale cutextul acestui instrument internațional.  

Considerațiuni generale 

2. Pentru analiza fezabilității ratificării, vor fi reflectate următoarele aspecte:  

a. Existența unui consens europeansau absența acestuia în ceea ce 

privește darea de efecte a Protocolului nr. 12 exprimată prin semnarea, 

ratificarea și momentul de intrare în vigoare a prevederilor acestuia.  

b. Poziția unor state membre ale Consiliului Europei și Curții Europene, 

în special, față de oportunitatea ratificării Protocolului. 

c. Natura dreptului declarat de Protocolul nr. 12 și implicațiile acestuia în 

raport cu alte drepturi similare deja implementate în Republica 

Moldova. 

d. Problemele legate de implementare și de remediere a discriminării, prin 

prisma naturii dreptului declarat de Protocolul nr. 12. 

e. Unele aspecte specifice ale implementării și aplicării prevederilor 

Protocolului nr. 12 în situația lipsei controlului efectiv asupra unei părți 

din teritoriul suveran. 

f. O analiză succintă a problemei compatibilității Protocolului cu unele 

prevederi constituționale și exercițiul de verificare a compatibilității 

legislației. 

g. Analiza principalului argument al societății civile și a promotorilor 

ratificării Protocolului. 

h. Alte aspecte specifice problemei combaterii discriminării care trebuie 

luate în considerație la adoptarea soluției cu privire la ratificare. 

Consens european 

3. La examinarea existenței unui consens între cele 47 de state membre ale Consiliului 

Europei în ce privește Protocolul nr. 12 s-a analizat numărul de state semnatare, state care 

ulterior au ratificat Protocolul dar au amînat pe o perioadă intrarea lui în vigoare și statele care au 

semnat și nu au ratificat Protocolul. S-a luat în considerație și numărul statelor membre care nu 

au semnat în general Protocolul nr. 12. La fel, a fost luateîn calcul și perioadele între aceste 

momente-cheie – deschidere spre semnare, semnare, ratificare și intrare în vigoare. Doar o 

analizăcumulativă a acestor aspecte-cheie precum numărul statelor care și-au expus sau nu 

poziția vizavi de intrarea în vigoare și perioadade timp de la momentul deschiderii spre semnare, 

va permite să se observe tendința statelor membre ale Consiliului Europei de a avea un consens 

vizavi de efectele Protocolului nr. 12.  

4. La analiza acestor aspecte în principiu a fost luat ca punct de pornire lista statelor și datele 

de semnare, ratificare și intrare în vigoare
1
 a Protocolului. Într-o formă mai simplă aceasta este 

următoarea (clasificată după ordinea ratificării): 
Statul membru Semnare Raficare Intrareîn vigoare 

Georgia 04/11/2000 15/06/2001 01/04/2005 

Cyprus 04/11/2000 30/04/2002 01/04/2005 

Croatia 06/03/2002 03/02/2003 01/04/2005 

                                                 

 
1
 A se vedea 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8&DF=26/10/2014&CL=ENG  
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San Marino 04/11/2000 25/04/2003 01/04/2005 

Bosnia and Herzegovina 24/04/2002 29/07/2003 01/04/2005 

Serbia 03/04/2003 03/03/2004 01/04/2005 

Montenegro 03/04/2003 03/03/2004 06/06/2006 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 04/11/2000 13/07/2004 01/04/2005 

Netherlands 04/11/2000 28/07/2004 01/04/2005 

Albania 26/05/2003 26/11/2004 01/04/2005 

Finland 04/11/2000 17/12/2004 01/04/2005 

Armenia 18/06/2004 17/12/2004 01/04/2005 

Luxembourg 04/11/2000 21/03/2006 01/07/2006 

Ukraine 04/11/2000 27/03/2006 01/07/2006 

Romania 04/11/2000 17/07/2006 01/11/2006 

Spain 04/10/2005 13/02/2008 01/06/2008 

Andorra 31/05/2007 06/05/2008 01/09/2008 

Slovenia 07/03/2001 07/07/2010 01/11/2010 

Austria 04/11/2000 - - 

Belgium 04/11/2000 - - 

Czech Republic 04/11/2000 - - 

Estonia 04/11/2000 - - 

Germany 04/11/2000 - - 

Greece 04/11/2000 - - 

Hungary 04/11/2000 - - 

Iceland 04/11/2000 - - 

Ireland 04/11/2000 - - 

Italy 04/11/2000 - - 

Latvia 04/11/2000 - - 

Liechtenstein 04/11/2000 - - 

Moldova 04/11/2000 - - 

Portugal 04/11/2000 - - 

Russia 04/11/2000 - - 

Slovakia 04/11/2000 - - 

Turkey 18/04/2001 - - 

Norway 15/01/2003 - - 

Azerbaijan 12/11/2003 - - 

Bulgaria - - - 

Denmark - - - 

France - - - 

Lithuania - - - 

Malta - - - 

Monaco - - - 

Poland - - - 

Sweden - - - 

Switzerland - - - 

United Kingdom - - - 
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5. Protocolul nr. 12 ”Interzicerea generală a discriminării” (în continuare ”Protocolul nr. 12” 

sau ”Protocolul”) la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
2
 

(în continuare ”Convenția”), a fost deschis spre semnare la 04 noiembrie 2000 și a intrat în 

vigoare la 01 aprilie 2005 (peste circa 4 ani și 5 luni). Procedura de intrare în vigoare a 

Protocolului a prevăzut necesitatea semnării acestuia de către cel puțin 10 state membre ale 

Consiliului Europei însoțită de ratificare (Articolele 4 și 5 ale Protocolului nr. 12), ceea ce a avut 

loc odată cu ratificarea de către 11 state la diferite perioade de timp, dar cu indicarea unei 

singure date de intrare în vigoare (01 aprilie 2005). Astfel, cele 11 state membre ale Consiliului 

Europei care și-au exprimat voința de a determina intrarea în vigoare a Protocolului nr. 12 sunt – 

1. Georgia, 

2. Cyprus 

3. San Marino 

4. The former Yugoslav Republic of Macedonia 

5. Netherlands 

6. Finland 

7. Croatia 

8. Bosnia and Herzegovina 

9. Serbia 

10. Albania 

11. Armenia 

6. Ulterior intrării în vigoare, după aprilie 2005, 7 state membre ale Consiliului Europei și-au 

expus dorința de a fi obligate prin prevederile Protocolului nr. 12: 

1. Montenegro 

2. Luxembourg 

3. Ukraine 

4. Romania 

5. Spain 

6. Andorra 

7. Slovenia 

7. Prin urmare,la moment doar 18 state membre, din cele 47 în total au Protocolul nr. 12 

aplicabil prin semnare, ratificare și intrarea ulterioarăîn vigoare. 

8. Nouăsprezece (19) state membre ale Consiliului Europei au semnat Protocolul, dar nu l-au 

ratificat ulterior, iar poziția lor cu privire la ratificarea sau la intrarea în vigoare nu este la 

moment clar expusă. Printre statele care nu au ratificat Protocolul se aflăși Republica Moldova, 

poziția căreia va fi analizată mai jos. Cele 19 state sunt următoarele:  

1. Austria 

2. Belgium 

3. Czech Republic 

4. Estonia 

5. Germany 

6. Greece 

7. Hungary 

8. Iceland 

9. Ireland 

10. Italy 

11. Latvia 

12. Liechtenstein 

13. Republica Moldova 

                                                 

 
2
 Ratificată prin Hot. Parl. nr.1298-XIII din 24.07.97 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
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14. Portugal 

15. Russia 

16. Slovakia 

17. Turkey 

18. Norway 

19. Azerbaijan 

9. Zece (10) state membre ale Consiliului Europei nu au semnat în general Protocolul nr. 12, 

dintre care doar Regatul Unit al Marii Britaniiși-a expus clar poziția de ce nu a dorit să-l semneze 

și de ce semnarea și ratificarea acestuia este prematură pentru moment. Poziția Marii Britanii va 

fi analizată mai jos. Cele 10 state sunt: 

1. Bulgaria 

2. Denmark 

3. France 

4. Lithuania 

5. Malta 

6. Monaco 

7. Poland 

8. Sweden 

9. Switzerland 

10. United Kingdom 

10. Analiza existenței unui consens european sau absența acestuia cu privire la aplicabilitatea 

Protocolului nr. 12 impune și o apreciere a perioadelor cuprinse între semnare, ratificare și 

intrare în vigoare. Această analiză va permite aprecierea tendinței statelor membreîn procesul de 

expunere a voinței suverane de a fi obligate prin prevederile Protocolului.  

11. Astfel, în mediu, diferența între momentul de semnare a Protocolului și actul de ratificare 

este de la un an pînă la patru ani. Șapte state (Georgia, Croația, Serbia, Muntenegru, Andora, 

Bosnia și Herzegovina și Albania) au ratificat Protocolul după un an de la semnare, cu excepția 

Armeniei unde procesul de ratificare a luat mai puțin de jumătate de an. Cipru a ratificat 

Protocolul după aproximativ 2 ani, iar Spaniași San Marino peste 3 ani. Macedonia, Olandași 

Finlanda au ratificat mecanismul peste 4 ani, pe cînd Luxemburgului, Ucrainei, României le-au 

trebuitîn mediu 6 ani pentru a ratifica Protocolul. Cea mai mare perioadăîntre momentul de 

semnare și ratificare a fost în cazul Sloveniei care a depășit mai mult de 9 ani de zile. Tabelul de 

mai jos reflectă toate aceste perioade în ordinea cronologică:  
Statul membru Semnare Ratificare Diferența în luni Diferența în ani 

Armenia 18/06/2004 17/12/2004 6 0 

Georgia 04/11/2000 15/06/2001 7 1 

Croatia 06/03/2002 03/02/2003 11 1 

Serbia 03/04/2003 03/03/2004 11 1 

Montenegro 03/04/2003 03/03/2004 11 1 

Andorra 31/05/2007 06/05/2008 12 1 

Bosnia and Herzegovina 24/04/2002 29/07/2003 15 1 

Albania 26/05/2003 26/11/2004 18 1 

Cyprus 04/11/2000 30/04/2002 17 2 

Spain 04/10/2005 13/02/2008 28 3 

San Marino 04/11/2000 25/04/2003 29 3 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 04/11/2000 13/07/2004 44 4 

Netherlands 04/11/2000 28/07/2004 44 4 

Finland 04/11/2000 17/12/2004 49 4 

Luxembourg 04/11/2000 21/03/2006 64 6 
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Ukraine 04/11/2000 27/03/2006 64 6 

Romania 04/11/2000 17/07/2006 68 6 

Slovenia 07/03/2001 07/07/2010 112 9 

12. Desigur căîn privința celor 19 state membre ale Consiliului Europei care încă nu au 

ratificat Protocolul dar l-au semnat, timpul scurs va fi mai mare, iar la moment acesta 

variazăîntre 11 și 14 ani. Norvegieiși Azerbaidjanului le-ar lua deja 11 ani de zile să ratifice 

Protocolul, Turciei – 13 ani, și celorlalte state (inclusiv Republicii Moldova) mai mult de 14 ani. 

Tabelul de mai jos reflectă lista statelor membre ale Consiliului Europei care au semnat 

Protocolul dar nu l-au ratificat pînă la momentul de față. Drept moment de referință a fost luat 

finele anului 2014 (31 decembrie 2014). 
Statul membru Semnare Momentul de referință Diferența în luni Diferența în ani 

Norway 15/01/2003 31/12/2014 143 11 

Azerbaijan 12/11/2003 31/12/2014 133 11 

Turkey 18/04/2001 31/12/2014 164 13 

Austria 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Belgium 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Czech Republic 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Estonia 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Germany 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Greece 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Hungary 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Iceland 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Ireland 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Italy 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Latvia 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Liechtenstein 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Moldova 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Portugal 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Russia 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

Slovakia 04/11/2000 31/12/2014 169 14 

13. De asemenea, valoroasă poate fi și analiza perioadelor de intrare în vigoare a Protocolului 

pentru statele care l-au semnat și ulterior l-au ratificat. Perioada între momentul de ratificare și 

intrare în vigoare la fel aratăîn ce măsură statele sunt pregătite pentru a subscrie obligațiunilor 

din Protocolul nr. 12 și în ce măsurăsistemul lor de drept este pregătit pentru încorporarea 

prevederilor acestuia. Astfel, diferența între ratificare și momentul intrării în vigoare pentru cele 

18 state unde Protocolul își are aplicabilitatea poate fi calculată ca fiind între 1 și 2 ani, în mediu. 

Pentru 7 state din cele 18 nu a fost nevoie de o perioadăde 4 luni pentru intrarea în vigoare, 

pentru 5 state a fost nevoie de un an, pentru 4 state a fost necesară trecerea a 2 ani, în mediu, 

pentru intrarea în vigoare și doar Cipru a expus că Protocolul va intra în vigoare peste 3 ani, în 

mediu, după ratificare, iar Georgia peste 4 ani, în mediu. Tabelul de mai jos arată cele 18 state 

cu perioadele între momentul de ratificareși amînarea intrării în vigoare. 
Statul membru Ratificare Intrareîn vigoare Diferența în 

luni 

Diferența în 

ani 

Andorra 06/05/2008 01/09/2008 4 0 

Spain 13/02/2008 01/06/2008 4 0 

Luxembourg 21/03/2006 01/07/2006 4 0 

Ukraine 27/03/2006 01/07/2006 4 0 

Romania 17/07/2006 01/11/2006 4 0 
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Slovenia 07/07/2010 01/11/2010 4 0 

Armenia 17/12/2004 01/04/2005 4 0 

Serbia 03/03/2004 01/04/2005 13 1 

Albania 26/11/2004 01/04/2005 5 1 

The former Yugoslav Republic of 

Macedonia 

13/07/2004 01/04/2005 9 1 

Netherlands 28/07/2004 01/04/2005 9 1 

Finland 17/12/2004 01/04/2005 4 1 

Croatia 03/02/2003 01/04/2005 26 2 

Montenegro 03/03/2004 06/06/2006 27 2 

Bosnia and Herzegovina 29/07/2003 01/04/2005 21 2 

San Marino 25/04/2003 01/04/2005 24 2 

Cyprus 30/04/2002 01/04/2005 36 3 

Georgia 15/06/2001 01/04/2005 46 4 

14. Timpul scurs pentru a determina voința celor 10 state care nu au semnat Protocolul poate fi 

ipotetic analizată cu referință doar la momentul întrării în vigoare a Protocolului, atunci cînd 

voința a cel puțin 10 state membre ale Consiliului Europei ar fi putut determina voința restului 

statelor de a-l semna (a se vedea § 3 deasupra). Astfel, de la momentul intrării în vigoare din 

aprilie 2005 deja a trecut 9 ani,în mediu,în care cele 10 state (a se vedea § 9 deasupra) ar fi putut 

să-și schimbe poziția vizavi de semnarea Protocolului. De la momentul deschiderii spre semnare 

(4 noiembrie 2000 –a se vedea § 3 deasupra) a trecut deja aproximativ14 ani.  

15. Prin urmare, analizînd în general evoluția intrării în vigoare a Protocolului pentru cele 18 

state membre (a se vedea § 7 deasupra) care l-au semnat și l-au ratificat cu sau fără amînarea 

intrării în vigoare pentru ei, se observă că perioada medie care le-a luat statelor este de circa 

65 luni sau în mediu 5 ani(a se vedea tabelul mai jos). 
Statul membru Semnare Ratificare Intrareîn 

vigoare 

Diferența în 

luni  

Diferența în 

ani 

Armenia 18/06/2004 17/12/2004 01/04/2005 18 1 

Georgia 04/11/2000 15/06/2001 01/04/2005 55 5 

Croatia 06/03/2002 03/02/2003 01/04/2005 35 3 

Serbia 03/04/2003 03/03/2004 01/04/2005 23 2 

Montenegro 03/04/2003 03/03/2004 06/06/2006 35 3 

Andorra 31/05/2007 06/05/2008 01/09/2008 12 1 

Bosnia and Herzegovina 24/04/2002 29/07/2003 01/04/2005 39 3 

Albania 26/05/2003 26/11/2004 01/04/2005 30 2 

Cyprus 04/11/2000 30/04/2002 01/04/2005 53 5 

Spain 04/10/2005 13/02/2008 01/06/2008 28 3 

San Marino 04/11/2000 25/04/2003 01/04/2005 53 5 

The former Yugoslav Republic 

of Macedonia 

04/11/2000 13/07/2004 01/04/2005 56 5 

Netherlands 04/11/2000 28/07/2004 01/04/2005 56 5 

Finland 04/11/2000 17/12/2004 01/04/2005 61 5 

Luxembourg 04/11/2000 21/03/2006 01/07/2006 64 6 

Ukraine 04/11/2000 27/03/2006 01/07/2006 64 6 

Romania 04/11/2000 17/07/2006 01/11/2006 68 6 

Slovenia 07/03/2001 07/07/2010 01/11/2010 112 9 

În mediu  65 luni  5 cinci ani 
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16. Suplimentar la analiza de mai sus se prezintăși cîteva tabele grafice care reflectă situația la 

zi cu privire la semnarea, ratificarea și intrarea în vigoare a Protocolului. 

17. Graficul de mai jos reflectă tendințele statelor între semnare, ratificare, intrare în vigoare și 

de abținere totală (nesemnare) și cea parțială (semnarea însoțită ulterior de ne-ratificare). 

 
 

18. Se observăprin urmare mai degrabătendința statelor de a semna Protocolul, dar mai puțin 

de a se obliga prin ratificare (abținere parțială), care,însoțită de abținerea totală de la semnare 

depășește numărul statelor unde Protocolul a intrat în vigoare. 

19. Tendințele statelor membre, trebuie de asemenea apreciate și în raport cu timpul 

semnărilor, ratificărilor, intrării în vigoare și timpul scurs între nesemnare și ne-ratificare după 

semnare. Astfel aceste tendințe sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

 

 
 

20. De asemenea, relevante sunt și tendințele per stat membru, din cele 18 pentru care la 

moment Protocolul este intrat în vigoare (a se vedea §§ 3-6 deasupra) cu privire la expunerea 

voinței de semnare, ratificare, intrarea în vigoare în raport cu timpul luat pentru fiecare din ele de 

a se decide finalmente. Graficul de mai jos reflectă tendințele în timp, și anume cîte luni le-a luat 

statelor să se decidăîntre momentele de semnare, ratificare și intrarea în vigoare. 
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21. Se observă deci clar că, chiar și statelor care au ratificat Protocolul le era necesarăîn 

continuu o perioadă mai lungă de ratificare, comparativ cu cea de intrare în vigoare după 

ratificare. 

22. În cele din urmă, ultimul grafic reflectă tendința generală a tuturor celor 47 state membre 

ale Consiliului Europei cu privire la opțiunile de aderare la Protocolul nr. 12 în raport cu 

perioada totală de timp (în ani)începînd cu momentul deschiderii spre semnare (4 noiembrie 

2000). Graficul face referință atît la cele 18 state membre pentru care Protocolul nr. 12 este deja 

în vigoare, cîtși la celelalte 19 state membre care l-au semnat dar nu l-au ratificat, precum și la 

acele 10 state membre care nu au semnat Protocolul. Pentru ultimele două categorii, perioada de 

referință se calculează de la momentul deschiderii spre semnare, semnare (în privința celor 19 

state membre semnatare dar fără ratificare) (începutul termenului - dies a quo)și finele anului 

2014 (sfîrșitul perioadei de referință - dies ad quern). Astfel:  
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23. Prin urmare șidin ultimul Graficse observămai degrabătendința crescîndăde a amîna 

momentul de ratificare a Protocolului nr. 12, însoțită de tendința celor 10 state nesemnatare 

de a se menține pe aceeași poziție. În orice caz, tendința de amînare a momentului ratificării este 

caracteristică la moment mai multor state semnatare precum și a celor care au ratificat Protocolul 

(a se vedea Graficul de la § 20 deasupra). 

24. Consensul rezultă dintr-o stare de comunitate sau coincidență de opinii a unor persoane sau 

a unor comunități, chiar și la existența unor opinii divergente, ultimele fiind în minoritate. La 

existența unui consens majoritatea nu subminează poziția minorității și constituie o soluție 

acceptabilă pentru toți, acea care poate să fie susținută de toți, chiar dacă această soluție nu este 

”favorabilă” unuia sau mai multor indivizi aflați în minoritate. 

25. Orîn situația la moment, cu privire la Protocolul nr. 12, voința statelor membre nu poate fi 

caracterizată prin existența unui consens, în special în ce privește ratificarea Protocolului, ori 

ratificarea promptă a acestuia după semnare. Se observă o poziție mai degrabă rezervată de a se 

angaja în ratificarea Protocolului și tendința de a amîna acest moment. La această tendință se 

adaugăși poziția constantă a unei minorități a statelor membre de a se abține de la semnarea 

Protocolului în general. Cu alte cuvinte, se observă mai degrabă o majoritate în favoarea amînării 

ratificării, ceea ce reprezintă acel consens, unde statele semnatare însoțită de ratificare și intrare 

în vigoare rămîn în minoritate. 

Poziția unor state și poziția Curții Europene vizavi de Protocolul nr. 12 

26. După cazul Bosniei și Herțegovineidin 2009 (a se vedea §§ 45-48 dedesubt) statele au 

devenit mai rezervate în ratificarea Protocolului deoarece existăîngrijorări despre o potențială re-

examinare din partea Curții Europene nu doar a prevederilor constituționale naționale, dar și a 

tuturor prevederilor legislației. Cu alte cuvinte, Curtea Europeană ar apărea în postura de instanță 

europeană constituționalăîn special în materia combaterii discriminărilor legislative (a se vedea 

Graficul la § 19 deasupra, care indică că doar un singur stat, Slovenia, după 2009 a semnat și a 

ratificat Protocolul). 

27. Curtea Europeană nu și-a asumat niciodatăaceastă sarcină datorită principiului 

subsidiarității și a regulii că interpretarea și aplicarea prevederilor legii naționale aparține primar 

autorităților naționale, în mod special instanțelor judecătorești (Campbell c. Regatului Unit, 25 

martie 1992, § 37, Seria A nr. 233, sau Rekvényi c. Ungariei [MC], nr. 25390/94, § 35, CEDO 

1999‑III). Curtea și-a asumat rolul de interpretator primar doar în situații excepționale – atunci 

cînd nu exista nicio interpretare și autoritățile erau pasive în a răspunde solicitărilor de 

interpretare din partea reclamanților ori atunci cînd această interpretare a fost una vădit 

arbitrarăși abuzivă din partea autorităților. 

28. În situația Protocolului nr. 12, Curtea Europeană va fi chemată să valideze ori să invalideze 

legislația națională ori o normă pe care reclamantul o va pretinde ca fiind discriminatorie. Acest 

lucru va fi posibil în special datorită naturii interzicerii generale a discriminării prin lege, asupra 

căruia nu există sau nu poate exista nici un remediu la nivel național, datorită imposibilității 

practice de a institui un mecanism de remediere a unor astfel de plîngeri (nu este posibil să 

contești legislația națională la nivelul național – a se vedea raționamentele din § 69 dedesubt). La 

fel, rolul primar al Curții Europene în analiza legislației naționale va fi asigurat și prin faptul că 

Protocolul nr. 12 oferă dreptul de a contesta legile inabstracto cu așa numite actio popularis (a 

se vedea raționamentele din § 43 dedesubt). 

29. Din aceste considerente și din multe altele, la momentul intrării în vigoare a Protocolului 

nr. 12 Curtea Europeană a fost rezervată în a aplauda ratificărilor care au urmat, deoarece acesta 

în viziunea sa (i) va genera un număr și mai mare de cereri la Curte care și așa este supra 
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solicitată precum și (ii) va pune Curtea Europeanăîntr-o situație de primă instanță, care nu este 

rolul său
3
. 

30. Din toate statele nesemnatare ale Protocolului doar Regatul Unit și-a expus poziția 

constantă cu privire la problemele pe care le ridică Protocolul. Această poziție se rezumă la 

faptul că odată cu semnarea și ratificarea Protocolului nr. 12 numărul de cereri la Curtea 

Europeană va crește semnificativ pentru a testa normele legislative adoptate la nivel național. Nu 

neapărat să fie constatată o încălcare, dar Curtea Europeană va fi obligată săexamineze legislația 

naționalăși să verifice compatibilitatea acesteia ori de cîte ori acest fapt îi este solicitat de un 

reclamant nesatisfăcut de introducerea unei sau altei norme legislative.  

31. Mai mult, Marea Britanie a notat că noțiunea vagă”prevăzut de lege”, introdusăîn 

Protocolul nr. 12, nu declară cu suficientă precizie care din legislație se are în vedere (legislația, 

constituțională, primară ori secundară, se are în vedere oare și legislația internațională 

încorporatăîn legislația statului respondent, etc.). În primul rînd, fără a cunoaște exact ce se are în 

vedere sub această sintagmă, Protocolul nr. 12 nu poate fi ratificat deoarece prealabil oricărei 

semnări este necesar inițial un proces de adaptare a legislației naționale. Din alt punct de vedere, 

pentru a afla care norme din legislația națională sunt compatibile ori nu cu Protocolul nr. 12 este 

necesară verificarea acestora din partea Curții Europene, care nu poate să o facă datorită 

neratificării. Deci, cu alte cuvinte, în viziunea Marii Britanii, pentru ratificarea Protocolului este 

necesar să ai implementată legislația antidiscriminare așa cum te obligă Protocolul nr. 12, dar 

acest lucru este imposibil fără a ratifica acest Protocol (paradoxul catch 22 – o situație 

contradictorie datorită unor reguli cînd pentru a obține ceva trebuie să te pui în situația de a nu o 

cere).  

32. În cele din urmă, Regatul Unit a notat că odată verificată compatibilitatea normelor 

legislației naționale prin prisma Protocolului nr.12, Curtea Europeană ar putea fi în situația de a 

le aprecia inclusiv prin prisma unor standarde ori chiar norme internaționale la care statul-

respondent nu este parte. Aceasta reiese din regula interpretării Convenției în context cu alte 

norme internaționale și nu într-un vid regional (Al-Adsani c. Regatului Unit(MC), nr. 35763/97, 

21 noiembrie 2001). Această din urmă situație nu numai va determina statul respondent să-și 

asume anumite standarde la care nu s-a obligat, dar va permite și extinderea artificială a 

aplicabilității dreptului la nediscriminare asupra unor drepturi pe care nediscriminarea (Articolul 

14 din Convenție) nu le-a prevăzut în Convenție (a se vedea în acest din urmă sens 

raționamentele din §§ 50-56 dedesubt). 

33. Chiar și Croația, care a marcat intrarea în vigoare a Protocolului nr. 12, a specificat că a 

parcurs o etapă destul de îndelungată de analizăși adaptare a legislației sale la Protocol și după 

ratificare a amînat intrarea în vigoare a acestuia cu doi ani
4
. 

Natura dreptului la interzicerea generală a discriminării 

34. Protocolul nr. 12 introduce practic un nou drept în corpul Convenției, în comparație cu 

caracterul accesoriu al interzicerii discriminării deja existentîn Articolul 14. 

35. Acesta,în partea sa relevantă, prevede următoarele:  
Articolul 1. Interzicerea generală a discriminării 

1.Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în 

special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau 

socială, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere sau oricare altă situație. 

2.Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menționate în 

paragraful 1.
5
 

36. Convenția prin Articolul 14,în partea sa relevantă, instituie un drept accesoriu la 

nediscriminare care prevede:  

                                                 

 
3
 A se vedea printre altele materialele Seminarului cu privire la marcarea intrării în vigoare a Protocolului nr. 12.  

4
Ibidem 

5
 Traducerea în redacția Romînă a Convenției (a se vedea http://echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf)  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Publications/EN_Proceedings.pdf
http://echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf
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Articolul 14. Interzicerea discriminării 

Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio 

deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 

națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație. 

37. Diferența principalăîntre ambele este în faptul că Protocolul nr. 12 instituie statelor 

membreo obligație de a prevedea nediscriminarea în legislația sa, comparativ cu Articolul 14 din 

Convenție care obligă statele să garanteze exercitarea nediscriminatorie a oricărui alt drept din 

Convenție. Este greu la moment de perceput diferența, deoarece și Curtea Europeană, prin 

jurisprudența sa a declarat nediscriminarea ca fiind un drept separat, dar ca o excepție de la 

natura sa accesorie.  

38. Astfel, Curtea Europeană a reiterat că Articolul 14 nu este autonom, dar are efect numai 

combinat cu drepturile garantate de Convenție. Această prevedere completează alte prevederi 

substanțiale ale Convenției și Protocoalelor sale. Ea nu poate exista independent, deoarece are 

efect numai în raport cu “exercitarea drepturilor și libertăților” protejate de acele prevederi. Cu 

toate că aplicarea Articolului 14 nu presupune încălcarea acelor prevederi - și în această măsură 

este autonomă – nu poate fi acceptată aplicarea acesteia în afară de cazul cînd circumstanțele 

chestiunii intrăîn domeniul unuia sau mai multora din ultimele (a se vedea, printre altele, Van 

Raalte c. Olandei, 21februarie 1997, § 33, Rapoarte 1997-I, și Gaygusuz c. Austriei, 16 

septembrie 1996, § 36, Rapoarte 1996-IV). 

39. Prin urmare, pentru a înțelege diferența între natura ambelor norme este necesar de a 

distinge între caracteristicile acestora din perspectiva autonomiei și efectelor drepturilor la 

nediscriminare în ambele situații. Astfel, Protocolul nr. 12 reprezintă un drept separat și general, 

o prohibiție mai degrabăîn legislație, dar efectele de facto ale căruia mai puțin contează, pe cînd 

dreptul declarat de Articolul 14 din Convenție este mai degrabă o realizare de facto, dar strîns 

legată de exercitarea unui alt drept fundamental indiferent a fost cel din urmăîncălcat ori nu. Cu 

alte cuvinte,în prima situația Protocolul nr. 12 este un drept mai degrabă declarativ (printr-o 

lege), iar în a doua situație (Articolul 14) un drept efectiv (printr-o acțiune).  

40. Diferența devine relevantă atunci cînd se analizează natura obligațiilor statului semnatar al 

Protocolului nr. 12. Dacăîn situația Articolului 14 garanția este mai puternicăși este adresatăîn 

esență individului care va pretinde ca drepturile lui să fie exercitate mai degrabăde facto, în 

situația Protocolului nr. 12 dreptul la nediscriminare apare mai degrabă ca o obligație de 

atitudine generală a statului față de problema nediscriminării și exercitarea de politici generale de 

implementare a acestei atitudini. Or, adoptarea unei legi sau norme nediscriminatorii nu se 

rezumă la un text sau o lege, dar și la procesul de implementare efectivă a acestora. Dacă 

implementarea în practică a unei norme sau legi eșuează chiar și într-o singură situație, 

încălcarea Protocolului nr. 12 va fi automată. 

41. Comparativ cu Articolul 14, cînd se apreciază atît exercitarea dreptului principal cîtși a 

celui accesoriu la nediscriminare, situația în ambele cazuri se examinează prin prisma 

implicațiilor individuale asupra persoanei care pretinde încălcarea. La Protocolul nr. 12 se 

apreciazăîn primul rînd existența sau lipsa unor norme discriminatorii într-o lege, adicăîn sens 

general, și abia ulterior efectele acesteia asupra unui individ. Totuși, chiar dacă o normă potrivită 

Protocolului nr. 12 a fost implementată discriminatoriu în privința unei persoane luate individual, 

aceasta va angaja pe cale de consecințăîncălcarea Protocolului nr. 12, deoarece, după cum s-a 

spus mai sus, o lege nu se rezumă la un text, dar impune și implementarea efectivă. 

42. Riscul este mare, deoarece Protocolul nr. 12 va determina statele membre să prevadăîn 

legislația sa mai degrabă norme declarative în scopul conformării cu obligațiile instituite prin 

acest Protocol. Implementarea acestor norme declarative va fi pusăîn discuție ori de cîte ori cînd 

chiar și o singură persoană va pretinde discriminarea în situația sa individuală. Orîn această 

situație, oricît de bună nu ar fi și norma nediscriminatorie și procesul de implementare a acesteia, 

temeiuri de a contesta nerespectarea Protocolului nr. 12 vor exista ori de cîte ori un individ nu va 

fi de acord și cu norma din lege și cu modalitatea de implementare a acesteia.  
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43. Din acest punct de vedere Protocolul nr. 14 naște și o altă posibilitate de a complînge 

acțiunile sau omisiunile statului, printr-o cerere de tip actio popularis. Astfel, Curtea Europeană 

mereu a notat că Convenția nu permite plîngeri in abstractoși reclamanții nu se pot plînge de o 

dispoziție a dreptului intern doar pentru că aceasta pare săîncalce Convenția (Monnat c. Elveției, 

§§ 31-32), iar Convenția nu recunoaște actio popularis (Klass și alții c. Germaniei, § 33; 

Partidul Muncitoresc Georgian c. Georgiei (dec); Burden c. Marii Britanii [GC], § 33). Ori în 

cazul Protocolului nr. 12 situația este inversăși un reclamant se poate plînge împotriva unei 

norme cu aplicabilitate generală care îl dezavantajeazăîn mod individual. Această situație poate 

să conducă la multiple plîngeri, cînd o persoană se consideră lezată de o normă general aplicabilă 

tuturor, din simplu motiv că persoana se consideră discriminată. Mai mult, chiar dacă norma este 

perfect nediscriminatorie și nu se îndeplinește doar în privința unei singure persoane, chiar dacă 

general este aplicabilăîn privința mai multora, Protocolul nr. 12 va putea să fie încălcat. Aceasta 

deoarece, după cum s-a spus mai sus, în sensul Protocolului nr. 12 interzicerea generală a 

discriminării nu se rezumă la un text al unei legi, dar și la un mecanism de implementare. Dacă 

acest mecanism nu este perfect și vor exista unele încălcări individuale, separate – ceea ce în 

practică se întîmplă des – reclamantul prin intermediul Protocolului nr. 12 va putea să invalideze 

întreaga normă ori un mecanism de implementare ca inefectiv. 

44. În acest din urmă sens, un potențial reclamant în speță interferează direct și expres în 

atribuția suverană a statului de a adopta așa legi și mecanisme de implementare a acestora pe 

care le consideră ca fiind cele mai apropiate interesului general al societății. Cu alte cuvinte, un 

reclamant prin intermediul Protocolului nr. 12 ar putea să dicteze voința sa statului doar din 

cauza căîn situația sa, fie că o normăîl deranjează din punct de vedere al echității pe care el o 

pretinde, fie că o normă chiar și echitabilăîn situația sa nu a avut efect. 

45. Exemplul clasic al aplicării Protocolului nr. 12, care a generat efecte pentru discreția și 

caracterul suveran al voinței statelor membre de a adopta o legislație și mecanisme de 

implementare îl constituie cazul Bosniei și Herțegovinei. 

46. Curtea Europeană a avut posibilitatea deja să analizeze compatibilitatea unor prevederi ale 

legislației unui stat parte la Convenție cu prevederile Protocolului nr. 12, în cauza Sejdić and 

Finci v. Bosnia and Herzegovina
6
. Potrivit sumarului cauzei:  

Imposibilitatea pentru un rom și un evreu de a candida la cele mai înalte funcții politice în stat : violare 

… 

În fapt – Reclamanții, care sunt ambii resortisanți ai Bosniei și Herțegovinei, sunt respectiv de origine 

romăși origine evreiască, și ocupă funcții publice importante. La momentul hotărîrii Curții Europene, d-ul 

Sejdic era agent al misiunii OSCE în Bosnia și Herțegovina, în timp ce dl. Finci era ambasadorul Bosniei și 

Herțegovinei în Elveția. În temeiul Constituției Bosniei și Herțegovinei din 1995 – care este o anexă a 

Acordului de Pace de la Dayton din 1995 – doar bosniacii, croații și sîrbii, calificați „popoare 

constituente”, puteau candida la alegerile pentru prezidenția tripartită a statului și la Camera Înaltă a 

Parlamentului, Camera Popoarelor. Reclamanții se plîng în fața Curții că deși ei au o experiență 

comparabilă cu cea pe care o posedă titularii celor mai înalte funcții elective în stat, ei sunt privați prin 

Constituție, din simpla cauză a originii lor etnice, de dreptul de a candida la asemenea funcții. 

… 

Articolul 1 din Protocolul nr. 12 (alegeri la președinția Bosniei și Herțegovinei): dacă articolul 14 din 

Convenție interzice discriminarea pentru a asigura respectarea „drepturilor și libertăților recunoscute în 

(...) Convenție”, articolul 1 din Protocolul nr. 12 extinde cîmpul de protecție asupra „oricărui drept 

recunoscut de lege”. El introduce prin urmare o interdicție generală a discriminării. În consecință, fie că 

alegerile la președinție intră sau nu în cîmpul de aplicare al articolului 3 din Protocolul nr.1, acesta capăt 

de cerere se referă la „un drept prevăzut de lege”, ceea ce face aplicabil articolul 1 din Protocolul nr.12. 

Lipsa unei declarații din partea reclamanților în speță de apartenență la unul din „popoarele constituente” 

îi face de asemenea din punct de vedere juridic inapți să se prezinte la alegerile pentru președinție. Din 

moment ce noțiunea de discriminare trebuie să fie interpretatăîn aceeași manierăîn cadrul articolului 14 ca 

și în cadrul articolului 1 din Protocolul nr.12, prevederile constituționale în temeiul cărora reclamanții nu 

pot candida la alegerile pentru președinție, de asemenea, trebuie să fie considerate discriminatorii. 

                                                 

 
6
Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (GC), nos. 27996/06 and 34836/06, 22 December 2009 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96491
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47. O altă cauzăsimilară celei de sus,Zornić c. Bosnie-Herzégovine
7
, la fel a constatat 

încălcarea Protocolului 12 pe motive similare. Mai mult, în speță Curtea Europeană a examinat 

nedorința reclamantei de a se afilia niciunei etnii parte a ”popoarelor constituente” (nici sîrb, nici 

bosniac, nici croat). Reclamanta a declarat că are doar calitatea de ”cetățean al Bosniei și 

Herțegovinei”, nu se afiliază ”popoarelor constituente” și a pretins că din momentul în care 

Constituția instituie sintagma că doar ”popoarele constituente” pot candida, dînsa a fost în 

general discriminată, deși etnia reclamantei era eligibilă pentru alegeri (contrar cauzeiSejdić and 

Finci unde reclamanții au fost restricționați datorită apartenenței la un grup etnic care nu puteau 

să facă parte din ”popoarele constituente”). În speță, Curtea Europeană a aplicat prin analogie 

raționamentul din Sejdić and Finci și a extins aplicabilitatea Protocolului 12 la situații cînd 

dreptul la autodeterminare se referă nu numai la apartenența la o anumită etnie ori categorie 

distinctă pe anumite criterii naturale, dar și la refuzul de a-și declara apartenența la anumite 

”concepte juridice”, virtuale, cum a fost în speță ”popoarele constituente”. În speță de asemenea 

s-a menționat expres refuzul autorităților Bosniei și Herțegovinei de a executa Sejdić and Finci și 

imposibilitatea găsirii unui consens politic necesar pentru schimbarea prevederilor 

constituționale.  

48. Atît prima, cîtși a doua hotărîre pot avea efecte imprevizibile pentru întreaga ordine 

constituționalăîn Bosnia și Herțegovina. 

49. În restul cauzelor examinate de Curtea Europeană, deși solicitată, aceastanu a considerat 

necesar de a se implica în examinarea prevederilor legislației prin prisma Protocolului nr. 12. 

Acestea sunt Maktouf et Damjanovićc. Bosnie-Herzégovine
8
, unde reclamanții au pretins 

încălcarea principiuluiegalității prin instituirea tribunalelor speciale mixte care i-au judecat și 

condamnat pentru crimele de război, și Savez Crkava "Rijec Zivota" et autres c. Croatie
9
unde s-a 

examinat inabilitatea bisericii reformiste, comparativ cu alte biserici, de a conclude un acord cu 

autoritățile croate și de a participa la instruirea în școli și de a încheia căsătoriile oficial 

recunoscute. În ambele spețe Curtea nu a considerat necesar de a examina plîngerile prin prisma 

Protocolului 12, deși în ultima cauzăSavez Crkava "Rijec Zivota", Curtea Europeană a notat că 

prevederile Protocolului nr. 12 sunt aplicabile, iar constatarea încălcării prin prisma Articolului 

14 luat în conexiune cu Articolul 9, nu implicăși o examinare separată prin prisma Protocolului 

12.  

50. Un alt element, nu mai puțin important cînd sunt analizate efectele Protocolului nr. 12, este 

nivelul de întindere a garanțiilor acestuia peste limitele garantate de Convenție. Astfel, s-a notat 

de mai multe ori că nici Convenția nici Curtea Europeană nu pot garanta așa-zisele drepturi de a 

2-a sau a 3-a generație, ori mai degrabă spus drepturile social-economiceși drepturile 

colectivităților. Convenția garantează doar drepturi fundamentale civile și social-politice, deși 

unele din drepturi din a 2-a ori a 3-a generație au fost direct incluse în corpul Convenției (prin 

Protocoale nr. 1, 4 și 7), ori a fost extinsă aplicarea altor drepturi prin jurisprudența Curții 

Europene.  

51. În acest sens, a se compara, de exemplu, că astfel de drepturi social-economice mai 

degrabă sunt garantate de Carta Europeană Socială, dacă se vorbește doar de instrumente din 

interiorul Consiliului Europei. Or drepturile social-economice implică niște obligații de garantare 

a unor drepturi în materia asigurărilor sociale și drepturilor economice. Implicațiile materiale a 

garantării unor astfel de drepturi și austeritatea bugetului, precum și situația economică nu 

admite la moment implementarea efectivă a drepturilor din Carta Europeană Socială la nivelul 

cerut. 

                                                 

 
7
Zornić c. Bosnie-Herzégovine, no. 3681/06, 15 iulie 2014 

8
Maktouf et Damjanovićc. Bosnie-Herzégovine (GC)nos. 2312/08 et 34179/08, 18 July 2013 

9
Savez Crkava "Rijec Zivota" et autres c. Croatie, no.7798/08, 09 decembrie 2010 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/035.htm
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145566
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122716
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102173
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52. În situația Protocolului nr. 12, ratificarea acestuia va putea crea un precedent cînd anumite 

drepturi sau lipsa acestora, prevăzute în legislație și care au un caracter pur social-economic
10

 să 

fie complînse prin intermediul dreptului la interzicerea generală a discriminării. De obicei, cele 

mai multe întrebări cu privire la un comportament discriminatoriu apar anume în sfera garantării 

acestor drepturi de natură social-economică (relații de muncă, între angajat și angajator, în sfera 

asigurărilor sociale, etc.).În aceste situații statul intervine deseori cu o anumită legislație prin 

care încearcă să găsească o balanțăîntre situația sa economicăși standardele crescînde în materia 

socialăși relațiile de muncă. În situația Protocolului nr. 12, o persoană ar putea să aducăîn fața 

Curții Europene un litigiu prin prisma unei norme pretinse a fi discriminatorie, inclusiv în 

această sferă, chiar dacă se zice că Convenția nu ar garanta astfel de drepturi. 

53. Mai mult, deja se conturează ideea că Curtea a extins în mai multe cazuri aplicabilitatea 

Convenției asupra sfereiacestor drepturi social-economice. Spre exemplu, Curtea extinde dreptul 

la un proces echitabil (Articolul 6 din Convenție) asupra unor delicte privind regimul de 

securitate socială (nedeclararea angajării, în ciuda amenzii reduse prevăzute, Hüseyin Turan c. 

Turciei, §§ 18-21), ori a unor litigii privind aspectele sociale, în special a unor proceduri privind 

concedierea unui angajat de o întreprindere privată (Buchholz c. Germaniei), unei proceduri 

referitoare la acordarea unor prestații de asigurări sociale (Feldbrugge c. Olandei), sau a unor 

alocații de ajutor social, chiar și în cadrul unui regim necontributiv (Salesi c. Italiei), precum și 

unei proceduri privind obligația de plată a unor cotizații de securitate socială (Schouten și 

Meldrum c. Olandei). În aceste cauze, Curtea Europeană a considerat că elementele de drept 

privat aveau prioritate asupra celor de drept public. În plus, aceasta a hotărît că existau asemănări 

între dreptul la alocații de ajutor social și dreptul la despăgubiri pentru persecuții naziste din 

partea unei fundații private (Woś c. Poloniei, § 76). Nu este necesar de a preciza și dreptul la 

executare a unei hotărîri judecătorești care deseori implică aspecte social-economice (spre 

exemplu Olaru și alții c. Moldovei – acordarea de spații locative sociale, ori rambursarea 

compensațiilor salariale neexecutate în cazul Luntre și alții c. Moldovei ). 

54. Deseori drepturile social-economice sunt implicate și prin prisma obligațiilor de garantare 

a unei proprietăți pașnice, dreptul din Articolul nr. 1 a Protocolului nr. 1. Nimic nu justifică 

distincția între prestațiile contributive și cele non-contributive din punctul de vedere al 

aplicabilității Articolului 1 din Protocolul nr. 1. Dacă Articolul 1 din Protocolul nr. 1 nu 

presupune dreptul de a obține prestații sociale, indiferent de tipul lor, atunci cînd un stat 

contractant adoptă o legislație care prevede acordarea automată a unei prestații sociale – fie că 

acordarea acestei prestații depinde sau nu de plata prealabilă a contribuțiilor – respectiva 

legislație trebuie considerată ca dînd naștere unui interes patrimonial care intrăîn domeniul de 

aplicare al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 în ceea ce privește persoanele care îndeplinesc 

condițiile prevăzute de lege (Stec și alții c. Marii Britanii (dec.) [GC], §§ 53-55; Andrejeva c. 

Letoniei [GC], § 77; și Moskal c. Poloniei, § 38). 

55. În materia dreptului la nediscriminare angajarea unor aspecte social-economice este și mai 

complexă din perspectiva efectelor pe care le angajează, deoarece odată constatată o discriminare 

a unui individ în materia social-economică, angajamentul statului în speță va fi foarte dificil de 

realizat. Astfel, ca exemplu se aduce speța Andrejeva c. Letoniei unde s-a constatat separat o 

discriminare a reclamantei (prin angajarea Articolului 14 din Convenție) pe motivul refuzului 

autorităților de a include în stagiul de muncă, și respectiv de a recalcula pensia, anii de lucru în 

timpul Uniunii Sovietice din motivul că reclamanta nu a fost cetățean al Letoniei la timpul 

relevant. Cauza aceasta ar impune Letoniei să-și revadăîntregul sistem de acordare a pensiilor și 

să excludă criteriul cetățeniei la calcularea acesteia.  

                                                 

 
10

 Cum ar fi dreptul la muncă, la condiții echitabile și securitatea și igiena de muncă, dreptul la o remunerație 

echitabilă a muncii, dreptul sindical, drepturi sociale la protecție, orientare și formare profesională, drepturi la 

protecția sănătății, securitate socialăși medicală, drepturile persoanelor cu dizabilități, prestații sociale familiilor, 

drepturile la muncă a migraților, etc. 
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56. Dacăîn cauza Andrejeva discriminarea s-a angajat ca o încălcare separată, este de 

neimaginat care ar putea fi efectele dacă o aceiași problemă ar fi fost angajată prin prisma 

Protocolului nr. 12, care permite să conteste o normă a oricărei legi cu efect discriminatoriu, 

inclusiv în materia asigurărilor sociale și drepturilor economice. 

57. Revenind la situația Republicii Moldova, spre exemplu, a se nota cîteva cauze examinate 

deja de Curtea Europeană unde problema discriminării s-a ridicat dar fie s-a considerat că nu mai 

este necesarăexaminarea separată a acestui aspect deoarece încălcările altor drepturi au subminat 

importanța problemei de nediscriminare (Curtea Europeană nu a considerat necesar de a examina 

problema din cauza încălcărilor principale), fie încălcările în materia discriminării au fost 

echivalente încălcărilor principale și încălcarea separată a fost găsită.  

58. Spre exemplu, cauza Biserica Adevărat ortodoxă din Republica Moldova unde reclamanții 

au pretins, în special, că refuzul autorităților de a înregistra Biserica a adus atingere dreptului lor 

la libertatea de religie și asociere și că, în urma neexecutării prelungite a hotărîrii judecătorești 

definitive în favoarea lor, au fost încălcate drepturile din Convenție, inclusiv prin discriminare. 

Astfel, reclamanții s-au plîns că, în urma refuzului de a înregistra Biserica, autoritățile i-au 

discriminat în comparație cu alte grupuri religioase. Curtea a considerat că pretenția cu privire la 

discriminare (articolul 14 al Convenției) a reprezentat o reafirmare a acelorași argumente prin 

prisma încălcării dreptului la libertatea de conștiințăși religie (Articolul 9) și nu a considerat 

necesar de a le examina separat.  

59. Aceeași situație se observăși în cauza Tănase unde reclamantul a invocat, în particular, 

încălcarea drepturilor sale de a candida la alegeri parlamentare datorită condiției discriminatorii 

de a avea o singură cetățenie și anume cea a Republicii Moldova, pe cîndel deținea dublă 

cetățenieși ar fi fost obligat, odată ajuns în Parlament, să se dezică de cealaltă cetățenie. În 

speță,Curtea Europeană de asemenea nu a angajat încălcarea separată a dreptului la 

nediscriminare, datorităîn special faptului căîncălcările dreptului de a fi ales (Articolul 3 din 

Protocolul nr. 1) au acoperit aspectele nediscriminatorii, iar sarcina Curții Europene, prin prisma 

Articolului 14 la Convenție (nediscriminarea) nu permit interpretarea legislației naționale. 

60. Totuși de notat căîn speță, dacă ar fi fost în vigoare Protocolul nr. 12 în privința Republicii 

Moldova, reclamantul cu ușurință ar fi reușit să conteste nu numai încălcarea dreptului său de a fi 

ales, dar și prevederile Legii nr. 273,în vigoare din 13 mai 2008, de modificare a Codului 

Electoral și prevederile Constituției la articolul 38(3)
11

 care instituie condiția cetățeniei la alegeri, 

așa cum aceasta a fost interpretată de Curtea Constituționalăprin Decizia nr. 9 din 26 mai 2009
12

. 

Mai mult, chiar dacă modificările Legii 273 au fost ulterior abrogate în sensul constatărilor Curții 

Europene în speța Tănase, interpretarea dată de Curtea Constituțională a articolului 38(3) din 

Constituție ca o normă instituind o prioritate la exercitarea dreptului persoanelor cu o singură 

cetățenie de a fi ales a rămas în vigoare. 

61. În restul cauzelor relevante unde s-a ridicat problema unui tratament discriminatoriu 

Curtea Europeană a considerat că ele merită o atenție mai sporităși a recunoscut separat încălcări 

în conexiune cu drepturile principale. Aici urmează a fi menționată cauza Genderdoc-M care a 

vizat în special practici discriminatorii legate de refuzul autorizării protestelor publice bazate pe 

orientarea sexuală a solicitanților. Astfel, principala încălcare în speța Genderdoc-M a și 

constituit discriminarea. Curtea a respins obiecția autorităților căîn momentul producerii 

evenimentelor sistemul de autorizare a determinat limitarea drepturilor la protest a mai multor 

grupuri de persoane, printre care și a Genderdoc-M, iarinechitatea la care s-a referit organizația 

reclamantă nu era bazată pe criteriul orientării sexuale. Curtea Europeană a notat caracterul 

                                                 

 
11

(3) Dreptul de a fi ales este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condițiile legii. 
12

Hotărîrea Curții Constituționale nr.9 din 26.05.2009 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea 

nr.273-XVI din 7 decembrie 2007 “Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” și din Legea nr.76-XVI 

din 10 aprilie 2008 “Pentru modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997” 

(Monitorul Oficial 99-100/9, 05.06.2009) 

http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=70&l=ro
http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=70&l=ro
http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=70&l=ro
http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=70&l=ro
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vulnerabil al organizației datorită promovării drepturilor minorităților sexuale și lipsa oricăror 

argumente din partea autorităților care ar permite să considere totuși de ce autorizația în această 

cauză a fost respinsă. Lipsa acestei argumentări a condus la prezumpția discriminării.  

62. În situația celor patru cauze privind violența domestică (Eremia și alții, Mudric, B., T.M. și 

C.M.) Curtea Europeanăa constatat deja o serioasă deficiențăîn atitudinea preconcepută a 

autorităților față de rolul inferior al femeii în societate. În această situație, chiar dacă legislația 

privind combaterea violenței domestice nu a fost constatată ca fiind incompatibilă, ci din contra 

urmărea combaterea fenomenului, aceste atitudini preconcepute și discriminatorii au subminat 

aplicarea acestei legislații. Este exact aceeași situație despre care s-a menționat mai sus (§§40-41 

deasupra), atunci cînd o lege poate să nu fie discriminatorie dar o atitudine discriminatorie 

implică aplicarea inegală a legii și, respectiv,încălcarea Protocolului nr. 12 poate fi angajată nu 

doar printr-o lipsă a prevederii legale generale, dar și prin neaplicarea unei norme legale 

nediscriminatorii deja existente dar neefective în practică. 

63. Problema coraportului între declararea legală a dreptului general la nediscriminare, prin 

prisma Protocolului nr. 12, și implementarea acestuia în practică se examinează separat mai jos. 

Mecanisme de implementare și remediere 

64. Pe lîngă faptul că declară anumite drepturi,Convenția obligă statele membre să asigure și 

implementarea lor efectivăîn practică. Acesta este rezultatul raționamentului Curții Europene 

expus în jurisprudența sa că aceasta se întemeiază pe ipoteza, reflectată la Articolul 13, că 

ordinea juridică internă va asigura o cale de recurs efectivăîmpotriva încălcărilor unor drepturi 

consacrate de Convenție. Acestfapt reprezintă un aspect important al caracterului subsidiar al 

mecanismului introdus de Convenție (Selmouni c. Franței [GC], § 74; Kudła c. Poloniei [GC], § 

152; Andrášik și alții c. Slovaciei (dec.)). Convenția nu garantează drepturi iluzorii, ci efective în 

practică (Airey c. Irlandei, 9 octombrie1979, § 24, Seria A nr. 32). 

65. Prin urmare, un rezultat al ratificării Protocolului nr. 12 este nu numai existența unor 

drepturi la nediscriminare generale în legislația națională, dar și instituirea unor mecanisme 

efective de implementare a acestora (§§ 40-41 deasupra). 

66. La moment,s-ar putea pretinde căîn Republica Moldova există un singur mecanism de 

remediere a problemelor legate de discriminare, care totodată constituie și un mecanism de 

implementare a principiului general de nediscriminare. Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire 

la asigurarea egalității constituie un garant al anti-discriminării și un remediu prin instituirea unui 

control quasi-judiciar. Legea ridică dreptul la nediscriminare de la un drept cu caracter accesoriu 

și preeminent procedural, la rang de un drept veritabil material subiectiv. Ea nu oferă decît o 

remediere declarativă prin aplicarea principiului blame and shame, fără compensații. Oferă o 

posibilitate de remediere reparatorie prin înlăturarea situației care a generat încălcarea și 

restitutio in integrum,dacă este posibil. Mecanismul de remediere și de implementare oricum 

impune și un control judiciar alhotărîrilor Consiliului anti-discriminare
13

, care sunt pasibile 

contestării în instanțele judiciare și pot fi anulate. 

67. La fel, chiar și pînă la adoptarea acestei legi cu caracter general în materia 

antidiscriminării, în Republica Moldova au existat o serie de norme și acte legislative cu caracter 

general de combatere a discriminării, dar cu o sferă limitată de aplicare. Spre exemplu,Legea nr. 

5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați se conduce de 

aceleași raționamente de nediscriminare doar pe un singur temei – egalitatea de gen. Codurile 

penal și contravențional conțin o serie de prevederi de combatere a discriminării, fie ca delicte 

ori infracțiuni separate, fie ca criterii agravante speciale unor alte fapte prejudiciabile. Cele mai 

multe norme în materia nediscriminării a conținut și conține Codul muncii, unde chestiunea cu 

                                                 

 
13

LEGE Nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343361
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315674
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315674
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315674
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346943
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346943
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privire la angajare în cîmpul muncii pe criterii egale constituie unul din principiile de bază
14

 a 

raporturilor de muncă. 

68. Făcînd o paralelă cu obligațiile statului de a introduce nu numai norme care garantează 

drepturile dar și mecanisme de implementare a acestora, este necesare de remarcat și un alt 

aspect. Astfel, cît privește Articolul 14 din Convenție, după cum s-a notat mai sus, acesta are o 

natură mixtăîntre a fi un drept procedural (modalitatea de implementare a altor drepturi) și aici el 

devine secundar altui drept de bază, și a fi un drept material subiectiv atunci cînd poate fi 

încălcat separat de încălcarea dreptului de bază devenind astfel autonom. Respectiv, Articolul 14 

în accepțiunea sa de drept autonom poate impune obligația instituirii unui remediu și folosirea 

căilor procedurale speciale de reparație. Ipotetic vorbind, Articolul 14, chiar dacă va fi 

recunoscut ca încălcat în calitatea sa autonomă, datorită caracterului său mixt (accesoriu-

autonom) nu poate totuși să implice Articolul 13 (dreptul la remediere și reparație)în conjuncție 

cu sine. Acesta va fi un exercițiu destul de complicat anume din considerentul că Articolul 14 

garantează modalitatea de realizare a altor drepturi materiale subiective. Totuși, avînd în vedere 

importanța crescîndă a dreptului la nediscriminare, statele părți la Convenție devin obligate să 

instituie remedii pentru acest drept luat în sensul său material. 

69. În situația cu pretinsa încălcare a Protocolului nr. 12 problema remediilor îmbracă o formă 

total ciudată. Pe de o parte statul, odată ratificat și intrat în vigoare dreptul general la ne-

discriminare într-o lege, trebuie să ofere și un mecanism de remediere dacă un individ se 

consideră lezat în dreptul său prin prisma Protocolului nr. 12 - fie că există o normă 

discriminatorie fie că lipsește o normă anti-discriminatorie într-o lege. Acest mecanism de 

remediere implică doar posibilitatea unui individ de a contesta fie existența unei norme de lege 

discriminatorie, fie omisiunea de a introduce o astfel de normăîn lege. Care ar fi acest mecanism, 

altul decît contestarea de către o persoană a prevederilor legii ori lipsei acestor prevederi. Nici un 

sistem de drept nu oferă un astfel de mecanism, poate doar cu excepția statelor unde există 

dreptul la un recurs individual la Curtea Constituțională (spre exemplu Germania ori Croația, 

darși acela este limitat). Republica Moldova nu are un asemenea mecanism, decît poate ridicarea 

excepției de neconstituționalitate într-un proces judiciar, ceea ce oricum nu reprezintă un 

remediu eficient deoarece depinde de discreția instanțelor și nu de a unui individ (a se vedea N.A. 

c. Moldovei, §§ 53-57). 

70. Respectiv, dacăîn situația implementării nediscriminării garantate de Articolul 14 din 

Convenție, este posibilă introducerea unor mecanisme de garantare a acestuia și de o remediere 

în practică, în cazul interdicției generale a discriminării (Protocolul nr. 12) un mecanism de 

implementare ar prevedea doar verificarea generală a compatibilității normelor de lege prin 

prisma nediscriminării (similar cu mecanismul de verificare a coruptibilității actelor 

legislative
15

). Totuși, nici acest eventual mecanism de verificare a compatibilității nu garantează 

dreptul la remediere dacă un individ se consideră lezat de dreptul garantat de Protocolul nr. 12, 

decît dacănu a participat activ la procesul de elaborare a actului normativ ori a normei pe care o 

consideră ulterior discriminatorie.  

Deficiențele în legătură cu implementarea în regiunea transnistreană 

71. În întregul sistem de drept al Republicii Moldova, luat în ansamblu, și avînd în vedere 

jurisprudența Curții Europene în cauzele împotriva Moldovei, în afară de deficiențele deja 

constatate mai sus, nu trebuie negatăși situația lipsei controlului efectiv în regiunea 

transnistreană. Spețele provenite din regiunea transnistreană cu privire la încălcarea 

                                                 

 
14

 A se vedea spre exemplu Articolele 5 (b), (g), 7 (3 lit.e), 8, etc. din Codul Muncii 
15

 Denumită ”expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și a proiectelor de acte normative ale 

Guvernului” - A se vedea Articolul 5 alin. 1) lit. c) din Legea Nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și 

combaterea corupției 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326757
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328131
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drepturilor
16

au relevat o singură obligație a autorităților constituționale față de acea zonă – 

continuarea eforturilor pozitive de a obține un control efectiv asupra regiunii. Respectiv, ipotetic 

vorbind, în această situație ratificarea și intrarea în vigoare a Protocolului nr. 12, chiar și cu o 

rezervă similară la momentul ratificării Convenției (excepția de neaplicare a Convenției în zona 

transnistreană) va avea efecte imprevizibile. 

72. În primul rînd, rezerva Republicii Moldova cu privire la neaplicare în regiunea 

transnistreană a fost deja invalidată prin decizia în cauza Ilașcușialții din 2001. La fel, ipotetic 

vorbind, nimeni nu poate cunoaște ce fel de așa numită ”legislație” existăși va exista în regiune și 

va respecta oare aceasta interzicerea generală a nediscriminării. Cum va garanta atunci Republica 

Moldova exercițiul și implementarea Protocolului nr. 12 în această situație, unde nu există nici 

un control efectiv și nici perspectivele obținerii unui asemenea control nu se observă. 

73. Într-adevăr, o situație similară cu privire la existența unor zone lipsite de controlul efectiv, 

existăîn Georgia fapt care nu a împiedicat ratificarea și intrarea în vigoare. Totuși și aici situația 

este diferită, deoarece - în primul rînd - alt stat membru la Convenție nu neagă oficial 

legitimitatea acestor zone recunoscîndu-le și – în al doilea rînd – Georgia a făcut o rezervă de 

aplicabilitate a protocolului 12 în zonele respective, iar această rezervă nu a fost invalidată de 

Curtea Europeană cum a fost în cazul Moldovei.  

74. Într-o situație similară se aflăși Azerbaidjanul, care are pe teritoriul său o zonăîn afara unui 

control efectiv, dar nu se grăbește să ratifice Protocolul. 

75. Prin urmare, la aprecierea fezabilității ratificării Protocolului nr. 12 trebuie luat în 

considerație și specificul reglementării problemei transnistrene, deoarece inter alia, autoritățile 

constituționale ale Republicii Moldova deseori în legislația sa și în actele normative de aplicare 

instituie o categorie specială ”cetățenii din regiunea transnistreană”, oferindu-le drepturi sau un 

tratament special comparativ cu ceilalți. Acest lucru, chiar dacă este benefic prin prisma 

exercițiului obligațiilor pozitive ale statului vizavi de regiunea transnistreană, totuși va putea 

naște și nemulțumirea din partea persoanelor din afara regiunii. Aceste nemulțumiri într-un 

tratament diferit ar putea naște temeiuri de a implica Protocolul nr. 12 în favoarea ultimelor, iar 

formal normele acestui protocol vor fi încălcate (din momentul în care rezerva nu se acceptă).  

Argumentele societății civile 

76. În principiu, principalul argument al societății civile în favoarea ratificării Protocolului nr. 

12 se rezumăla faptul că interzicerea generală a discriminării nu va aduce o valoare adăugată 

mecanismelor deja introduse în legislație națională (a se vedea §§ 66-67 deasupra). El va 

consolida obligațiile deja asumate de Republica Moldova la nivel internațional în materia de 

asigurare a nediscriminării.  

77. Dacă se insistă că Moldova a implementat deja multiple prevederi anti-discriminatoriiși, pe 

cale de consecință, Protocolul nu constituie decît un instrument adițional unor prevederi 

naționale deja existente - atunci rămîne deschisă oricum întrebarea eficacității practice a acestor 

prevederi naționale și a mecanismului național. Protocolul, ca deopotrivăși Convenția, trebuie să 

garanteze exercitarea practicăși efectivă a drepturilor și nu iluzorie și declarativă. Respectiv, 

înainte de a aprecia oportunitatea ratificării unui noi instrument care impune nu numai o garanție 

suplimentară anti-discriminării, dar și controlul internațional al respectării acestei garanții, este 

necesar de a consolida eficacitatea practică a mecanismelor legale deja instituite la nivel 

național. Aceste mecanisme naționale deși pot suna bine în lege sau chiar ca măsuri de 

implementare, totuși trebuie să-și arate eficiența în consecință la o situație individualăși să 

devină eficiente sistemic. O implementare incipientă, chiar cu rezultate pozitive, nu înseamnă 

neapărat că această tendință inițială poate să-și păstreze eficacitatea în viitor. Cel mai bun test al 

eficacității în speță este timpul.  
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78. La fel, argumentul că Protocolul nr. 12 nu aduce o valoare adăugată nu poate fi acceptat, 

deoarece chiar dacă dreptul la nediscriminare deja există incorporat în legislație, Protocolul nr. 

12 datorită naturii sale instituie o obligație suplimentară statului sub aspect negativ de a se abține 

de a introduce norme discriminatorii și sub aspect pozitiv de a garanta implementarea efectivă a 

normelor nediscriminatorii și a interdicției discriminării. Or, anume această obligație pozitivă 

este la moment destul de complicată la realizare datorită caracterului foarte vag în general a 

conceptului de obligații pozitive (a nu se uita de obligații pozitive de preluarea controlului 

efectiv în regiunea transnistreană spre exemplu, § 71 deasupra). Chiar dacă Protocolul nr. 12 nu 

aduce decît o valoare adăugată a unui sistem de combatere a discriminării deja instituit în 

Republica Moldova, el instituie mai multe obligații adiționale care depășesc cadrul celor asumate 

la moment de Republica Moldova (spre exemplu, a se vedea chestiunea cu privire la extinderea 

nediscriminării în materia drepturilor social-economice unde Convenția nu ar trebui să aibă 

aplicabilitate - § 52 deasupra). Cu alte cuvinte, chiar dacă aduce ori nu o valoare adăugată 

ratificarea protocolului, aceasta oricum va institui Republicii Moldova unele obligații pe care la 

moment aceasta nu poate să afirme cu certitudine că ar avea capacitatea să le realizeze. 
79. Ratificarea protocolului va crea un mecanism suplimentar de verificare a compatibilității 

legislației prin intermediul Curții Europene și nu este exclus că va servi și apariției problemei de 

”forum shopping” – atunci cînd o singură chestiune este adusăîn fața mai multor mecanisme de 

protecție și jurisdicții în materia drepturilor omului. La moment, Republica Moldova deja a 

aderat la mai multe mecanisme internaționale de protecție care de asemenea oferă protecție și 

remediere individuală/generală a problemelor de anti-discriminare (de exemplu cauza L.R. nr. 

58/2013 la Comitetul pentru eliminarea discriminării față de femei (CEDAW), protocolul 

opțional CEDAW (OP). Moldova a aderat și la alte mecanisme de protecție care pot fi aplicate în 

combaterea discriminării - mecanisme ONU.Riscul dublării procedurilor internaționale nu 

trebuie negat. 

Compatibilitatea cu prevederile constituționale și a legislației naționale 

80. Scopul prezentului Studiu nu este de a critica prevederile normelor Constituționale ale 

Republicii Moldova ori de a oferi răspunsuri clare cum ar fi trebuit să sune o normă sau alta 

pentru a fi considerată compatibilă. Studiul de asemenea nu trebuie interpretat ca un punct de 

referință care ar declara prevederile Constituției drept incompatibile. Menirea exercițiului de 

verificare a compatibilității este una mai degrabă tehnică, doar pentru a analiza ipotetic dacă ar 

putea exista unele deficiențe de compatibilitate. 

81. Astfel, Constituția Republicii Moldova peîntregul său corp normativ destinat garantării 

drepturilor omului a luat la bază, printre multe altele, termenul ”cetățean” ori ”cetățeni” cărora 

trebuie să le fie garantate anumite drepturi.  

82. S-a notat deja mai sus, la descrierea cauzei Tănase (§59 deasupra) că nu numai cetățenia 

poate apărea uneori ca un criteriu de inechitate dar și dubla cetățenie poate determina tentația 

statelor la impunerea unor restricții excesive de exercitare a unor drepturi. Mai mult, Convenția 

Europeană nu face nici o referință la cetățenie ca un criteriu de aplicare a unor drepturi și 

viceversa, poate considera inechitatea bazată pe acest criteriu ca una discriminatorie. Comparînd 

textele din Convenția Europeanăși textele din Constituția Republicii Moldova apare uneori o 

discrepanță la nivel tehnic, dar care poate servi un simplu temei de a contesta normele 

constituționale în temeiul Protocolului nr. 12 ca discriminatorii pe criteriul cetățeniei. 

83. În speță, apreciind doar din punct de vedere tehnic normele din Constituție,apar întrebări 

ipotetice dacă ar putea fi considerată norma compatibilă, chiar dacă legislația națională (organică 

sau ordinară) nu instituie astfel de restricții,cum ar fi spre exemplu acelea din articolul 27 din 

Constituție:   
Articolul 27 (2) Oricărui cetățean al Republicii Moldovaîi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau 

reședința în orice localitate din țară… 

84. Se observă călibertatea de circulație garantatădoar cetățenilor Republicii Moldova, ceea ce 

vine în contradicție cu normele Convenției la Protocolul nr. 4 Articolul 2 care stipulează:  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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1. Oricine se găsește în mod legal pe teritoriul unui statare dreptul să circule în mod liber și să-și aleagăîn 

mod liberreședința sa. 

2. Orice persoană este liberă să părăsească orice țară,inclusiv pe a sa. 

85. Convențiaoperează, pe întregul text cu terminologie cum ar fi ”persoana” sau ”oricine”, 

ori ”oricui”, pe cînd Constituția în anumite situații instituie termenul cetățean ca subiect 

beneficiar al unui și aceluiași drept. Ipotetic, o asemenea prevedere constituțională restrînge 

aplicarea dreptului, chiar dacă acest drept în fapt poate nici nu a fost încălcat. Totuși, problema 

contestării prevederilor constituționale prin prisma Protocolului nr. 12 rămîne în aceste situații 

perfect sesizabilă. A se nota în acest sens, că Convenția nu garantează examinarea plîngerilor 

persoanelor care nu sunt victime directe ale încălcărilor drepturilor omului. Totuși Protocolul nr. 

12 ar permite adresarea plîngerilor actio popularis (a se vedea raționamentele din § 43 deasupra) 

dar și a reclamațiilor din partea unor victime potențiale – atunci cînd o normă sau o măsură este 

de aplicabilitate generalăși poate să determine schimbarea comportamentului persoanei fără a fi 

necesară dovada căîn fapt persoana a suferit o prejudicierea drepturilor sale (a se vedea,spre 

exemplu,hotărîrile privind ascultările telefonice în Germania (Klass și alții c. Germaniei, § 34) și 

în Republica Moldova (Iordachi și alții c. Moldovei), extrădarea (Soering c. Mari Britanii), 

măsuri care restrîngeau comunicarea informațiilor cu privire la avort către femeile aflate la vîrsta 

procreației (Open Door și Dublin Well Woman c. Irlandei, § 44, ) 

86. Un alt exemplu de normă constituțională care instituie un criteriu aparent problematic al 

cetățeniei în materia garantării libertății de gîndire, opinie și expunere în public. Astfel:  
Articolul 32 (1) Oricărui cetățeanîi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum și libertatea 

exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil…  

87. Omologul dreptului său din Convenție este Articolul 10 care nu face nici o deosebire:  
1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie și libertatea 

de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de 

frontiere. … 

88. Aceeași diferență neclarăpe criteriul cetățeniei este instituităîn Constituție în: 
Articolul 33 (2) Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în 

legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sînt apărate de lege. 

89. Obligația protecției proprietății intelectuale este încorporatăîn Articolul nr. 1 al 

Protocolului nr. 1, care declară (a se vedea în acest sens Anheuser-Busch Inc. c. Portugaliei 

[GC], § 72, Balan c. Moldovei) 
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale…. 

90. În mod similar, naște anumite întrebări și limitarea măsurilor de protecție doar în privința 

cetățenilor încorporatăîn:  
Articolul 34 (3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a cetățenilor sau 

siguranța națională… 

91. Comparativ cu acesta,dreptul la măsuri de protecțieîmpotriva imixtiunii arbitrare în viața 

privată este garantat oricărei persoane fără discriminare prin Articolul 8 din Convenție:  
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții saleprivate și de familie, a domiciliului său și a 

corespondențeisale. 

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice înexercitarea acestui drept decît … 

92. Articolul 41 (libertatea de asociere politicăși social-politică)în general se limitează doar 

asupra asocierii politice ori social-politice.Comparativ cu dreptul similar din Articolul 11 din 

Convenție, prevederea din Constituție nu oferă dreptul la asociere generală, spre exemplu în 

diferite forme de organizare neguvernamentală ori pe alte criterii decît acelea politice ori din 

interes sindical (cum este cu articolul 42 din Constituție). 

93. O potențialăproblemăde interpretare a articolului 48 din Constituție care pune semnul de 

egalitate între conceptul de ”familie”și ”căsătorie între bărbat și femeie” servește drept subiect 

separat al unui studiu de compatibilitate în general cu logica textelor din Convenție cu toate 

consecințele care izvorăsc din aceastaîn materia nediscriminării. Astfel, articolul 48 (2) din 

Constituție declară că :  
(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțităîntre bărbat și femeie, …  
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94. Prin prisma Convenției Europene în special conceptele de ”familie” și ”căsătorie” nu sunt 

egale (a se vedea spre exemplu Christine Goodwin c. Regatului Unit (MC), nr. 28957/95, § 100, 

11 iulie 2002) deși încălcările în materia dreptului la întemeiere a relațiilor familiale indiferent 

de sexul persoanelor au născut serioase deficiențe în materia discriminării, inclusiv în materia 

adopțiilor (a se vedea X. și alții c. Austriei (MC), 19010/07, 19 februarie 2013). 

95. În acest sens a se nota căîn Convenție există două drepturi separate care declară dreptul la 

o familie lato sensu(Articolul 8 din Convenție):  
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții saleprivate și de familie …  

și Articolul 12 din Convenție care indică dreptul de a se căsători și întemeia o familie 

stricto sensu bazată pe uniunea între bărbat și femeie:  
Începînd cu vîrsta stabilită prin lege, bărbatul și femeia audreptul de a se căsători și de a întemeia o familie 

conformlegislației naționale ce reglementează exercitarea acestuidrept. 

96. După cum s-a spus mai sus, acest aspect inclus în Constituție în articolul 48 (familia egală 

cu căsătoria) precum și protecția vieții familiale din articolul 28 din Constituție, merită o atenție 

și o analiză mai aprofundatăși separată, ceea ce nu este scopul prezentului studiu. Studiul 

urmărește doar identificarea unor probleme potențiale și ipotetice care ar putea naște temei de 

ridicarea problemelor de discriminare legislativăîn sensul Protocolului nr. 12 din Convenție. Se 

noteazăîn final că problema este atît de complexăîncîtîncercările unor state de a soluționa 

garantarea nediscriminării în relațiile de facto familiale și în acele de familie bazate pe o 

căsătorie rămîn a fi supuse unui control riguros prin prisma nediscriminării (a se vedea cauza 

recentă Valiniatos și alții c. Greciei (MC) nr. 29381/09 și 32684/09, 07 noiembrie 2013, în 

materia uniunilor civile sau concubinaj legalizat, cu introducerea discriminărilor legale 

comparativ cu căsătoriiîntre bărbat și femeie). 

97. Articolul 52 din Constituție la fel oferă dreptul de acces la autoritățile de stat prin 

petiționare doar cetățenilor. Aparentși acest aspect naște semne de întrebare despre oportunitatea 

menținerii acestui criteriu al ”cetățeniei”. 

98. La final, dreptul cel mai relevant verificării compatibilității cu interdicția generală a 

discriminării și specificat în Constituție este cel declarat de articolul 16:  
Articolul 16 Egalitatea 

(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. 

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, 

naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială. 

99. Și în această situație Constituția nu doar se adreseazăexclusiv cetățenilor Republicii 

Moldova ceea ce este prin sine o situație discriminatorie în norma antidiscriminatorie, dar norma 

constituțională nu include nici clauza extensivă de interzicere a deosebirilor pe ”alte criterii”. 

Această din urmă clauză extensivă o conține orice normă antidiscriminatorie cu care se verifică 

compatibilitatea. A se vedea, spre exemplu, textele similare din Protocolul nr. 12 și Articolul 14 

din Convenție (deosebirile sunt marcate) 
Articolul 1. Interzicerea generală a discriminării 

1. Exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să fie asigurată fără nicio discriminare bazată, în 

special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau 

socială, apartenența la o minoritate națională, avere, nașteresau oricare altă situație. 

2. Nimeni nu va fi discriminat de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menționate în 

paragraful 1. 

Articolul 14. Interzicerea discriminării 

Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio 

deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 

națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, nașteresau orice altă situație. 

100. Prin urmare, ratificarea Protocolului nr. 12, pe lîngă garantarea efectivă a exercițiul egal al 

drepturilor instituite de lege și de Constituție, va impune și o apreciere a fezabilității adaptării 

textelor Constituționale la standardele Convenționale în materia nediscriminării. În caz contrar, 

la fel ipotetic, dacă Protocolul nr. 12 se ratifică fără un asemenea exercițiu de verificare a 

compatibilității, Republica Moldova riscă să se trezeascăîn situația unei victime potențiale care s-
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ar plînge la Curtea Europeanăși ar contesta această compatibilitate. Atunci o hotărîre a Curții 

Europene oricum va impune după sine modificarea constituțională.  

101. În ceea ce privește un exercițiu de verificare a compatibilității întregului corp normativ din 

legislația națională, acesta poate fi efectuat pe același model care este propus mai sus, prin 

simularea unor situații ipotetice și constatarea în ce măsură norma dintr-o lege oferă o soluție 

echitabilă în această speță simulată. Interpretarea și verificarea textuală prin comparație este de 

asemenea o metodă de verificare a compatibilității. De notat că un asemenea exercițiu nu poate fi 

efectuat unilateral de un singur actor, deoarece poziția acestuia oricum va fi unilaterală, ceea ce 

contravine esenței procesului de verificare a compatibilității și în special în situația promovării 

standardelor în materia nediscriminării. Este logic că un singur actor ori o singură autoritate, 

chiar și în interesele promovării egalității, nu poate adopta unilateral soluții fără a lua în 

considerație opiniile altora.  

102. Respectiv, exercițiul de verificare a compatibilității impune includerea obligatorie în acesta 

a beneficiarilor garanțiilor de nediscriminare, persoane și societatea civilă, grupuri minoritare, 

etc. La fel, poziția autorităților care prin practicile sale, chiar și potrivit legislației pot genera 

situații discriminatorii este foarte importantă pentru exercițiul de verificare a compatibilității. 

Bunelepractici dar și deficiențe în implementarea unei sau altei norme pot servi drept temei al 

unor amendamente ori includerii acestora în legislație. Deci, exercițiul de compatibilitate nu 

trebuie privit în acest sens ca o verificare critică a normelor, dar și constatarea unor lacune ori 

promovarea unor practici bune la nivel legislativ. Evident că acest exercițiu complex trebuie 

făcut colectiv. 

Alte probleme legate de implementarea Protocolului nr. 12 

103. O serie de alte probleme legate de implementarea Protocolului nr. 12 de asemenea trebuie 

abordate sau cel puțin luate în considerație la momentul adoptării deciziei de ratificare. Aceste 

probleme nu sunt de natura celor expuse mai sus, astfel încît să influențeze esențial voința de 

ratificare. Aceste probleme sunt caracteristice implementării în general a Protocolului nr. 12, 

datorită specificului și naturii drepturilor pe care le garantează. Nu sunt ele străine nici 

Republicii Moldova, dar cu ele se confruntă și s-ar putea confrunta și alte state membre care au 

ratificat ori urmează să ratifice prevederile Protocolului.  

104. Desigur aceste probleme sunt mai mult teoretice și ipotetice, dar în practică ar putea să 

creeze deficiențe în implementarea Protocolului și din acest punct de vedere nu trebuie trecute cu 

vederea. Prezentul studiu le va aborda pe scurt, în măsura în care ele sunt relevante subiectului.  

105. Una din aceste probleme este abordarea conceptului discriminării pozitive(sau acțiuni 

afirmative).Discriminarea pozitivă înseamnă în principiu o acțiune de favorizare a persoanei ori a 

grupurilor defavorizate care suferă de alte forme de discriminare. Aceasta în anumite situații 

poate naște la fel pretenții despre lipsa unui tratament echitabil din partea membrilor sau a 

grupurilor majoritare. Cu alte cuvinte, utilizînd conceptul discriminării pozitive, autoritățile 

statului de asemenea pot fi eventual acuzate de favorizare a grupurilor defavorizate în defavoarea 

grupurilor majoritare. Ca un exemplu recent al favorizării pozitive constituie spre exemplu speța 

Eweida și alții c. Regatului Unit (nr. 48420/10, 36516/10, 51671/10 din 15 ianuarie 2013) unde 

reclamanţii s-au plîns că dispoziţiile din dreptul intern nu le-au protejat în mod adecvat dreptul 

de a-şi manifesta religia și libertatea de conștiință. Unii reclamanți s-au simțit discriminați în 

special ca urmare a restricţiilor impuse de către angajatorii lor în privinţa manifestării libere a 

afilierii la o religie, ca efect al politicii generale a statului de promovare a principiului separației 

puterii laice de puterea religioasă.Alți reclamanți au pretins discriminarea prin limitarea libertății 

sale de conștiință ca urmare a sancţiunilordisciplinare impuse împotriva lor de către angajatori, 

pentru suspiciuni de intoleranță față de cuplurile homosexuale. Exemplul scoate la iveală 

problema discriminării pozitive deoarece la un anumit moment, unele eforturi de a combate 

discriminarea negativă, fiind excesive, pot să genereze și alte forme de tratament inechitabil. 
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106. Un alt aspect al aplicării eventuale a Protocolului nr. 12, este așa-numitaaplicarepe 

orizontalăa drepturilor. Conceptul presupune că statele urmează să garanteze respectarea 

drepturilor nu numai în relația autorităților cu persoanele private, ori în situația exercițiului 

puterii publice asupra persoanelor (aplicarea pe verticală a drepturilor), dar și în situațiile cînd 

drepturile persoanelor sunt lezate de către alte persoane private. În acest din urmă sens, în partea 

autorităților statului apar multiple obligații pozitive de protecție, investigare, sancționare, evitare 

a impunității și instituirea unor remedii și mecanisme de protecție efective. În astfel de situații, 

nici Protocolul nr. 12 nu este exclus de la aplicare, el chiar instituind o obligație clară de 

adoptare a unei măsuri ca o obligație pozitivă – adoptarea și implementarea unui cadru legislativ 

antidiscriminatoriu. Mai mult, conceptul aplicării pe orizontală a drepturilor își are cea mai mare 

relevanță anume în domeniul combaterii discriminării, și aici obligațiile statului pot evolua nu 

numai la unele măsuri minime de adoptare a legislației dar și un rol pro-activ în promovarea 

standardelor nediscriminării.  

107. O altă problemă în situația combaterii discriminării și care are relevanță și pentru 

fezabilitatea ratificării Protocolului nr. 12, este reversarea sarcinii probațiunii și standardul 

înalt de probațiune în cazurile de discriminare. Acest element deja dă bătăi de cap la aplicarea 

mecanismului anti-discriminare în Republica Moldova, deoarece o asemenea abordare nu are 

nici o legislație procesuală, cu excepția poate a legislației procesual-civile în anumite aspecte. 

Astfel, ambele concepte înseamnă că nu o persoană care pretinde de a fi discriminată trebuie să 

dovedească existența unei atitudini discriminatorii, ci cel care este acuzat de un tratament 

discriminatoriu trebuie să dovedească lipsa acestei atitudini. Cel discriminat urmează să 

dovedească doar în limita minimă existența unui tratament și a criteriului pe baza căruia a fost 

discriminat (prima facie), pe cînd cel acuzat trebuie să răspundă cu un volum mult mai mare de 

probe, în special și inclusiv prin prezentarea datelor statistice ori,de exemplu, a analizei în 

întregime a contextului tratamentului pretins a fi discriminatoriu.  

108. La moment aceste standarde de probațiune în cazurile de discriminare sunt cu greu 

implementate în practică în cazurile separate de discriminare. Dar și mai mult, aceste standarde 

trebuie introduse și în toate procedurile (penale, contravenționale, disciplinare), deoarece un 

tratament discriminatoriu, după cum s-a indicat mai sus, la descrierea naturii dreptului la 

nediscriminare, în cele mai multe situații un tratament discriminatoriu se aplică în conexiune cu 

încălcarea unui alt drept fundamental. În principiu, dar în mod practic niciodată, un tratament 

discriminatoriu apare ca o încălcare separată. El poate îngloba în sine alte încălcări și să le 

depășească în nivelul de gravitate, dar niciodată nu apare separat. Respectiv, problema 

introducerii unor proceduri speciale de identificare a tratamentelor discriminatorii și de probare a 

acestora în alte proceduri decît cele special destinate dovedirii separate a discriminării
17

, rămîne 

deschisă. Cu alte cuvinte, o instanță judiciară spre exemplu, fără a avea reguli procedurale de 

reversare a sarcinii probării și standardele înalte ale probării încorporate în legi procesuale în 

cazurile de discriminare nu va putea să oblige părțile la un anumit comportament procesual.  

109. O altă problemă tangentă implementării politicilor anti-discriminare constituie chestiunea 

privind existența unui conflict între drepturile fundamentale concurente (clash of rights). 

Acest aspect devine relevant odată reflectată în special situația discriminării pozitive. A se nota 

că la elaborarea unei norme, în special antidiscriminatorii, mereu se oferă prioritate unei sau altei 

situații ori persoane în defavoarea drepturilor altora. Concurența drepturilor fundamentale nu va 

putea fi niciodată soluționată, dar o balanță trebuie găsită. În situația normelor antidiscriminatorii 

această balanță trebuie găsită de legislator și de un funcționar care aplică această normă. Din 

acest punct de vedere în Republica Moldova, sunt oare pregătiți ambii pentru a găsi această 

balanță; cunosc oare ambii despre necesitatea constatării unui asemenea conflict și metodele de 

soluționare? Protocolul nr. 12 le cere acest lucru.  

                                                 

 
17

A se vedea Legea cu privire la asigurarea egalității. 
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110. La momentul ratificării Protocolului nr. 12 urmează a nu se uita și de un exercițiu necesar 

de verificare a compatibilității cu alte obligații internaționale ale Republicii Moldova, 

asumate prin alte tratate similare.  

111. Ultimele aspecte care trebuie luate în considerație la momentul ratificării sunt marja de 

apreciere și problemaschimbării mentalității. Esența discriminării este formularea de opinii și 

concepții nu datorită unor calități individuale ale persoanei, dar mai degrabă pe seama 

apartenenței la un grup cu anumite caracteristici asumate. Discriminarea deseori se formează pe 

seama unor preconcepții, deseori fictive și preluate ca o parte a specificului cultural, istoric și 

religios al unei sau altei societăți. Din acest punct de vedere, discriminarea poate fi înrădăcinată 

în mentalitatea societății, iar combaterea acesteia este un proces complex, care deseori impune și 

soluții durabile în timp. Deseori anumite concepții în mentalitate sunt motivate prin existența 

unui specific cultural, social, istoric etc. toate acestea avînd dreptul la viață și reprezentînd marja 

de apreciere a unei societăți. 

112. Societatea de asemenea trebuie pregătită pentru o ratificare a Protocolului nr. 12 care aduce 

o obligație serioasă de includere a unor norme în legislația pe care această societate o consideră 

ca un drept suveran de a adopta. În acest sens, în special în situația Protocolului nr. 12, un proces 

de ratificare trebuie precedat de o campanie bine gîndită de promovare a prevederilor acestuia. A 

nu se uita situația cu dificultatea adoptării și implementării Legii nr. 121 cu privire la asigurarea 

egalității, atunci cînd o bună parte a societății din neștiință nu a fost pregătită pentru o astfel de 

lege și a perceput-o cu totul altfel. La moment, această situație de lipsă prealabilă a unei 

campanii de promovare a normelor a evoluat în dificultăți la nivel de implementare. Este oportun 

și în situația Protocolului nr. 12 de reflectat asupra necesității unei campanii de promovare a 

acestuia.  

113. Desigur, problema discriminării pozitive, aplicării orizontale a drepturilor, problemele 

schimbării mentalității etc. nu vor fi rezolvate ori evitate exclusiv prin ratificarea ori neratificarea 

Protocolului nr. 12. Acesteasunt situații în general caracteristice întregii probleme legate de 

combaterea  discriminării și scopul prezentului studiu este de a nota unele de aspecte și implicații 

care pot apărea. În ce măsură ele sunt ori nu relevante soluției de ratificare, rămîne la discreția 

autorităților care urmează să o adopte. 

Rezumat 

114. Nu se pune problema ratificării ori neratificării Protocolului, ci mai degrabă a momentului 

potrivit al ratificării, astfel încît prevederile Protocolului să vină deja pe un teren pregătit cu un 

mecanism de protecție împotriva discriminării garantat eficient la nivel național. 

115. Ratificarea nu este un simplu act de depunere a instrumentului de ratificare. Aceasta 

trebuie să reiesă dintr-un proces de pregătire și acte preparatorii bine gîndite în avans.  

116. Protocolul nr. 12, datorită naturii lui specifice de interdicție generală și legislativă a 

discriminării, impune nu numai adaptarea cadrului normativ la cerințele Protocolului, dar și 

prevederea unor mecanisme de realizare în practică a prevederilor legislative. Mai mult, pe lîngă 

procesul de implementare a normelor antidiscriminatorii, Protocolul impune și instituirea unor 

mecanisme de remediere specifice și valabile în domeniul combaterii discriminării.  

117. Existența unor mecanisme și norme legislative la momentul de față în Republica Moldova 

nu oferă certitudinea că acestea ar putea fi eficiente în practică. Cu atît mai mult că aceste 

mecanisme deja existente au fost introduse doar recent și eficacitatea lor încă este supravegheată. 

Eventualitatea decăderii acestor mecanisme de combaterea discriminării, chiar eficiente în teorie 

dar inaplicabile în practică, va genera automat efectul nerespectării prevederilor Protocolului nr. 

12. 

118. Ratificarea Protocolului nr. 12 trebuie să ia în considerație și procesul îndelungat de 

ratificare și semnare a aceluiași Protocol din partea altor state membre ale Consiliului Europei, 

unde după cum s-a găsit nu există un consens cu privire la momentul ratificării și intrării în 

vigoare. Republica Moldova nu poate nega implicațiile Protocolului în privința altor state din 
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momentul în care efectele aplicării acestuia și interpretării lui din partea Curții Europene în alte 

cazuri împotriva altor state membre ale Consiliului Europei vor avea impact și asupra 

implementării lui la nivel național în Republica Moldova. Ratificarea, în afară de o procedură 

preeminent națională, este pe lîngă toate și un proces internațional de asumare a unor obligații 

față de alți parteneri din cadrul Consiliului Europei și implică respectiv luarea în considerație a 

acelui consens european.  

119. Mai mult, în procesul de ratificare trebuie luate în considerație implicațiile Protocolului în 

ordinea internă a unor state membre ale Consiliului Europei care au ratificat deja Protocolul și au 

fost găsite în încălcarea acestuia, cum ar fi exemplul clasic al Bosniei și Herțegovinei. Rămîne de 

văzut cum se vor pune în executare încălcările obligațiilor internaționale în acele state asumate 

odată cu ratificarea Protocolului. Trebuie să se ia în considerație și interesul menținerii 

eficacității întregului mecanism de protecție oferit de Convenția Europeană și evitarea 

suprasolicitării Curții Europene cu cererile parvenite din Republica Moldova cu privire la 

posibilelecontestări in abstacto a normelor legislației naționale cu care anumiți indivizi nu vor fi 

de acord, considerîndu-le incompatibile cu prevederile Protocolului. Curtea Europeană însăși a 

fost și a rămas rezervată în susținerea necesitatății ratificării Protocolului. 

120. Ratificarea Protocolului, pe lîngă garantarea unor drepturi declarate în Convenție va putea 

conduce și la extinderea aplicabilității asupra altor drepturi social-economice garantarea cărora 

Republica Moldova încă nu le-a asumat la moment. Mai mult, Protocolul nr. 12 va genera și o 

situație de garantare a dreptului la nediscriminare și prin prisma obligațiilor pozitive în special în 

relațiile între persoanele private, comparativ cu obligațiile incontestabile de garantare a 

nediscriminării în relațiile autorităților cu persoanele.  

121. În cel din urmă sens, ratificarea Protocolului nr. 12 va putea crea confuzie în ceea ce 

privește întinderea obligațiilor pozitive ale Republicii Moldova în regiune unde autoritățile nu au 

un control efectiv, iar implementarea prevederilor acestuia în această regiune va fi sortită unui 

eșec chiar din momentul ratificării. O experiență în acest sens a unor state membre cu niște 

probleme similare și care deja au ratificat Protocolul (Georgia spre exemplu) este necesară de a fi 

studiată în prealabil. 

122. Constatarea unui proces îndelungat de ratificare la nivel național din partea altor state 

membre determină necesitatea efectuării unui proces complex de verificare a compatibilității 

legislației constituționale și legislației secundare în prealabil actului de ratificare. Această 

obligație de asemenea este incorporată în normele Legii nr. 595 din 02.03.2000 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova. De la momentul semnării protocolului în anul 2000, în 

Republica Moldova în general nu s-a inițiat un astfel de proces de verificarea prealabilă a 

compatibilității, nici a legislației constituționale nici a celei organice ori ordinare. Acest studiu 

reprezintă un prim pas pentru a iniția un astfel de proces de pre-ratificare, care de fapt este 

obligatoriu. 

123. Analiza preliminară cel puțin a unor prevederi constituționale a relevat unele 

necorespunderi tehnice în textele Constituției, oportunitatea modificării ori menținerii acestora 

rămînînd oricum la discreția legislatorului cu drept de revizuire a Constituției. Studiul a arătat că 

în unele situații ipotetice ce pot surveni după ratificarea Protocolului nr. 12 dacă astfel de norme 

constituționale ar rămîne în vigoare, ar putea servi drept temei de contestare a compatibilității 

acestora în fața Curții Europene, chiar și în lipsa unei încălcări reale. 

124. În ceea ce privește verificarea compatibilității legislației naționale,alta decît cea 

constituțională, s-a găsit că acest exercițiu este destul de complex pentru a fi realizat de către un 

singur actor sau o autoritate și într-un timp atît de scurt. Compatibilitatea legislației în ipoteza 

ratificării Protocolului nr. 12 trebuie să facă parte dintr-un proces complex însoțit de o campanie 

prealabilă în societate de promovare a unei bune înțelegeri a prevederilor Protocolului, astfel 

încît acesta să fie deja aplicabil în mentalitatea societății. Mai mult, este esențial ca la verificarea 

compatibilității să fie invitați activ reprezentanții societății civile pentru a indica în fapt acele 
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norme legislative deficiente din punct de vedere al discriminării ori chiar și lipsa unor astfel de 

norme.  

125. Protocolul nr. 12 va impune, pe lîngă toate altele, și instituirea unui mecanism prealabil de 

expertizare a caracterului discriminatoriu ori nediscriminatoriu al noilor norme de lege ori a 

normelor care modifică legi vechi. Un model similar a fost introdus în domeniul combaterii 

corupției, care dă efecte preventive, iar în sfera de combatere a discriminării acest mecanism va 

garanta menținerea implementării prevederilor Protocolului și evitarea multiplelor situații de 

conflict de opinii vizavi de o inițiativă legislativă ori altă. 

126. Ratificarea Protocolului, într-adevăr nu aduce o valoare adăugată la mecanismele naționale 

de combatere a discriminării și provocarea toleranței deja existente. Scopul lui este doar de a le 

consolida la nivel național printr-o obligație principală de a le încorpora în legislație. Totuși, 

chiar și în această situație, Protocolul nr. 12 creează obligații suplimentare în favoarea Republicii 

Moldova, neîndeplinirea cărora ori îndeplinirea necorespunzătoare va submina eficacitatea unor 

mecanisme deja existente și aflate la o fază incipientă de implementare. În acest din urmă sens, 

ratificarea Protocolului la momentul de față creează doar un singur efect de oferirea unei 

posibilități suplimentare de a acționa statul în fața unei jurisdicții internaționale, în cazul de față 

Curtea Europeană. Or raționamentul de ratificare nu trebuie să se bazeze exclusiv pe acest 

element de oferirea unei noi căi contencioase de soluționare a pretențiilor față de stat. Scopul 

Protocolului este altul – de a obliga statul la introducerea într-o lege, deopotrivă aplicabilă în 

practică, a normelor antidiscriminatorii.  

Recomandări 

Înainte de ratificare: 

- Este necesară inițierea unui proces de verificare a legislației naționale prin prisma 

compatibilității cu standardele anti-discriminării, cu includerea obligatorie în proces a 

societății civile și autorităților relevante; 

- În dependență de rezultatele primului exercițiu, după caz, introducerea modificărilor de 

înlăturare a incompatibilităților ori excluderea unor norme legislative incompatibile; 

- Este necesară abordarea minuțioasă și formularea unei opinii vizavi de problemele de 

compatibilitate per text și conceptuală a unor anumite prevederi din Constituție cu 

standardele nediscriminării; 

- Este necesară o campanie durabilă în timp de promovare a prevederilor Protocolului nr. 

12 în societate, astfel încît să fie înțeleasă corect rațiunea și natura dreptului pe care 

acesta îl declară; 

- Este necesară și verificarea eficacității unor mecanisme anti-discriminatorii deja 

existente în sistemul de drept național, cel puțin pentru perioada de acțiune a acestora.  

- În dependență de rezultatele exercițiului de mai sus, introducerea unor noi mecanisme 

ori adaptarea celor vechi la cerințele eficacității, inclusiv prin amendarea de norme 

legislative noi, ori prin instituirea de practici bune administrative, de urmărire penală 

ori contravențională și în cele din urmă cele judiciare;  

- Este necesară aprecierea fezabilității introducerii unui mecanism efectiv de remediere 

individuală în materia discriminării care să se adreseze aspectului preventiv și 

reparator. Mecanismul de remediere poate fi fie unul special (exclusiv pentru 

problemele discriminării), fie unul general (destinat unei game largi de încălcări a 

drepturilor omului) și rămîne la discreția autorităților;  

- Este necesară evaluarea separată, inclusiv prin preluarea experienței străine, a 

problemei de implementare în regiunile fără un control efectiv din partea autorităților 

constituționale. În dependență de rezultatele acestui exercițiu și formularea unor măsuri 

speciale ori rezerve internaționale valabile în limitele obligațiilor pozitive pe care le au 

autoritățile. 

 



STUDIU 

Protocolul nr. 12 - fezabilitatea ratificării și compatibilitatea  

 
| 30 | 

Lilian APOSTOL 

Agent Guvernamental 

 


