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SuMMaRy

Actually, principle of subsidiarity has certain re-
flection in the European Union law and interna-
tional law of human rights, manly law of the Euro-
pean Convention on Human Rights. With regard to 
the European Union, principle of subsidiarity acts 
as a criterion that regulates the execution of shared 
competences between the EU and member-states. 
On the one hand, it excludes the EU intervention 
when an issue could be regulated more efficiently 
by member-states at central, regional or local level. 
On the other hand, the European Union exercises 
its powers when member-states are not capable to 
fulfill adequately goals of the Treaties.
With regard to the ECHR law, subsidiarity principle 
implies the obligation of the victims of the ECHR 
violation to appeal firstly to relevant domestic rem-
edies, to allow the national judge of a higher court 
to rectify the errors committed by lower courts, so 
as domestic legal system could itself rectify viola-
tions of human rights and fundamental freedoms.

In the present scientific paper, the author tried 
to prove modern implications of the principle of 
subsidiarity in international public law, and also to 
elucidate its essence and inherent characters.
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dRept INteRNaţIoNal publIc. dReptul uNIuNII euRopeNe

SuMaR

La momentul actual, principiul subsidiarităţii îşi gă-
seşte o certă reflectare în dreptul Uniunii Europene şi 
în dreptul internaţional al drepturilor omului, în spe-
cial-dreptul Convenţiei europene a drepturilor omului. 
La cazul Uniunii Europene, principiul subsidiarităţii 
serveşte drept criteriu ce reglementează exercitarea 
competenţelor partajate între UE şi statele membre. Pe 
de o parte, el exclude intervenţia Uniunii atunci când o 
materie poate fi reglementată în mod eficace de către 
statele membre la nivel central, regional sau local. Pe 
de altă parte, UE îşi exercită puterile atunci când sta-
tele membre nu sunt capabile să îndeplinească în mod 
satisfăcător obiectivele tratatelor.
În ceea ce priveşte dreptul CEDO, principiul subsidia-
rităţii implică obligaţia victimelor încălcărilor Con-
venţiei europene a drepturilor omului să apeleze mai 
întâi la căile de atac interne, pentru a permite judecăto-
rului naţional de la o instanţă superioară să corecteze 
erorile instanţelor inferioare, astfel încât sistemul juri-
dic naţional să-şi înlăture singur încălcările comise ale 
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.
În prezentul articol ştiinţific, autorul a încercat să 
demonstreze implicaţiile moderne ale principiului 
subsidiarităţii în dreptul internaţional public, precum 
şi să elucideze esenţa acestuia şi caracterele ce îi sunt 
inerente.

Cuvinte-cheie: principiul subsidiarităţii, Uniunea Euro-
peană, competenţe partajate, Tratatul de la Lisabona, 
Convenţia europeană a drepturilor omului, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, marja de apreciere a 
statului.

Preliminarii. Actualmente, principiul subsidiari-
tății în afirmarea sa ia noi contururi, secolul al XXI-
lea aducând novații atât în ceea ce ține de aplicarea 

principiului în cadrul dreptului Uniunii Europene (UE) 
în urma semnării și intrării în vigoare a Tratatului de 
la Lisabona, cât și în ceea ce ține de aplicarea prin-
cipiului în dreptul Convenției europene a drepturilor 
omului (CEDO), odată cu adoptarea Protocolului nr. 
15 de modificare a ei.

Noțional, principiul subsidiarității exprimă recu-
noașterea primatului individului în raport cu statul și 
consolidarea acestuia, organizarea sa internă, mobili-
zarea pentru protecția drepturilor omului și asigurarea 
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implementării lor. Conceptul modern al subsidiarității 
este legat de structura teritorială a organelor de stat, 
diferențierea nivelurilor de guvernare, interacțiunea 
instituțională a structurilor de putere, particularitățile 
autoguvernării locale și regionale. Prin urmare, do-
meniul de aplicare al acestui principiu și succesul său 
în diferite sisteme de drept este direct dependent de 
structura teritorială consacrată în constituția statului 
și legile acestuia, forma de guvernare și valorile orien-
tative ale societății, exprimate în principiile dreptului 
constituțional. Analiza surselor științifice sugerează că 
subsidiaritatea trebuie percepută ca: un instrument 
pentru a consolida drepturile naturale ale unei per-
soane private (sau ale oricărei alte formațiuni sociale 
minore) și prioritatea intereselor acesteia în raport cu 
societatea (sau comunitatea socială); un instrument 
pentru a încuraja inițiativa persoanei într-o organizație 
de stat; un principiu de armonizare a contrariilor, echi-
librului intereselor, conservarea diversității în unitate 
și armonizarea relațiilor într-o comunitate socială; un 
instrument global de reglementare a proceselor, iden-
tificare a civilizațiilor, structurare a sistemelor sociale și 
defragmentare a ierarhiei acestora, instituționalizare a 
autoguvernării și stabilire a competențelor exclusive 
ale instituțiilor într-o organizație de stat [5, p. 54].

Conținutul termenului de subsidiaritate poate fi 
perceput prin prisma filozofiei, economiei, științei po-
litice și a altor sisteme științifice. În termeni de filozofie, 
subsidiaritatea este coordonarea opiniilor și valorilor 
membrilor societății și sustenabilitatea diversității lor 
prin unitate care încurajează apariția individualității și 
inițiativei personale într-o organizație socială sau de 
stat.

Din punct de vedere economic, subsidiaritatea
reprezintă un instrument ce stabilește rolul și com-
petențele unui subiect care participă la crearea și 
distribuția valorilor, asigurând astfel implementarea 
necesităților individuale ale unei persoane fizice în 
stat. În ceea ce privește științele politice, subsidiari-
tatea este un principiu de reglementare a sistemului 
politic, un instrument pentru a identifica statutul ju-
ridic și structura organizatorică a unei unități politice 
și, de asemenea, interacțiunea acesteia cu alte unități 
autonome în cadrul sistemului de organizații politice. 
Cât privește guvernarea de stat, subsidiaritatea este 
un principiu de stabilire a diferitor forme de guverna-
re, competențe exclusive și limite de subiect, și impli-
carea societății în procesul de luare a deciziilor. Acest 
principiu asigură conexiunea firească a totalității 
și unităților autonome, interacțiunea persoanei, 
societății și a statului, echilibrul puterilor, luarea de-
ciziilor și reglementarea juridică eficientă a punerii în 

aplicare și protecției drepturilor unei persoane private 
la orice nivel de guvernare de stat.

În administrarea publică, principiul în cauză pre-
supune utilizarea tuturor structurilor organizatorice 
de stat în scopul principal de a ajuta oamenii să-și 
pună în aplicare drepturile lor și să-și asigure protecția 
legitimă a intereselor, susținând colaborarea pașnică 
a cetățenilor liberi și responsabili, solidarității și 
acțiunilor lor independente pentru asigurarea bunăs-
tării statului. În materia dreptului public, subsidiarita-
tea este un principiu de reglementare juridică a siste-
melor de guvernare democratică, care ajută la realiza-
rea echilibrului de putere, la separarea competențelor 
în instituțiile regionale și locale și la luarea deciziilor la 
cel mai jos nivel de gestionare – alături de cetățeni. În 
acest fel, sunt create precondiții juridice eficiente de 
implementare și protejare a drepturilor persoanei la 
orice nivel de administrare. 

Conform conceptului modern al subsidiarității, 
guvernarea de stat este orientată spre nevoile for-
mațiunilor sociale minime. Acest lucru sugerează pre-
zumția că principiul subsidiarității, ca instrument de 
reglementare a raporturilor juridice într-o organizație 
de stat, încurajează: precondiționarea subiecților care 
sunt în măsură să-și rezolve problemele singuri, să 
acționeze în mod independent; crearea unui model 
de interacțiune între subiecți atunci când obiectivele 
pot fi atinse numai prin colaborarea acestora; identifi-
carea celui mai eficient nivel de luare a deciziilor.

Guvernarea bazată pe principiul subsidiarității 
crește șansele statului de a satisface nevoile specifice 
ale comunităților locale, de a susține inițiativele aces-
tora și de a asigura colaborarea lor pentru rezolvarea 
problemelor locale și globale. Subsidiaritatea condu-
ce în mod constant guvernarea de stat spre imple-
mentarea și protecția eficientă a drepturilor omului, 
creând astfel premisele pentru dezvoltarea statului de 
drept, unde principiul subsidiarității devine un instru-
ment inalienabil de reglementare a cadrului legal.

Principiul subsidiarității și Uniunea Europeană. 
Construcția pas cu pas a Uniunii Europene este o con-
fruntare permanentă nu doar de interese economice 
și politice, ci și de idei, soluții teoretice fundamen-
tate juridic și filozofic. Pentru a-și regla mecanismul 
existenței și funcționării sale, construcția comunitară 
a făcut necesară fundamentarea unor concepte una-
nim împărtășite, care să reziste celor mai severe critici 
și, astfel, să susțină validitatea modelului sui generis de 
organizare multilaterală a continentului. În acest sens, 
conceptul de „subsidiaritate” și-a găsit o așezare în ter-
meni direct în tratatele comunitare.

Dezvoltarea conceptului principiului subsidiarității 
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se caracterizează prin mișcarea de la abordarea fi-
lozofică spre ideea subsidiarității ca instrument de 
operare practic și recunoașterea acestuia ca principiu 
dominant al dreptului Uniunii Europene. Principiul 
subsidiarității este conceput pentru a asigura că „de-
ciziile sunt luate cât mai aproape posibil de cetățean”. 
Mai pe larg, subsidiaritatea stă ca principiu de limi-
tare, care va apăra suveranitatea națională împotriva 
expansiunii incursiunii continue a birocrației de la 
Bruxelles [7, p. 617]. Dezbaterile actuale cu privire la 
subsidiaritate s-au concentrat aproape exclusiv pe 
semnificația ei pentru repartizarea competențelor 
între diferite niveluri ale autorității politice [4, p. 117]. 
De fapt, principiul subsidiarității a reprezentat o în-
cercare de a balansa caracterul istoric și naționalist al 
suveranității, de care au fost obsedate statele mem-
bre, cu obiectivele integraționiste ale Uniunii Europe-
ne. El a avut drept scop de a asigura statele că dreptul 
lor de a legifera în domeniile competențelor partajate 
va rămâne rezervat în măsura posibilităților. În miezul 
principiului subsidiarității se regăsește premisa ca de-
ciziile să fie luate cât mai aproape posibil de cetățenii 
statului [2, p. 83].

În legislația Uniunii Europene principiul subsidia-
rității își face apariția pentru prima dată într-un ra-
port emis de Comisie încă în 1975. Ulterior, principiul 
a apărut din nou în 1984, în Preambulul proiectului 
Tratatului de instituire a Uniunii Europene. Proiectul 
tratatului a fost respins, fiind considerat prea federa-
list. În schimb, principiul subsidiarității a fost introdus 
oficial în legislația Comunității Europene în 1986, prin 
Actul Unic European. Cu toate că principiul a fost in-
corporat în mod expres în textul tratatelor, acesta era 
aplicabil numai în domeniul dreptului mediului. Fos-
tul Titlul XIX din Tratat a fost primul care a consacrat 
în legislația UE principiul subsidiarității (fostul arti-
col 130R § 4). De asemenea, politica mediului a ser-
vit ca o rampă de lansare pentru acest principiu [10, 
p. 75]. Abia în 1992, prin adoptarea Tratatului de la 
Maastricht, principiul subsidiarității a fost introdus 
ca un principiu de aplicare mai general. Acesta a fost 
enunțat în articolul 3b din Tratatul Comunității Europe-
ne alături cu principiile atribuirii și proporționalității: 
„În domeniile care nu sunt de competenţa sa exclusivă, 
Comunitatea nu intervine, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, decât în cazul și în măsura în care obiec-
tivele acţiunii preconizate nu pot fi realizate într-un 
mod satisfăcător de statele membre, însă pot fi realizate 
mai bine la nivel comunitar datorită dimensiunilor sau 
efectelor acţiunii preconizate” [17].

Semne ale principiului ar putea fi de asemenea 
găsite în alte părți ale tratatelor. De exemplu, artico-

lul 1 din Tratatul de la Maastricht a afirmat că „tratatul 
marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, în 
care deciziile sunt luate cât mai deschis posibil și cât 
mai aproape posibil de cetățean”. În Preambul, același 
text a fost prezentat cu adăugarea unei trimiteri ex-
plicite la principiul subsidiarității. În plus, articolul B, 
care a enumerat unele dintre obiectivele Comunității, 
a reamintit faptul că obiectivele ar trebui să fie rea-
lizate în conformitate cu tratatele „respectând prin-
cipiul subsidiarității”. În 1999, când Tratatul de la 
Amsterdam a intrat în vigoare, nici o schimbare nu 
a fost făcută la articolul 3b din Tratatul Comunității 
Europene, astfel reglementările privind principiul 
subsidiarității au rămas aceleași. Cu toate acestea, a 
fost introdus un Protocol privind aplicarea principii-
lor subsidiarității și proporționalității. Acest protocol 
a obligat toate instituțiile comunitare să asigure res-
pectarea principiilor, conținând instrucțiuni privind 
modul în care cele două principii urmau să fie inter-
pretate și utilizate. Protocolul a declarat în continua-
re că cele două principii nu afectează alte principii 
dezvoltate de Curtea de Justiție și nu pun în discuție 
competențele conferite Comunității prin tratate. În 
continuare, a fost declarat că subsidiaritatea este un 
concept dinamic care ar trebui să se aplice în lumina 
obiectivelor stabilite în tratate. De asemenea, a fost 
făcut clar că principiul permite limitarea, precum și 
extinderea acțiunilor comunitare, în conformitate cu 
circumstanțele în cauză [6, p. 14].

În cele din urmă, în decembrie 2009, când Tratatul 
de la Lisabona a intrat în vigoare, iar conceptul de Co-
munitate și structura celor trei piloni a fost abandona-
tă în favoarea noțiunii cuprinzătoare a Uniunii Europe-
ne, principiul subsidiarității a devenit aplicabil în toate 
domeniile legislației UE. Cu toate că unele modificări 
au fost făcute în formulare, esența principiului a rămas 
aceeași ca și în cazul când acesta a fost introdus pen-
tru prima dată în Tratatul de la Maastricht, și anume: 
„În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care 
nu sunt de competenţa sa exclusivă, Uniunea intervine 
numai dacă și în măsura în care obiectivele acţiunii pre-
conizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele 
membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, 
dar, datorită dimensiunilor și efectelor acţiunii preconi-
zate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii” [16].

Principiul a fost descris ca o regulă de sens comun 
sau o normă de rațiune, sugerându-se ideea că pro-
blemele nu ar trebui să se rezolve la nivel comunitar, 
cu excepția cazului în care nu se pot soliţiona la nivel 
național.
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Odată cu Tratatul de la Lisabona, Protocolul de la 
Amsterdam a fost abrogat și a fost introdus un nou 
Protocol privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității – „Instituţiile Uniunii aplică princi-
piul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarităţii și proporţionalităţii. 
Parlamentele naţionale asigură respectarea principiu-
lui subsidiarității în conformitate cu procedura prevă-
zută în respectivul protocol”. Noul protocol nu include 
linii directoare cu privire la modul de interpretare a 
noțiunilor de subsidiaritate și proporționalitate din 
Protocolul de la Amsterdam, dar pune un accent 
mai pronunțat pe procedură, deoarece introduce un 
nou sistem de monitorizare a respectării principiului 
subsidiarității. Această sarcină de monitorizare a fost 
atribuită parlamentelor naționale. Deși orientările din 
Protocolul de la Amsterdam nu mai sunt oficial în vi-
goare, acestea sunt încă utilizate de către Comisie în 
interpretarea principiului subsidiarității.

Sensul şi finalitatea generală ale principiului sub-
sidiarităţii rezidă în acordarea unui anumit grad de 
independenţă unei autorităţi subordonate faţă de o 
autoritate de nivel superior, în special – unei autori-
tăţi locale faţă de puterea centrală. Există, prin urma-
re, o împărţire a competenţelor între diversele nive-
luri ale puterii, principiu care constituie fundamentul 
instituţional al statelor cu structură neunitară. Aplicat 
într-un context comunitar, principiul subsidiarităţii 
serveşte drept criteriu ce reglementează exercitarea 
competenţelor partajate între Uniunea Europeană şi 
statele membre. Pe de o parte, el exclude intervenţia 
Uniunii atunci când o materie poate fi reglementată 
în mod eficace de către statele membre la nivel cen-
tral, regional sau local. Pe de altă parte, UE îşi exercită 
puterile atunci când statele membre nu sunt capabile 
să îndeplinească în mod satisfăcător obiectivele tra-
tatelor.

Intervenţia instituţiilor Uniunii Europene prin 
principiul subsidiarităţii presupune îndeplinirea a trei 
condiţii: nu trebuie să fie un domeniu aflat în com-
petenţa exclusivă a ei; obiectivele acţiunii avute în 
vedere nu pot fi atinse în mod satisfăcător de către 
statele membre; acţiunea poate fi realizată mai bine, 
date fiind dimensiunile sau efectele sale, printr-o in-
tervenţie a UE.

Domeniul de aplicare al principiului subsidiarită-
ţii nu a fost în mod clar delimitat, el continuând să 
conducă la divergenţe de interpretare. Principiul este 
adesea înțeles sau ca o cerere de autonomie de că-
tre autoritatea inferioară, sau ca o justificare pentru 
acțiunea de subrogare din partea autorității superi-
oare [20, p. 2]. Totuşi, Uniunea Europeană are ca scop 

clar limitarea acţiunii sale la obiectivele tratatelor şi 
la asigurarea adoptării unor noi măsuri la un nivel 
cât mai apropiat posibil de cetăţeni. De asemenea, 
în preambulul Tratatului UE există un accent special 
asupra acestei legături între principiul subsidiarităţii 
şi regula apropierii faţă de cetăţean.

Odată intrat în vigoare, Tratatul de la Lisabona ar 
trebui să pună capăt divergenţelor de interpretare cu 
privire la domeniul de aplicare al principiului subsi-
diarităţii. În fapt, noul tratat defineşte domeniile ce 
intră în competenţele exclusive şi în competenţele 
partajate ale Uniunii. Articolul 2C din Tratatul de la Li-
sabona conţine lista următoarelor domenii ce țin de 
competenţele partajate: piaţa internă; politica socială; 
coeziunea economică, socială şi teritorială; agricultu-
ra şi pescuitul, excluzând conservarea resurselor bio- 
logice ale mării; mediul; protecţia consumatorului; 
transporturi; reţele trans-europene; energie; spaţiul 
de libertate, securitate şi justiţie; obiectivele comune 
de securitate în materie de sănătate publică.

Procedurile de aplicare ale principiului în cauză se 
referă la: modul de exercitare a competenţelor şi nu 
la conţinutul lor, care este precizat de Tratatele Uniu-
nii; acţiunea concertată cu alte principii generale de 
drept (respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale); completarea cu principiile proporţio-
nalităţii (acordarea mijloacelor cu obiectivele urmări-
te, pentru a nu leza pe această cale interese alterne) şi 
cooperării întărite; ariile de construcţie politică în care 
acţionează (educaţie, formaţie profesională, cultură, 
securitate comună, sănătate publică, mediu şi mai 
nou – domeniul social şi al relaţiilor internaţionale), 
acceptate ca domenii ale concurenţei de competenţe; 
asigurarea eficienţei legislative; respectarea diversită-
ţii şi a capacităţii reale de absorbţie în diferite medii 
politice, prin stabilirea competenţelor de către Tratat, 
sub forma obiectivelor, şi asimilarea sarcinilor concre-
te prin corelări între organisme (fără instituirea unui 
for specializat de decizie politică cu forţă de lege şi ve-
rificarea respectării principiului – cum ar putea fi, de 
exemplu, a doua Cameră a Parlamentului European) şi 
evaluarea sub forma Rapoartelor anuale ale Comisiei 
către Consiliu [8, p. 61].

Principiul subsidiarității și Convenția europea-
nă a drepturilor omului. Subsidiaritatea joacă un rol 
crucial și în dreptul internațional al drepturilor omu-
lui. Drepturile omului și subsidiaritatea pot fi ambele 
rezumate ca idei care avansează o înțelegere a bine-
lui comun, bazat pe totalitatea condițiilor necesare 
pentru o viață umană deplină și prosperă. Înțeles în 
principal ca un principiu structural, subsidiaritatea 
este menită să se refere la jurisdicție, competențe și 
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implicațiile procedurale pentru actorii și organizațiile 
antrenate în domeniul garantării drepturilor omului. 
O expunere cunoscută a subsidiarității este furniza-
tă de doctrinarul Paolo G. Carozza, care a identificat 
subsidiaritatea ca principiu structural și normativ al 
dreptului internațional al drepturilor omului, adică 
principiu ordonator al legislației internaționale pri-
vind drepturile omului, precum și ca o valoarea etică 
inerentă [3, p. 38-79].

După cum este cunoscut, principiul subsidiarității 
implică obligația victimelor încălcărilor Convenției 
europene a drepturilor omului să apeleze mai întâi 
la căile de atac interne. Curtea Europeană a Dreptu-
rilor Omului a reiterat că, în conformitate cu para-
graful 1 al articolului 35 din Convenție, oricare cauză 
poate fi examinată numai după epuizarea căilor de 
atac interne, această regulă fiind piatra de temelie a 
activității sale contencioase. Cu toate acestea, Curtea 
de la Strasbourg a subliniat în mod repetat că alinea- 
tul 1 al articolului 35 din Convenție ar trebui aplicat 
cu un anumit grad de flexibilitate și fără un formalism 
excesiv. De asemenea, Curtea a enunțat că regula 
de epuizare nu este absolută și nu poate fi aplicată 
în mod automat. Atunci când se examinează fap-
tul respectării acesteia, este necesar să se țină cont 
de circumstanțele specifice ale fiecărui caz în parte. 
Acest lucru înseamnă, printre altele, că de fapt, Cur-
tea Europeană, ia în considerare nu numai existența 
unor căi de atac oficiale în sistemul juridic al statului-
parte, dar și contextul general în care acestea sunt 
aplicate, precum și circumstanțele personale ale 
reclamanților. În același timp, Curtea verifică dacă 
solicitantul a îndeplinit toate condițiile, ținând cont 
de împrejurările existente, pentru a epuiza căile de 
recurs interne [15].

Protocolul 15 al CEDO prevede, de asemenea, re-
feriri la subsidiaritate și marja de apreciere care ur-
mează să fie adăugate la Preambulul CEDO [9]. Astfel 
Preambulul Convenției este completat cu: „Afirmând 
că Înaltele Părţi Contractante, în conformitate cu prin-
cipiul subsidiarităţii, au responsabilitatea primară de a 
asigura drepturile și libertăţile definite în prezenta Con-
venţie și din Protocoalele sale, și că, în acest sens, se bu-
cură de o marjă de apreciere, sub controlul Curţii Euro-
pene pentru Drepturile Omului, stabilită prin prezenta 
Convenţie”. Această formalitate a devenit o necesita-
te, deoarece, până recent, principiul în cauză trebuia 
să fie justificat prin prisma jurisprudenței Curții. Intro-
ducerea principiului subsidiarității în textul principal 
al Convenției, în esență, pune în aplicare consolidarea 
acestuia ca o regulă de bază care ghidează activitatea 
Curții încă de la stabilire.

În contextul CEDO, se subliniază două aspec-
te ale subsidiarității – teoretic și practic. În termeni 
practici, Curtea Europeană nu poate acționa ca o 
instanță de apel sau recurs și, prin urmare, nu poate, 
ca și autoritățile naționale, să examineze în detaliu, 
faptele cauzei. Cu toate acestea, Curtea reamintește 
că acuzațiile invocate de reclamant privind încălcarea 
drepturilor și libertăților sale cu cât sunt mai grave, 
cu atât mai solidă ar trebui să fie baza de facto. Nu-
mai în cazuri excepționale ale diferențelor aparente 
dintre faptele constatate de instanța națională și pro-
bele prezentate de reclamant Curtea se poate abate 
de la această regulă. De asemenea, Curtea evită să 
analizeze aspecte legislative aflate în competența 
instanțelor naționale (de exemplu, interpretarea 
dreptului material și procedural), cu toate că le ia în 
considerare. De aici decurge principiul subsidiarității 
ca pilon a activității Curții: „Având în vedere contac-
tul direct și permanent cu populația activă a țării lor, 
autoritățile sunt, în principiu, într-o poziție mai bună 
decât judecătorul internațional să-și exprime opinia 
privind sensul exact al cerințelor moralității precum 
și privind necesitatea oricăror restricții sau sancțiuni 
menite să asigure îndeplinirea acestor cerințe” [11].

Curtea, în activitatea sa, tinde să evite interpreta-
rea și cu atât mai mult aplicarea legislației naționale, 
întrucât stabilirea sensului dreptului național nu intră 
în competența sa. Or, Curtea Europeană a recunos-
cut în mod constant că sarcina sa nu este de a sub-
stitui instanțele locale. Problema de interpretare a 
legislației interne este, în primul rând, în competența 
autorităților naționale, în special – a instanțelor de 
judecată. Rolul Curții se limitează la a verifica dacă 
efectele unei astfel de interpretări sunt compati-
bile cu Convenția [12]. Referindu-se la problemele 
de interpretare a CEDO, Curtea se bazează pe prin-
cipiul autonomiei. Sensul acestui principiu rezidă 
în independența (autonomia) și considerarea pro-
priei practici cu privire la interpretarea dispozițiilor 
Convenției.

Cât privește aspectul teoretic al subsidiarității, 
având în vedere că drepturile și libertățile garantate 
de Convenție sunt rezultatul evoluției societății uma-
ne spre democrație, conceptul celei din urmă și a sta-
tului de drept sunt interdependente la interpretarea 
CEDO. Prin logica practicii Curții, autoritățile statelor 
membre la CEDO dispun de legitimitate, fiind alese pe 
cale democratică. Astfel, Curtea a dedus o consecință 
nescrisă în Convenție: statele dispun de o anumită 
marjă de apreciere în aplicarea CEDO. Teoria marjei 
de apreciere conferă statelor o putere discreționară 
în aplicarea limitărilor drepturilor protejate. Ea stabi-
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lește întinderea acestei puteri discreționare și, pe cale 
de consecință, întinderea controlului exercitat de 
Curte asupra acestor măsuri limitative.

Faptul în cauză impune Curții o anumită autolimi-
tare pentru a evalua dacă ingerința în exercitarea drep-
turilor și libertăților garantate de Convenție este nece-
sară într-o societate democratică. Dar, în același timp, 
orice astfel de ingerință ar trebui în primul rând, să fie 
prevăzută de lege, iar, în al doilea rând, – să urmăreas-
că un scop legitim. Este clar că domeniul de aplicare al 
acestei evaluări nu este infinit și nu poate merge dinco-
lo de procesul democratic. Marja de apreciere semnifi-
că, în principal, că statelor li se permite un anumit grad 
de discreție, dar supus supravegherii instanței europe-
ne atunci când se iau măsuri legislative, administrative 
sau judiciare în aplicarea vreunei dispoziții a CEDO. Le-
gitimitatea marjei de apreciere a devenit obiectul unor 
controverse de la apariția acesteia; s-a pus întrebarea 
dacă doctrina poate fi privită ca un principiu sau, pur 
și simplu, ca un instrument practic pentru organismele 
Convenției, pentru a se sustrage de la funcțiile lor de 
supraveghere. În timp ce unii critici susțin eliminarea 
doctrinei, cei mai mulți sunt preocupați de aplicarea 
inconsecventă a acesteia de către organele de la Stras-
bourg [1, p. 731]. 

Doctrina (teoria) marjei de apreciere a fost criti-
cată pe motiv că duce invariabil la o constatare care 
este favorabilă statului pârât și că aceasta amenință 
viabilitatea continuă a Convenției. O altă critică re-
zidă în faptul că doctrina este din ce în ce mai greu 
de controlat și inacceptabilă ca un concept juridic 
din cauza lipsei standardelor clare de utilizare a aces-
teia [18, p. 214]. Pe acest teren, susținem că criticii 
ar trebui să ia în considerație faptul că teoria marjei 
de apreciere este aplicată nu în cazuri abstracte, dar 
în circumstanțe concrete și este supusă controlului 
Curții, existând asemenea reguli imperative precum 
triplul test al ingerinței. La fel, trebuie de amintit că 
jurisprudența Curții și teoria marjei de apreciere tre-
buie să apară, să evolueze și să se dezvolte, de aseme-
nea, pentru a obține acceptare, respect și credibilitate 
din partea fiecărei comunități în care este aplicată.

Convenția însăși nu este un sistem rigid, iar in-
terpretarea ei în lumina unei marje de apreciere a 
statelor-părți constituie un mecanism de a-i asigura 
flexibilitatea în raport cu relațiile interne ale fiecăruia 
dintre acestea. Totuși, este dificilă distingerea clară a 
sectoarelor în care marja națională de apreciere este 
încă relativ largă de cele în care ea rămâne restrânsă. 
Statele contractante beneficiază, însă, de o marjă de 
apreciere în domeniile în care nu există încă un con-

sens european, cum ar fi: securitatea națională, viața 
privată sau în materie de proprietate [19, p. 97].

Principala lecție care reiese din practica Curții și 
funcționarea sistemului european de protecție a drep-
turilor omului este respectul pentru statul-națiune, 
tradițiile naționale, judecătorul național. Responsabi-
litatea principală pentru executarea cerințelor CEDO o 
are statul. Anume de stat depinde modul și măsura în 
care Convenția va fi implementată la nivel local. Niciun 
mecanism internațional nu schimbă această situație. 
De fapt, instrumentele și mecanismele internaționale 
sunt create în alte scopuri, precum să ajute statul în 
procesul garantării drepturilor omului la nivel intern și 
să asigure supremația drepturilor omului în situațiile 
în care statul omite să o facă. Curtea are funcția subsi-
diară de a supraveghea respectarea cu bună-credinţă 
a Convenției europene. Regula epuizării căilor de atac 
interne este creată pentru a permite judecătorului 
național de la o instanță superioară să corecteze erori-
le făcute de instanțele inferioare, astfel încât sistemul 
juridic național să-și înlăture singur încălcările dreptu-
rilor omului și libertăților fundamentale.

În prezent, importanța notorie a principiului 
subsidiarității nu este pusă la îndoială. Dar numărul 
foarte mare de cazuri examinate de forul contenciosu-
lui european, inclusiv pe cauze similare care prezumă 
o jurisprudență bine stabilită a Curții, implică conclu-
zia că anumite state nu depun suficiente eforturi și nu 
sunt eficiente în eliminarea rapidă a disfuncțiilor siste-
melor lor juridice și judiciare, identificate de Curtea de 
la Strasbourg. Subsidiaritatea presupune că statele-
părți trebuie să lucreze mai mult pentru a face față, în 
mod independent, problemelor cu care se confruntă 
societățile naționale și pe care le accentuează încăl-
cările Convenției europene a drepturilor omului sem-
nalate de Curtea Europeană. Spre regret, Republica 
Moldova încă nu reprezintă excepție în acest sens, ne-
fiind ștearsă de pe lista rușinoasă a statelor Consiliu-
lui Europei în care încălcările multiple ale drepturilor 
omului sunt o realitate regretabilă, dar certă.

Conceptual, sensul subsidiarității poate varia. În 
ultimii ani, Curtea din ce în ce mai mult își asumă ro-
lul de a sugera statului ce și cum ar trebui să fie fă-
cut pentru a elimina încălcările depistate. Soluțiile 
date de Curte conțin indicații directe privind măsu-
rile individuale sau generale care urmează să fie lua-
te în considerațiune de către autoritățile naționale. 
Hotărârile pronunțate demonstrează existența unor 
probleme structurale sau sistemice identificate în 
funcționarea sistemului juridic și judiciar național 
[13]. Iar introducerea procedurii hotărârii-pilot care 
conține sugestii privind rezolvarea problemelor sta-
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tului legate de respectarea CEDO, oferă noi contururi 
aplicabilității principiului subsidiarității pe terenul 
Convenției [14].

Totuși, esențial pentru înțelegerea subsidiarității, 
așa cum aceasta se reflectă în practica Curții Europene 
și în funcționarea sistemului european de protecție a 
drepturilor omului, este combinația cea mai rațională 
și armonioasă a eforturilor individuale ale statelor în 
comun cu cele ale comunității internaționale pan-eu-
ropene.

Concluzii. Din cele relatate supra, putem concluzio-
na că principiul subsidiarității își găsește preponderent 
aplicabilitate în domeniile dreptului Uniunii Europene 
și dreptului Convenției europene a drepturilor omu-
lui, care, deși ambele reprezintă ramuri ale dreptului 
internațional public, demonstrează implicații diferite 
ale principiului în cauză. Astfel, în materia dreptului 
UE, principiul subsidiarității se referă la competențele 
partajate între Uniune și statele membre, iar în mate-
ria dreptului CEDO acesta scoate în evidența necesi-
tatea imperativă a epuizării căilor de recurs interne 
înainte de sesizarea forului contenciosului european 
și reliefează doctrina marjei de apreciere recunoscută 
statelor justițiare în virtutea Convenției.
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