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Numărul răpirilor internaţionale de copii este în creştere în legătură cu conflictele sau separările 
cuplurilor mixte cu dublă cetăţenie, iar odată cu aceasta şi dificultăţile şi obstacolele de orice 
natură cu care se confruntă părinţii şi instituţiile competente în găsirea şi returnarea acestor 
copii. Mai multe instrumente europene şi internaţionale reglementează exclusiv sau parţial 
problema răpirii internaţionale a copiilor. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 4 noiembrie 1950 se aplică, de asemenea, răpirii 
părinteşti prin articolul 8 privind dreptul la viaţa de familie.
Cuvinte cheie: răpire internaţională de copii, interesul superior al copilului, deplasare sa 
neînapoiere ilicită.

Theoretical and Practical Aspects Regarding the International Abduction of 
Children Developed in the Case Law of the European Court of Human Rights
Le nombre d’enlèvements internationaux d’enfants est en augmentation en lien avec les con-
flits ou les séparations des couples mixtes binationaux et, en conséquence, les difficultés et les 
obstacles de tous ordres auxquels se heurtes les parents et les institutions compétentes pour 
retrouver ces enfants et assurer leur retour. Plusieurs instruments européens et internationaux 
portent exclusivement ou en partie sur la problématique des enlèvements internationaux 
d’enfants. La Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950 s’applique également aux rapts parentaux par le biais de 
son article 8 relatif au droit à la vie familiale.
Mots clés: l’enlèvement international d’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant, le déplacement 
ou le non-retour illicite.

Problematica răpirii copiilor este o problemă delicată şi complexă care rămâne 
a fi foarte actuală nu doar în Republica Moldova, dar şi în context european şi inter-
naţional. Dezvoltarea legăturilor internaţionale între state a adus în ultimul timp la 
deplasări ale membrilor de familie iar odată cu aceasta, numărul de copii răpiţi de 
unul dintre părinţi este în creştere. Copiii sunt deci primele victime ale deplasării 
sau reţinerii ilicite de către unul dintre părinţi în afara ţării lor de origine. Vizând 
respectarea drepturilor copiilor de a întreţine relaţii permanente cu ambii părinţi, 
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Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului adoptată la 20 noiembrie 
1989 în articolul 9 stipulează:

„(1) Statele părţi vor veghea ca nici un copil să nu fie separat de părinţii săi împotriva 
voinţei lor, cu excepţia situaţiei în care autorităţile competente decid, sub rezerva revizuirii 
judiciare şi în conformitate cu legile si procedurile aplicabile, că această separare este 
necesară, în interesul superior al copilului. O decizie în acest sens poate să fie necesară în 
anumite cazuri particulare, de exemplu atunci când părinţii maltratează sau neglijează 
copiii sau când părinţii trăiesc separat şi când urmează să se ia o hotărâre cu privire la 
locul de reşedinţă al copilului (…)
(3) Statele părţi vor respecta dreptul copilului, separat de cei doi părinţi ai săi sau de 
unul din ei, de a întreţine relaţii personale şi contacte directe cu cei doi părinţi ai săi, 
afară de cazul că acest lucru este contrar interesului superior al copilului1.“
Astfel, am putea spune că orice răpire de copii reprezintă în principiu o negare a 

acestui drept. În prezent, mai multe instrumente europene şi internaţionale tratează 
în totalitate sau parţial problematica răpirii internaţionale a copiilor. Regulamentul 
de la Bruxelles II bis privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
judecătoreşti în materie matrimonială şi în materie de răspundere părintească a fost 
semnat, sub auspiciile Uniunii Europene, la 27 noiembrie 20032. Scopul acestui regu-
lament este să completeze Convenţia de la Haga din 1980 şi să meargă mai departe 
în ceea ce priveşte protejarea împotriva răpirii internaţionale a copiilor şi protejarea 
drepturilor de vizită transfrontaliere.

Convenţia de la Haga 19 octombrie 1996 asupra competenţei, legii aplicabile, 
recunoaşterii, executării şi cooperării privind răspunderea părintească şi măsurile de 
protecţie a copiilor din 19 octombrie 1996, în articolul 7, tratează problema deplasării 
şi neînapoierii ilicite a copilului, aplicându-se în raport cu copiii până la 18 ani.3

De regulă, răpirea parentală apare în familiile în care părinţii provin din diferite 
ţări, ceea ce explică uneori plecarea în ţara de origine a unuia dintre părinţii care 
răpeşte copilul. În cele ce urmează, vom aborda succint această problemă, statuând 
asupra dispoziţiilor specifice ale acestora.

Mai întâi să determinăm care ar fi conţinutul noţiunii de „răpire internaţională 
de copii“. Astfel, Convenţia asupra aspectelor civile a răpirii internaţionale de copii 

1 Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite la 29 noiembrie 1989, în vigoare de la 2 septembrie 1990. https://www.unicef.
org/moldova/CRC_RO.pdf

2 Regulamentul (CE) n° 2201/2003 de la Bruxelles II bis privind competenţa, recunoaşte-
rea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materie de răs-
pundere părintească din 27 noiembrie 2003. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=celex%3A32003R2201

3 Convenţia de la Haga 19 octombrie 1996 asupra competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, 
executării şi cooperării privind la răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor 
din 19 octombrie 1996, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/RO/TXT/?uri=celex%3A32008D0431



101

din 25.10.1980 stabileşte în articolul 1 că noţiune dată ar însemna „… copiii depla-
saţi sau reţinuţi ilicit în orice stat contractant“, iar articolul 3 vine cu următoarea 
explicaţie: „Deplasarea sau neînapoierea unui copil se consideră ilicită:

a)  când are loc prin violarea unui drept privind încredinţarea, atribuit unei 
persoane, unei instituţii sau oricărui alt organism acţionând fie separat, fie 
împreună, prin legea statului în care copilul îşi avea reşedinţa obişnuită, ime-
diat înaintea deplasării sau neînapoierii sale; şi

b)  dacă la vremea deplasării sau neînapoierii acest drept era exercitat în mod 
efectiv, acţionându-se separat sau împreună ori ar fi fost astfel exercitate, dacă 
asemenea împrejurări nu ar fi survenit…“4.

În pofida diferenţelor din definiţiile enunţate în diferite instrumente internaţi-
onale, putem reţine mai multe criterii care trebuie să fie îndeplinite pentru ca să se 
considere o răpire internaţională de copii:

— trebuie ca răpirea să fie efectuată de unul dintre părinţi;
— este vorba fie de o deplasare ilicită dacă unul dintre părinţi răpeşte copilul 

fără permisiune pentru a-l duce peste hotare, fie de o nereturnare ilicită a 
copilului, adică, când unul dintre părinţi profită de o perioadă de călătorie a 
copilului peste hotare şi nu-l înapoiază celuilalt părinte;

— trebuie ca actul dat să aibă un caracter internaţional;
— trebuie să fie vorba despre un copil mai mic de 16 ani conform Convenţiei de 

la Haga din 1980 şi mai mic de 18 ani conform Convenţiei de la Haga din 19 
octombrie 1996 asupra competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, executării şi 
cooperării privind la răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor5.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 4 noiembrie 1950 se aplică de 
asemenea referitor la răpirile de copii, în principal prin articolul 8 şi în special — 
dreptul la viaţa de familie.

Articolul 8 prevede, în special, că „… fiecare are dreptul la respectarea vieţii sale 
private şi de familie, a locuinţei şi a corespondenţei sale“. Acest drept la viaţa de familie 
include dreptul ca un părinte să se reunească cu copilul său. Cu toate acestea, acest 
drept nu poate fi calificat drept absolut, deoarece trebuie să fie pus pe cântar cu intere-
sului copilului. De asemenea, el are efectul de a forţa statele părţi să ia toate măsurile 
necesare pentru a-l garanta. Pe baza acestei prevederi, responsabilitatea statelor poate fi 
angajată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului deoarece există o obligaţie pentru 
stat să ia toate măsurile necesare pentru a permite unui părinte să-şi revadă copilul 
când contactele sunt întrerupte. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului enunţă o serie de principii generale cu referinţă la aplicarea instrumentelor 

4 Convenţia de la Haga asupra aspectelor civile a răpirii internaţionale de copii din 25.10.1980. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357476

5 Convenţia de la Haga privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi coo-
perarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată 
la 19 octombrie 1996 şi intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex%3A32008D0431
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internaţionale convergente ce reglementează acelaşi domeniu. În cauza X. c. Letoni-
ei6. Curtea consideră oportun de a reaminti că potrivit jurisprudenţei sale constante, 
părţile contractante sunt responsabile în temeiul articolului 1 al Convenţiei pentru 
toate actele şi omisiunile autorităţilor lor, indiferent dacă aceasta a fost o consecinţă a 
reglementărilor interne sau a necesităţii de conformitate cu obligaţiile internaţionale. 
Articolul 1 nu face nici o distincţie cu privire la categoriile de norme sau măsuri şi 
nu scuteşte nici o parte contractantă de controlul jurisdicţional convenţional. Anga-
jamentele internaţionale ale unui stat, luate după intrarea în vigoare a Convenţiei în 
privinţa sa, îi pot atrage răspunderea pentru neconformitatea lor cu scopurile acesteia7.

În afară de aceasta, Curtea reiterează că dispoziţiile Convenţiei nu pot fi interpre-
tate într-un vid, ci în conformitate cu principiile generale ale dreptului internaţional. 
Trebuie să se ţină seama, aşa cum o prevede articolul 31 §3 (c) din Convenţia de la 
Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969, „de orice regulă pertinentă de drept 
internaţional aplicabilă relaţiilor dintre părţi“, şi în special de normele privind protecţia 
internaţională a drepturilor omului8. La contractarea de noi obligaţii internaţionale, 
statele sunt prezumate de a nu deroga de la obligaţiile lor anterioare. În cazul în 
care mai multe instrumente internaţionale aparent contradictorii, sunt aplicabile în 
acelaşi timp, jurisprudenţa internaţională, precum şi doctrina le interpretează de o 
asemenea manieră încât să le armonizeze efectele şi să evite orice antinomie dintre 
ele. Prin urmare, două angajamente internaţionale divergente trebuie armonizate 
astfel încât acestea să producă efecte în deplină concordanţă cu normele deja existente.

Deci, în domeniul răpirii internaţionale de copii, obligaţiile pe care articolul 8 
al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului le instituie asupra statului membru 
trebuie interpretate în lumina cerinţelor impuse de Convenţia de la Haga din 25 
octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaţionale ale copiilor, pre-
cum şi de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului din 
20 noiembrie 1989 cât şi de normele şi principiile dreptului internaţional aplicabile 
relaţiilor dintre părţile contractante.

Această abordare este rezultatul aplicării combinate şi armonioase a textelor 
internaţionale, în special a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a Conven-
ţiei de la Haga, ţinând cont de scopul şi impactul acestor documente în protejarea 
drepturilor copiilor şi părinţilor lor.

Dar, luarea în considerare a dispoziţiilor acestor instrumente internaţionale 
nu trebuie să conducă la o opoziţie sau confruntare între diferite tratate existente, 
astfel încât Curtea Europeană a Drepturilor Omului să-şi îndeplinească misiunea 

6 CEDO, Cauza X. c. Letoniei, hot. din 26.11.2013. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%22001-138939%22]}

7 CEDO, Cauza Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Tikaret Anonim Sirketi c. Irlandei, hot. din 
30.06.2005. http://www.gdr-elsj.eu/wp-content/uploads/2014/12/AFFAIRE-BOSPHORUS-
HAVA-YOLLARI-TURIZM-VE-TICARET-ANONIM-SIRKETI-c.-IRLANDE.pdf 

8 CEDO, Cauza Neulinger şi Shuruk c. Elveţiei, hot. din 06.07.2010. https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22appno%22:[%2241615/07%22],%22itemid%22:[%22001-119388%22]}
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de a „asigura respectarea angajamentelor Înaltelor Părţi Contractante“9 ce rezultă 
din Convenţia europeană interpretând şi aplicând prevederile acesteia astfel încât 
cerinţele sale să fie concrete şi eficace.

Problema esenţială este de a şti dacă a fost atins echilibrul corect între interesele 
concurente în joc — cele ale copilului, cele ale părinţilor şi cele ale ordinii publice — 
în limitele marjei de apreciere de care statele membre se bucură în această privinţă, 
ţinând însă cont de faptul că interesul superior al copilului trebuie să fie principala 
consideraţie. Curtea reiterează că există un consens larg — inclusiv în domeniul 
dreptului internaţional — în sprijinul ideii conform căreia, în toate deciziile ce privesc 
copii, interesul superior al acestora trebuie să primeze aceeaşi filosofie este inerentă 
Convenţiei de la Haga, care asociază acest interes cu restabilirea statu-quo-ului prin 
intermediul deciziei de revenire imediată a copilului în ţara de rezidenţă obişnuită 
în eventualitatea unei răpiri ilicite, ţinând seama de faptul că neînapoierea se poate 
dovedi uneori justificată de motive obiective care ţin de interesul copilului, explicân-
du-se astfel existenţa excepţiilor, în special când există un risc major ca înapoierea 
sa să expună copilul vătămărilor fizice sau psihice sau care l-ar plasa într-o situaţie 
intolerabilă (articolul 13, paragraful întâi, (b))10. În continuare, Curtea remarcă că 
Uniunea Europeană se aliniază aceluiaşi concept, în cadrul unui sistem ce implică 
numai state membre ale UE şi care se bazează pe principiul încrederii reciproce. 
Regulamentul Bruxelles II bis, ale cărui prevederi privitoare la răpirile de copii 
completează pe cele deja existente în Convenţia de la Haga, de asemenea, se referă 
în Preambul la interesul superior al copilului, în timp ce articolul 24 §2 al Cartei 
drepturilor fundamentale subliniază faptul că în toate acţiunile cu privire la copii, 
interesul superior al acestora trebuie să fie considerat primordial11.

Interesul superior al copilului nu trebuie confundat cu cel al tatălui său sau al 
mamei, în contextul unei cereri de returnare făcută în temeiul Convenţiei de la Haga, 
care este distinctă de procedură de încredinţare şi prin urmare, noţiunea de interes 
superior al copilului trebuie evaluată în lumina excepţiilor prevăzute în Convenţia de 
la Haga. Această sarcină este în primul rând responsabilitatea autorităţilor naţionale 
care au beneficiul contactelor directe cu cei implicaţi. Pentru a face acest lucru în 
temeiul articolului 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului, instanţele na-
ţionale se bucură de o marjă de apreciere, care totuşi este însoţită de o supraveghere 
europeană prin care Curtea examinează, dintr-un unghi din Convenţie, deciziile pe 
care le-au pronunţat în exercitarea acestei competenţe.

9 Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale de 
la Roma din 4 noiembrie 1950. http://lex.justice.md/md/285802/

10 Convenţia de la Haga 19 octombrie 1996 asupra competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, 
executării şi cooperării privind la răspunderea părintească şi măsurile de protecţie a copiilor 
din 19 octombrie 1996, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/RO/TXT/?uri=celex%3A32008D0431

11 CEDO, Cauza X. c.Letoniei, hot. din 26.11.2013. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%22001-138939%22]}
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O interpretare armonioasă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi 
a Convenţiei de la Haga se realizează cu condiţia îndeplinirii următoarelor două 
condiţii. În primul rând, elementele care ar putea constitui o excepţie de la întoar-
cerea imediată a copilului în aplicarea Convenţiei de la Haga să fie într-adevăr luate 
în considerare de judecătorul solicitat. Acesta din urmă trebuie, prin urmare, să 
pronunţe o decizie suficient de motivată în acest sens, pentru a permite Curţii să se 
asigure că aceste aspecte au fost obiectul unei examinări eficiente. În al doilea rând, 
aceste elemente trebuie evaluate în lumina articolului 8 din Convenţia Europeană 
a drepturilor omului.

Prin urmare, articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului impune 
autorităţilor naţionale o obligaţie procedurală deosebită în acest sens: în contextul 
Convenţiei la examinarea cererii de returnare a copilului, judecătorii trebuie să ia 
în considerare nu numai acuzaţiile întemeiate de „risc grav“ pentru copil în cazul 
returnării, ci şi să decidă în acest sens printr-o decizie motivată anume în lumina 
circumstanţele cazului12.

În plus, Convenţia de la Haga care prevede returnarea copilului „în statul în care 
îşi are reşedinţa obişnuită“, impune judecătorii să se asigure că garanţiile adecvate 
sunt asigurate convingător, iar în caz de risc dovedit, că se iau măsuri concrete de 
protecţie13.

În afară de aceasta, măsurile dispuse de autorităţi trebuie să se bucure de un 
anumit grad de celeritate deoarece trecerea timpului poate avea consecinţe ireparabile 
asupra relaţiilor dintre copii şi părintele care nu locuieşte cu ei.

12 CEDO, Cauza Maumousseau şi Washington c. Franţei, hot. din 06.12.2006. https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-83821%22]}

13 CEDO, Cauza X c. Letoniei, hot. din 26.11.2013. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%22001-138939%22]}


