
De-a lungul timpului, s-a înţeles că protecţia

fiinţei umane reprezintă un pilon fundamental al

asigurării păcii şi libertăţii. Există astăzi, mai mult

ca oricând, o preocupare pentru promovarea cât

mai largă a drepturilor individului. Numărul în

creştere al persoanelor care solicită protecţie a

condus la o accentuare a conştientizării aspectelor

legate de nevoia de protecţie a celor ce se con -

fruntă cu încălcarea drepturilor fundamentale, deşi

statele gazdă „sunt întinse la limitele resurselor

lor”

1

intern, rezolvarea conflictelor interne sau externe

prin consens politic între actorii implicaţi,

deoarece statul trebuie să se implice mai mult în

activitatea comunităţii, şi să rezolve aceste pro -

bleme care sunt mai de grabă probleme econo -

mice şi mai apoi umanitare.

Schimbările climatice contribuie pe tot globul

la deplasări masive de populaţii din zonele rurale

în cele urbane, dintr-o regiune în alta sau de pe un

continent pe altul, rareori deplasându-se la dis -

tanţă mare faţă de fostele zone de locuit.

Referitor la mediu, măsurile urgente ce trebuie

luate se referă la reducerea emisiei de gaze ce

produc efectul de seră, asigurarea unui mediu care

să nu aibă un impact semnificativ sau să nu fie

riscant pentru sănătatea umană, creşterea gradului

de reciclare a deşeurilor şi de prevenire a produ -

cerii acestora, eliminarea discrepanţelor dintre

diferitele pături sociale.

ONU ar trebui să ia în discuţie problema

migranţilor climatici şi să includă în Convenţia

privind refugiaţii şi solicitanţii de azil climatici,

pentru că actuala legislaţie internaţională nu

prevede nimic referitor la migranţii de mediu, dar

în viitor statele ar trebui să poată să acorde o

formă de protecţie internaţională. Adaptarea

dispoziţiilor de drept international şi national

pentru a acorda o formă de protecţie, precum

recunoaşterea statutului de refugiat sau a protecţie

subsidiare pentru migranţii sau solicitanţii de azil

climatici (din zone afectate de catastrofe naturale-

cicloane, cutremure, smog-sau climatice, conflicte

armate înregiuni sărace sau în ţări în curs de

dezvoltare, expuse la inundaţii, creşterea nivelului

mării, seceta, lipsa de hrană, apă şi alte surse).De

asemenea, ar trebui elaborate strategii de aver -

tizare şi pregătire a Statelor Membre pentru a face

faţă posibilelor valuri de refugiaţi climatici pentru

a putea evita experienţa din anul 2014 când

Europa a fost luată prin surprindere de criza

migranţilor/refugiaţilor din Orientul Mijlociu.
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Abstract: 

The study presents aspects of international protection. Protecting persons is primarily the responsibility of states. The

need for protection comes after some strong abusive reasons occurring in the home state. Due to the unlawful treatment, in
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Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite

pentru Refugiaţi (UNHCR) subliniază ideea unei

mai ample cooperări internaţionale în cadrul

regimului global de acordare a protecţiei inter -

naţionale. Într-un document adresat Uniunii

Europene în decembrie 2016

2

, s-a cerut o reformă

amplă a angajamentului privind protecţia per soa -

nelor care se deplasează către continentul euro -

pean. Astfel, s-au propus soluţii pentru „a

reconstrui încrederea printr-un mai bun mana -

gement, parteneriat şi solidaritate”. Printre acestea

se numără şi dezvoltarea unor căi complementare

pentru ca persoanele să aibă acces la protecţie şi

dezvoltarea unor programe durabile care să

răspundă nevoilor solicitanţilor.

Totodată, aceste aspecte au fost punctate şi în

Raportul privind drepturile fundamentale din anul

2016 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a

Uniunii Europene, subliniindu-se că în absenţa

unor alternative, multe persoane care au nevoie de

protecţie recurg la reţele de contrabandă pentru a

îşi căuta siguranţa. Pe cale de consecinţă, se

consideră că ar trebui să crească disponibilitatea

unor căi legale ce ar permite ca persoanele care au

nevoie de protecţie să ajungă în siguranţă, fără a

suporta riscurile de abuz şi exploatare cât timp se

află pe drum.

3

În ceea ce priveşte criza din Siria, Turcia este în

prezent cea mai mare ţară gazdă din lume, cu 2,7

milioane de refugiaţi sirieni

4

, dar persoanele au

fost găzduite şi de statele europene, ceea ce a

condus la suprasolicitarea capacităţii de primire.

Angajamentele în ceea ce priveşte cooperarea

internaţională şi principiul solidarităţii, în con -

textul protecţiei au fost atestate, în ciuda difi -

cultăţilor întâlnite. Considerăm că este inevitabilă

o recunoaştere a acestor contribuţii la protecţia

străinilor, fiind utilă, totodată, sprijinirea conso -

lidării capacităţii naţionale.

Mecanismele de protecţie a drepturilor omului,

prin norme internaţionale universale sau

regionale, stabilesc obligaţia statului de a proteja

toate categoriile de persoane care se află pe

teritoriul său. Drepturile persoanelor ce solicită

protecţie sunt erijate „în categorii juridice,

conferindu-le un regim de protecţie”

5

. Curtea

Internaţională de Justiţie a stabilit că „protecţia

conferită de convenţiile din domeniul drepturilor

omului nu încetează în caz de conflict armat, dat

fiind efectul dispoziţiilor de derogare de acest fel,

care se regăsesc în Articolul 4 din Pactul

Internaţional privind Drepturile Civile şi

Politice”.

6

Dreptul unei persoane de a părăsi statul de

origine este expresia dreptului internaţional,

reglementat şi de articolul 12, alin.1 al Pactului

Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi

Politice, astfel: „orice persoană este liberă să

părăsească orice ţară, inclusiv propria sa ţară.” 

Deşi protecţia indivizilor aparţine statului, sunt

situaţii în care „un alt stat poate prelua protecţia

unor cetăţeni ai unui alt stat”

7

. În aceste cazuri,

noţiunea de protecţie juridică are o valenţă aparte.

Protecţie în acest sens înseamnă protecţie

juridică

8

, utilizarea instrumentelor juridice, inclu -

siv cele internaţionale şi naţionale, care prevăd

punerea în aplicare a obligaţiilor statelor şi care

sunt destinate să se asigure că nicio persoană care

are nevoie de protecţie să nu fie sancţionată sau

expulzată, precum şi că aceste persoane sunt

beneficiare de drepturile garantate. Protecţia este

întemeiată pe lege, servind nevoii individului . 

Calificarea unei situaţii în ceea ce priveşte lipsa

unei ocrotiri a individului din partea statului este

primul pas în determinarea nevoii de protecţie

internaţională. Protecţia internaţională îmbracă
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formele acordării statutului de refugiat

9

sau

statutul conferit prin protecţie subsidiară.

10

Cu toate că persoanele părăsesc teritoriile

statelor de origine în urma conflictelor armate, nu

trebuie înţeles că toţi străinii care provin dintr-o

asemenea zonă sunt potenţiali refugiaţi. Este

nevoie de un act de persecuţie al acelui stat

îndreptat direct spre individ pentru a deveni un

potenţial refugiat. Persecuţia se referă la încălcări

grave ale drepturilor omului, care implică o

ameninţare la adresa vieţii sau libertăţii, precum

şi alte tipuri de vătămări grave, astfel cum sunt

evaluate în lumina opiniilor, sentimentelor şi

psihologiei solicitantului

11

. Din cauza acestei

persecuţii, întoarcerea individului este imposibilă

în statul la a cărui protecţie renunţă. Persecuţia are

loc atunci când încălcările drepturilor omului sau

ameninţările sunt sistematice şi guvernele, fie nu

reuşesc să îşi protejeze cetăţenii sau, în unele

cazuri, participă activ la încălcări. Indiferent de

formă, ne aflăm, practic, în faţa unei situaţii de

eşec a autorităţilor de a acorda protecţie propriilor

cetăţeni, neavând capacitatea de a răspunde

nevoilor legitime ale acestora.

O parte din cei care au intrat în Europa au o

temere bine întemeiată de persecuţie, astfel cum

acestea sunt definite prin Convenţia de la Geneva

din 1951 şi protocolul acesteia. Viaţa le-a fost

pusă în pericol pe considerente legate de etnie,

religie, naţionalitate, opinie politică sau aparte -

nenţă la un anumit grup social, ceea ce îi

diferenţiază de alţi migranţi, conferindu-le un

statut special de protecţie în conformitate cu

normele dreptului internaţional şi intern.

Protecţia subsidiară se acordă celor care nu se

califică drept refugiaţi, ci se confruntă cu un risc

real de a suferi „vătămări grave”, în cazul în care

ar reveni în ţara lor de origine. Prin norme

legislative s-a stabilit că intră în categoria

vătămărilor grave pedeapsa cu moartea sau

execuţia, tortura sau tratamentele, pedepsele

inumane sau degradante, precum şi ameninţările

grave şi individuale la adresa vieţii sau a persoanei

unui civil ca urmare a violenţei generalizate în caz

de conflict armat intern sau internaţional. 

Agenţii de persecuţie sau vătămări grave pot fi

statul, partidele sau organizaţiile care controlează

statul sau o parte importantă din teritoriul acestuia,

precum şi agenţi neguvernamentali, în cazul în

care se poate demonstra că agenţii menţionaţi

anterior, inclusiv organizaţiile internaţionale, nu

pot sau nu doresc să acorde o protecţie împotriva

persecuţiilor sau a vătămărilor grave.

12

Protecţia se realizează prin cumulul tuturor

activităţilor ce decurg din existenţa raportului

social dintre stat şi cetăţean, precum şi prin

siguranţa pe care acesta o resimte pe teritoriul

statului. În viziunea lui Kant, statul constituie „o

multitudine de oameni care trăiesc în conformitate

cu dreptul şi asociaţi printr-un contract”.

13

În

situaţia încălcării contractului social de către stat,

apare persecuţia. Considerăm că statutul de

refugiat reprezintă o mărturie gravă a încălcării

contractului social încheiat între autorităţi şi

cetăţean. 

Prin persecuţie sau prin vătămare gravă, de

fapt, ţara de origine renunţă la statutul de pro -

tector, individul nemaifiind parte a societăţii,

negându-i-se drepturile esenţiale, fiindu-i afectate

integritatea fizică şi cea psihică. 
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Nevoia de protecţie survine în urma unor

motive puternice de natură abuzivă ce apar în

statul de origine. Pe fondul acestora, individul

solicită intrarea într-un alt stat în vederea obţinerii

protecţiei şi implicit, a siguranţei sale. Lipsa pro -

tecţiei statului de origine reprezintă o „spintecare”

a legăturii existente între un stat şi propriul

cetăţean, situaţie care generează persecuţia sau

vătămarea gravă şi implicit, tratamentul nedrept. 

În condiţiile unui tratament ilicit, prin încăl -

carea drepturilor şi libertăţilor fundamentale,

persoanele sunt îndreptăţite la o formă de protecţie

acordată de o altă jurisdicţie. 

Practic, solicitarea de protecţie internaţională

presupune abandonarea jurisdicţiei unui stat şi

trecerea sub jurisdicţia unui alt stat .Astfel, ne

aflăm în prezenţa unei obligaţii bilaterale: statul îi

primeşte pe străini în vederea asigurării protecţiei

şi a unui tratament adecvat, iar pe de altă parte,

străinilor le incumbă obligaţia de a respecta

legislaţia statului respectiv. 

Dreptul unui stat de a acorda protecţie rezultă

din principiul conform căruia fiecare stat este

considerat suveran, „are controlul exclusiv asupra

teritoriului şi, prin urmare, asupra persoanelor

prezente pe teritoriul său.”

14

Deşi dreptul Uniunii Europene exclude de la

protecţia internaţională străinii care nu o merită (de

exemplu, pe cei care au săvârşit crime contra

umanităţii, împotriva păcii sau crime de război),

potrivit Convenţiei Europene a Drepturilor Omului,

întrucât interzicerea torturii sau a tratamentelor

inumane ori degradate prezintă caracter absolut,

beneficiază de protecţia acestor drepturi şi pers -

oanele care sunt excluse de la protecţia interna -

ţională. În cauza Saadi contra Italiei, Curtea a

reafirmat caracterul absolut al articolelor 2 şi 3.

Cauza a privit un cetăţean străin urmărit penal în

Italia pentru participare la acte de terorism inter -

naţional, împotriva căruia s-a dispus expulzarea în

statul de origine, Tunisia. Curtea a considerat că

străinul ar întâmpina un risc real de a fi supus

torturii sau maltratării în Tunisia, conduita sa şi

gravitatea acuzaţiilor aduse referitoare la implicarea

în acte de terorism fiind irelevante pentru exami -

narea articolului 3. S-a reglementat faptul că arti -

colul 3 stabileşte una dintre cele mai fundamentale

valori ale unei societăţi democratice, Convenţia

interzicând în termeni absoluţi tratamentele inu -

mane ori degradante, indiferent de comportamentul

victimei.

15

Cooperarea internaţională şi eforturile colec -

tive sunt esenţiale pentru a lansa un răspuns

eficient la realităţile actuale legate de deplasarea

transnaţională a persoanelor. 

Protecţia internaţională presupune admisia

într-o ţară sigură, acordarea unei forme de protec -

ţie, respectarea drepturilor fundamentale ale omu -

lui. La acestea se adaugă respectarea princi piului

de non-refoulement.

Principiul non-refoulement sau principiul nere -

turnării

16

este consfinţit în articolul 33 al Con -

venţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor

din 1951 şi proclamă că „Nici un stat nu va

expulza sau returna (refouler), în nici un fel, un

refugiat spre frontierele teritoriilor unde viaţa sau

libertatea sa ar fi ameninţate pe motive de rasă,

religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit

grup social sau opinie politică.”

17

Nevoia unei securităţi a individului a existat

dintotdeauna, iar asigurarea cadrului vital pentru

existenţa persoanei aparţine statului prin crearea

condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea sa,

precum şi prin neutralizarea factorilor care ar pune

în pericol această protecţie. 

Scopul principiului nereturnării este de a veni

în întâmpinarea protecţiei internaţionale, reflec -

tând angajamentul comunităţii internaţionale de a

asigura tuturor persoanelor care se bucura de

protecţie acces la drepturile omului. Prin retur -

nare, posibilitatea de a se bucura de drepturile

fundamentale ar putea fi afectată. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a

subliniat că „aprecierea dacă există un risc real

trebuie să se facă pe baza tuturor factorilor
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relevanţi care pot creşte riscul de rele

tratamente.... o serie de factori individuali nu pot

constitui un risc real, atunci când sunt analizaţi

separat, dar atunci când sunt analizaţi cumulativ,

într-o situaţie de violenţă generală şi de securitate

sporită, aceiaşi factori pot da naştere unui risc real.

Atât necesitatea de a lua în considerare toţi factorii

relevanţi, cumulativ, precum şi necesitatea de a da

greutate corespunzătoare situaţiei generale din

ţara de destinaţie derivă din obligaţia de a lua în

considerare toate circumstanţele relevante ale

cauzei”

18

.

Principiul nereturnării nu interzice numai

înlăturarea, expulzarea sau extrădarea într-o ţară

în care o persoană poate fi în pericol de persecuţie

sau alte vătămări grave (returnării directe), dar, de

asemenea, se interzice în ţările în care indivizii ar

fi expuşi unui risc serios de îndepărtare ulterior

19

Totuşi, nereturnarea nu este un principiu fără

rezerve. Acesta nu se aplică persoanelor cărora nu

li se poate acorda statutul de refugiat, pe motivul

că sunt considerate un pericol faţă de siguranţa

statului sau au fost condamnate printr-o hotărâre

definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni grave

şi prezintă pericol ori există serioase indicii că au

comis crime împotriva păcii, de război sau contra

umanităţii. 

Principiul nereturnării nu reprezintă numai

fundamentul protecţiei internaţionale, ci şi un

aspect esenţial al drepturilor omului. 

Protecţia statului reprezintă ansamblul măsu -

rilor, acţiunilor, capacitatea instituţiilor de a asi -

gura securitatea individului prin instituirea unui

sistem eficient. O protecţie difuză nu este sufi -

cientă. 

Analizat în profunzimea sa, dreptul la protecţie

are legături cu dezvoltarea şi securitatea umană.

Aceasta depinde de relaţiile stabilite între cei ce

au nevoie de protecţie si statul care asigură această

protecţie. Problemele legate de aceste aspecte pun

sub semnul întrebării drepturile omului la cel mai

înalt nivel.
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Provocarea este de a construi alianţe

de pace, care se întind pe orizontală şi pe verticală

între diferitele niveluri ale societăţii.

Într-o situaţie firească, statele garantează

drepturile fundamentale şi securitatea tuturor

membrilor societăţii. Dar, există cazuri în care

factorii de protecţie sunt tulburaţi, iar capacitatea

statului de a asigura această protecţie a individului

apare ca fiind inexistentă. În aceste situaţii,

persoanele nu îşi mai pot valorifica drepturile, iar

principiile fundamentale legate de raporturile

dintre stat si persoane sunt încălcate. Astfel,

„relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul

instaurării, menţinerii şi exercitării statale a

puterii”
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, sunt afectate. 

Cooperarea internaţională şi eforturile colec -

tive sunt esenţiale pentru a lansa un răspuns

eficient la realităţile actuale legate de deplasarea

transnaţională a persoanelor. 

La începutul anului, în prima zi a mandatului în

calitate de secretar general al Organizaţiei Naţiu -

nilor Unite, Antonio Guterres, a accentuat ideea

necesităţii încetării conflictelor armate, sperând ca

anul 2017 să devină unul al păcii. 

O perspectivă optimistă a situaţiei existente se

va baza inevitabil pe instituţiile internaţionale şi

naţionale, pe participarea tuturor statelor la luarea

deciziilor, toate acestea armonizându-se cu princi -

piile păcii, securităţii şi respectării drepturilor

omului. Estimăm că această criză internaţională

va fi folosită în vederea întăririi rolului drepturilor

omului şi, evident, plasării intereselor persoanei

în centrul acţiunilor. 




