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Abstract 

Because the transnistrian region of the Republic of Moldova is 

a closed territory, in which the constitutional authorities of the 

Republic of Moldova do not have effective control, human rights 

are poorly promoted and cannot be effectively defended. The 

influence of human rights monitoring institutions is practically 

non-existent in this territory. Thus, one of the few human rights 

protection mechanisms is the European Court of Human Rights. 

Following the judgments made by ECHR in the transnistrian cases, 

the constitutional authorities are obliged to elaborate public 

policies, strategies, normative acts meant to promote and defend 

human rights.  
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Potrivit Constituției, Republica Moldova este un stat suveran, 

independent, unitar şi indivizibil, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile sînt garantate [1]. Contrar prevederilor 
constituționale, Republica Moldova se confruntă cu provocări 
uriașe în contextul protecției drepturilor omului în regiunea 
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transnistreană - regiune care cuprinde raioanele din stânga 
Nistrului și municipiul Bender. Provocările enumerate există ca 
urmare a lipsei unui control efectiv al autorităților constituționale 
ale Republicii Moldova pe acest teritoriu. Din aceste considerente, 
considerăm oportun de a răspunde la o serie de întrebări relevante: 
Cine este responsabil de protecția drepturilor omului pe acest 
teritoriu? Care sunt mecanismele eficiente de protecție într-un 
astfel de teritoriu? Care este impactul acestor mecanisme? 

Provocarea respectării drepturilor omului în regiunea 
transnistreană a apărut odată cu momentul declarării independenței 
Republicii Moldova. Pe parcursul anilor, această provocare s-a 
transformat într-o problemă sistemică ce afectează în mod direct 
vieților oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru. Pentru că 
autoritățile constituționale naționale au eșuat în asigurarea 
drepturilor omului pe acest teritoriu, victimele care au avut de 
suferit ca urmare a comportamentului abuziv și ilegal al structurilor 
din regiunea transnistreană și neavând o alternativă eficientă,au 
apelat la mecanismele internaționale. Unul dintre acest mecanisme 
este Curtea Europeană a Drepturilor Omului(în continuare Curtea 
Europeană).  

Pentru a aprecia utilitatea și eficiența Curții Europene în 
regiunea transnistreană, un teritoriu necontrolat de autoritățile 
constituționale, considerăm imperativă o analiză consistentă a 
jurisprudenței acesteia. Jurisprudența selectată infra se referă la 
situațiile grave în care reclamanții au avut de suferit ca urmare a 
acțiunilor reprezentanților administrației locale din regiunea 
transnistreană(în continuare cauzele transnistrene). 
I. Hotărârea Ilașcu și alții pronunțată în anul 2004 este prima 
hotărâre adoptată din seria cauzelor transnistrene [2]. Importanța 
acestei hotărâri rămâne în continuare una fundamentală pentru 
întreaga jurisprudență a cauzelor transnistrene. Prin această 
hotărâre, Curtea Europeană trasează repere importante și necesare 
pentru respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.  
a) Curtea Europeană în decizia sa cu privire la admisibilitate a 

constatat că declarația făcută de Republica Moldova în 
instrumentul său de ratificare a Convenţiei Europene a 
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Drepturilor Omului (CEDO) la subiectul lipsei de control a 
autorităţilor legitime moldoveneşti asupra teritoriului 
transnistrean nu a constituit o rezervă valabilă în sensul 
articolului 57 al CEDO.  

Suplimentar, Curtea Europeană a conturat conceptul 
de obligații pozitive, pe care l-a dedus din art. 1 CEDO. 
Potrivit Curții Europene, chiar și în absența unui control 
efectiv asupra regiunii transnistrene, autoritățile 
constituționale dețin obligația pozitivă de a lua măsuri de 
ordin diplomatic, economic, juridic sau de alt gen, care îi stau 
în puteri şi sunt în conformitate cu dreptul internaţional, 
pentru a asigura reclamanţilor drepturile acestora garantate 
de Convenţie. 

Ambele constatări au influențat în mod decisiv 
comportamentul ulterior al autorităților constituționale de la 
Chișinău întru promovarea drepturilor omului în regiunea 
transnistreană. Dacă până la cauza Ilașcu, lipsa controlului 
efectiv reprezenta un alibi comod pentru autoritățile de la 
Chișinău, constatările Curții Europene din cauza Ilașcu au 
reprezentat un impuls decisiv pentru ca Republica Moldova 
să-și asume în mod responsabil situația drepturilor omului 
din regiunea transnistreană.  

b) În aceeași ordine de idei, Curtea Europeană a explicat de ce 
Federația Rusă este responsabilă pentru încălcarea 
drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova. Potrivit Curții Europene, administrația locală a 
regiunii transnistrene a fost formată în anii 1991-1992 cu 
sprijinul Federației Ruse și este dotată cu organe ale puterii 
și cu o administrație proprie. Aceasta continuă să rămână sub 
controlul efectiv sau cel puțin sub influența decisivă a 
Federației Ruse. Cu alte cuvinte, administrația regiunii 
transnistrene a supraviețuit și continuă s-o facă datorită 
suportului militar, economic, financiar și politic oferit de 
către Federația Rusă. Iar faptul că exponenții Federației Ruse 
nu au participat direct la evenimentele nominalizate în cauză, 
pentru Curtea Europeană nu a fost atât de important.  
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II. În anul 2012, Marea Cameră a Curții Europene a pronunțat 
una dintre cele mai importante hotărâri din seria cauzelor 

transnistrene - Catan și alții. Prin această hotărâre s-a constatat 
încălcarea dreptului la educație a elevilor și profesorilor din 
instituțiile de învățământ cu predare în limba română din regiunea 
transnistreană [3]. În același context, în anii 2018 și 2019 au fost 
pronunțate alte două hotărâri: Bobeico și alții [4];  Iovcev și alții 
[5]. 
III. Pentru că toate 3 hotărâri sunt importante pentru 
funcționarea celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba 
română din regiunea transnistreană,și pentru că ele prezintă 
aceleași probleme, le vom analiza împreună. 

Chiar dacă hotărârile în cauzele Catan și Bobeico au fost 
pronunțate la o distanță de 6 ani (anul 2012 și anul 2018), faptele 
sunt identice și se referă la măsurile ilegale ale administrației 
regiunii transnistrene de la începutul anilor 2000 de a închide 
aceste școli.  

Pe de altă parte, cauza Iovcev reflectă presiunile sistematice 
ale administrației regiunii transnistrene aplicate în perioada anilor 
2013-2014 în cadrul unei campanii de hărțuire și intimidare 
împotriva școlilor cu predare în limba română. Aceste presiuni au 
luat mai multe forme: pretinse inspecții fiscale și perceperi de taxe; 
creșteri de tarife; înghețarea conturilor bancare;sistarea energiei 
electrice și a gazului;privări de libertate și percheziții în privința 
profesorilor etc. 

În toate aceste 3 hotărâri, Curtea Europeană a statuat că 
măsurile utilizate de administrația regiunii transnistrene au fost 
abuzive și ilegale, iar elevilor și profesorilor din aceste școli le-a 
fost încălcat dreptul la educație, dreptul la viață privată, dar și 
dreptul la libertate și siguranță ca urmare a privării de libertate.  

Aceste instituții de învățământ continuă să se confrunte cu 
impedimente: nici astăzi ele nu pot intona imnul de stat sau arbora 
drapelul, și cel mai grav, acestea nu și-au recuperat sediile din care 
au fost evacuate la începutul anilor 2000.  

Însă, ca urmare a influenței jurisprudenței Curții Europene, 
constatările prezentate mai sus au devenit repere esențiale în 
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procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol.  Astfel, în ciuda 
problemelor existente, observăm schimbări pozitive în 
funcționalitatea acestor instituții: au fost diminuate sumele pentru 
chiria sediilor școlilor, au fost luate măsuri pentru facilitarea 
libertății de circulație a persoanelor și a bunurilor prin pretinsele 
posturi vamale controlate de către administrația regiunii 
transnistrene.  
IV. Jurisprudența Curții Europene este valoroasă și pentru că se 
referă la absolut toate domeniile sociale. Un astfel de domeniu 
specific, și în același timp complex este situația Forțelor Mixte de 
Menținere a Păcii în Zona de Securitate. Discuțiile privind 
necesitatea transformării misiunii de menținere a păcii din 
Moldova într-o misiune civilă internațională de monitorizare s-au 
intensificat după data de 1 ianuarie 2012. Atunci când Vadim Pisari 
(un tânăr din localitatea Pârâta, r-ul Dubăsari) a fost împușcat 
mortal de către un pacificator rus la punctul de control de 
menținere a păcii nr. 9 Vadul lui Vodă.  În anul 2015, Curtea a 
constat încălcarea dreptului la viață de către Federația Rusă [6]. 

Suplimentar, în mai 2019, Curtea a comunicat Guvernelor de 
la Chișinău și Moscova un alt caz – Manole și Postică, care 
privește incidentul din anul 2005, când soldații ruși au reținut trei 
persoane și au deschis ilegal focul din arma automată marca 
Kalașnikov, fără avertisment, creând pericol real pentru viața și 
integritatea fizică a zeci de oameni pașnici [7]. Aceste cauze în 
mod indirect prezintă activitatea necorespunzătoare a misiunii de 
pacificare și abuzurile pe care le admit persoanele înarmate de la 
aceste posturi.  

Astăzi, opinia privind necesitatea transformării misiunii de 
menținere a păcii din Moldova într-o misiune civilă internațională 
de monitorizare este susținută de majoritatea experților de la 
Chișinău.  
V. O altă hotărâre a Marii Camere a Curții Europene a fost 
pronunțată în cauza Mozer. Pentru prima dată după cauza Ilașcu, 
Curtea a examinat legalitatea structurilor de drept locale din 
regiunea transnistreană, și s-a expus asupra oportunității de a le 
considera remedii eficiente. Potrivit Curții Europene în cauza 
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Mozer, instanțele de judecată locale din regiunea transnistreană și, 
implicit, orice altă autoritate locală, nu pot să ordone o detenție 
legală, în sensul art. 5§1 (c) CEDO [8]. 

Suplimentar, analizând legalitatea pretinselor instanțe de 
judecată din regiunea transnistreană, Curtea Europeană a reiterat 
principiile aplicate de Curtea Internațională de Justiție în cauza 
Namibia în care stabilește că:  

- în măsura în care actele oficiale emise de guvernul 

sud-african în numele Namibiei sau după încetarea mandatului 

erau ilegale sau nule, o astfel de nulitate nu se putea extinde la 

acte cum ar fi, de exemplu, înscrierea în registrul stării civile a 

naşterilor, deceselor şi căsătoriilor, ale căror efecte nu puteau fi 

ignorate decât în detrimentul locuitorilor respectivului teritoriu. 

Ca urmare a acestei constatări, Guvernul de la Chișinău a 
modificat cadrul legal existent, iar astăzi faptele de stare civilă 
produse și înregistrate în localitățile din stânga Nistrului și 
municipiul Bender pot fi confirmate prin eliberarea documentelor 
de stare civilă de către autoritățile constituționale competente ale 
Republicii Moldova [9]. 
VI. În anul 2018, Curtea Europeană a pronunțat hotărârea în 
cauza Sandu și alții(dosarul fermierilor din raionul Dubăsari) 

[10]. Aceasta este una dintre cele mai mari hotărâri ale Curții 
Europene, se referă la 1646 de reclamanți persoane fizice și 3 
societăți comerciale care au pierdut accesul la loturile de teren 
agricol care se află după punctele de control instalate de către 
administrația regiunii transnistrene.  

Ca urmare a influenței jurisprudenței Curții Europene, 
începând cu 1 august 2018, accesul la terenurile agricole pentru 
fermierii din raionul Dubăsari a fost restabilit condiționat. 
Condiționalitatea se referă la un acces temporar pentru un termen 
de 20 ani, și necesitatea de a înregistra contractele de arendă la 
administrația locală de la Dubăsari [11]. 

Potrivit art. 2 din Declarația Universală a Drepturilor 
Omului, fiecare om se poate prevala de toate drepturile și 

libertățile (…), fără nici o deosebire de statutul politic, juridic sau 

internațional al țării sau al teritoriului [12]. Analizând 
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jurisprudența Curții Europene în cauzele transnistrene, observăm 
că ea are rolul să compenseze vidul normativ și lipsa accesului la 
justiție de pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova. 
Iar, schimbările prezentate mai sus, ca efect al jurisprudenței Curții 
Europene în cauzele transnistrene, demonstrează că pot exista 
mecanisme de promovare și protecție a drepturilor omului și pe 
teritorii necontrolate efectiv de autorități constituționale.  
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