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Introducere. Părinţii sînt figuri 
importante în creşterea şi edu-

carea copilului. În special ei au rol 
decisiv în dezvoltarea lui emoţiona-
lă şi socială, de aceea, atunci cînd 
părinţii se separă, de cele mai multe 
ori, emoţiile sînt cele care predomi-
nă în luarea oricăror decizii. Totuşi, 
indiferent ce ar simţi părinţii, este 
foarte important să-şi pună copiii pe 
primul loc, ţinînd cont de nevoile şi 
interesele acestora. Originea noţiu-
nii de interes superior al copilului 
provine din realizarea faptului că 
acesta este un individ care are nevoi 
şi drepturi distincte de cele ale pă-
rinţilor. Adică, interesul său ar putea 
fi diferit de cel al părinţilor sau tu-
torilor săi. Prin urmare, este normal 
ca interesul copilului să prevaleze în 
faţa altor interese atunci cînd se iau 
măsuri cu privire la copil.

Potrivit autorilor Ghidului de 
aplicare în practică a Convenţiei 
cu privire la drepturile copilului 
(2001), Rachel Hodgkin şi Peter 
Newell, conceptul de „interes su-
perior” al copilului a fost subiec-
tul mai multor analize academice 

menite să�i asigure o dezvoltare 
fizică, mentală, spirituală şi socială 
normale, în condiţiile libertăţii şi 
demnităţii. În adoptarea legilor ne-
cesare realizării acestui scop, se va 
avea în vedere interesul superior al 
copilului” [11].

Potrivit caracterizării făcute de 
Comitetul pentru drepturile copilu-
lui din cadrul ONU, „interesul supe-
rior al copilului” este principiul care 
a format „nucleul central, principiul 
diriguitor” al întregii Convenţii. 
Convenţia se construieşte în între-
gime pe principiul interesului su-
perior al copilului, principiu a cărui 
respectare se garantează încă de la 
început prin art. 3 alin. (1) din Con-
venţie, care prevede că „în toate ac-
ţiunile care privesc copiii, întreprin-
se de instituţiile de asistenţă socială, 
publice sau private, de instanţele 
judecătoreşti, autorităţile adminis-
trative sau de organele legislative, 
interesele copilului vor prevala”, iar 
statele părţi ale Convenţiei se obli-
gă „să asigure copilului protecţia şi 
îngrijirea necesară în vederea asi-
gurării bunăstării sale, ţinînd seama 
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REZUMAT

Principiul care constituie reperul suprem în procedurile judiciare şi extrajudiciare în care sînt implicaţi copiii este inte-
resul superior al copilului. Acesta constă în rezolvarea procedurilor şi diferendelor în care sînt implicaţi copii, astfel încît 
dezvoltarea lor fizică şi psihică, accesul la educaţie, mediul familial şi integrarea lor în societate să fie cît mai puţin afectate, 
iar drepturile lor să fie ocrotite integral şi efectiv. De aceea, acest principiu este considerat ca fiind “superior”, în sensul de 
întîietate faţă de orice alte interese existente în cauzele care implică minori.

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în toate acţiunile care privesc 
copiii, întreprinse de instituţiile de asistenţă socială publice sau private, de instanţele judecătoreşti, de autorităţile adminis-
trative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala.

Cuvinte-cheie: interes superior, copil, familie, drepturi ale copilului, drepturi şi obligaţii părinteşti, autorităţi publice

decît orice alt concept al Conven-
ţiei. [9, p. 37]. 

Aşadar, interesul superior al 
copilului este o noţiune abstractă, 
destul de greu de stabilit, astfel că 
realizarea lui presupune recunoaş-
terea şi garantarea unor prerogative 
fundamentale ale copilului şi ale 
omului în general, cu menţiunea 
că garantarea lor în cazul copilului 
presupune luarea în considerare a 
faptului că un copil are nevoi speci-
ale datorită vîrstei şi gradului său de 
maturitate. 

Una dintre primele reglementări 
internaţionale ale acestui principiu 
se regăseşte, încă din anul 1924, 
în Declaraţia drepturilor copilului, 
adoptată de Liga Naţiunilor, prin 
care se precizează că „omenirea 
datorează copilului ce�i mai bun 
din ceea ce poate oferi”. Prevede-
rea dată a fost preluată şi dezvoltată 
în Declaraţia drepturilor copilului, 
adoptată în 1959 de Adunarea Na-
ţională a Naţiunilor Unite, care pre-
vede că: „Copilul se va bucura de 
o protecţie specială şi i se vor oferi 
facilităţi prin lege şi prin mijloace 
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de drepturile şi obligaţiile părinţilor 
săi, ale reprezentanţilor săi legali 
sau ale altor persoane cărora acesta 
le�a fost încredinţat în mod legal, şi 
în acest scop vor lua toate măsurile 
legislativeşi administrative cores-
punzătoare” [11].

Metode aplicate şi materiale 
utilizate. În scopul efectuării unei 
cercetări ample a particularităţilor 
principiului interesului superior al 
copilului, am utilizat următoare-
le metode de cercetare ştiinţifică: 
metoda istorică, folosită pentru 
efectuarea studiului privind noţiu-
nile şi sintagmele cu privire la pro-
blema de abordare a principiului; 
metoda logică, folosită în vederea 
interpretării cadrului normativ şi 
doctrinar; metoda comparativă, 
utilizată întru prezentarea particu-
larităţilor principiului interesului 
superior al copilului; 

Rezultate obţinute şi discuţii. 
Formularea principiului arată că 
obiectivul acestuia este foarte larg, 
cuprinzînd toate acţiunile cu referire 
la copii ca grup social. Implementa-
rea lui reprezintă o obligaţie de prim 
ordin pentru statele-părţi la Conven-
ţie. În acest scop, prin art. 3 alin. (2) 
al acesteia, statele „se angajează să 
asigure copilului protecţia şi îngri-
jirile necesare pentru bunăstarea sa, 
ţinînd cont de drepturile şi obliga-
ţiile părinţilor săi, ale tutorilor săi, 
ale altor persoane legal responsabile 
pentru el, şi vor lua, în acest scop, 
toate măsurile legislative şi admi-
nistrative corespunzătoare” [4]. În 
afară de această sintagmă, textul 
Convenţiei mai foloseşte cu aceeaşi 
semnificaţie şi formulele „interes 
suprem” (art. 9 alin. (1) şi (3), art. 
18 alin. (1), art. 21 din Convenţia 
cu privire la drepturile copilului) şi 
„interes major” (art. 37, art. 40 din 
Convenţia cu privire la drepturile 
copilului). 

Acest principiu este inclus şi în 
alte texte ale actelor normative in-
ternaţionale, precum: Convenţia 
cu privire la Eliminarea Tuturor 
Formelor de Descriminare Faţă de 
Femei[17] (în vigoare pentru R. 
Moldova din 31 iunie 1994), care 
prevede în art. 16 lit. d) că „în toate 
prevederile referitoare la căsătorie 
şi relaţiile de familie, interesul su-
perior al copilului va prevala în toa-

te situaţiile”; Declaraţia cu privire 
la principiile sociale şi juridice apli-
cabile protecţiei şi bunăstării copii-
lor, îndiosebi din punctul de vedere 
al practicilor în materia adopţiei şi 
plasamentul familial, pe planurile 
naţional şi internaţional [5]. 

Recomandarea 874 (1979) a 
Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei precizează ca un prim prin-
cipiu următoarele: „copiii nu trebu-
ie să mai fie consideraţi proprietatea 
părinţilor, ci trebuie să fie recunos-
cuţi ca indivizi avînd propriile drep-
turi şi nevoi” [12]. Acest principiu 
nu apare în niciunul din cele două 
pacte internaţionale, dar Comitetul 
pentru Drepturile Omului s-a referit 
în două comentarii asupra Pactului 
Internaţional cu privire la Drepturile 
Civile şi Politice la interesul supe-
rior al copilului ca la considerentul 
„suprem”, în caz de separare sau di-
vorţ [9, p. 39].

Comitetul pentru Drepturile Co-
pilului, în acest sens, s-a expus că 
articolele care se conţin în Conven-
ţie sînt interdependente şi trebuie 
privite ca un întreg. Astfel, princi-
piile nedescriminării, al dreptului 
la viaţă, la supravieţuire şi dezvol-
tare sînt principii fundamentale în 
procesul de stabilire a intereselor 
superioare ale copilului aflat într-o 
situaţie specială, sau ale unui grup 
de copii. 

Interesul copilului este confi-
gurat de totalitatea drepturilor sale 
fundamentale, cum ar fi dreptul la 
integritate fizică şi psihică, drep-
tul la identitate, dreptul la liberă 
exprimare şi dreptul la libertatea 
de gîndire, dreptul la protecţia îm-
potriva oricăror forme de violenţă, 
vătămare, abuz fizic sau mintal, 
abandon şi neglijenţă, dreptul la 
învăţătură etc., drepturi la care 
trebuie să se raporteze acţiunile tu-
turor factorilor „ale căror respon-
sabilităţi generale, sectoriale ori 
specifice implică relaţia cu copilul 
– de la părinţi la sistemul de învă-
ţămînt, sistemul medical, societa-
tea în ansamblul ei” [8, p. 529].

Principiul interesului superior 
al copilului este impus inclusiv în 
legătură cu drepturile şi obligaţiile 
ce revin părinţilor copilului, altor 
reprezentanţi legali ai săi, precum şi 
oricăror persoane cărora acesta le-a 

fost plasat în mod legal. Reprezintă 
singura finalitate a acţiunilor părin-
ţior şi singurul criteriu care justifi-
că intervenţia statului în raporturile 
dintre părinţi şi copii. Acest interes 
trebuie avut în vedere atunci cînd 
exercită drepturile şi îndatoririle ce 
compun ocrotirea părintească, dar şi 
de stat atunci cînd îşi exercită func-
ţiiile legislativă, executivă şi jude-
cătorească în probleme referitoare 
la copii sau în care sînt inplicaţi co-
piii [10, p. 272].

Cercetările au arătat că este în 
interesul superior al copilului dacă:

– copilul este crescut de ambii 
părinţi împreună, chiar dacă aceştia 
locuiesc separat;

– fiecare părinte îl încurajează 
pe copil să păstreze relaţii bune cu 
celălalt părinte;

– copilului îi este explicat mo-
dul în care funcţionează înţelegerea 
dintre părinţi, în special cu privire la 
modul în care îşi va petrece timpul 
cu fiecare dintre ei;

– copilul nu trebuie să fie expus 
la niciun conflict dintre părinţi, indi-
ferent de subiectul acestuia;

– părinţii îl sprijină pe copil să 
păstreze relaţiile cu persoanele im-
portante, de referinţă, din viaţă lui, 
atît cu membrii ai familiei, în speci-
al cu bunicii, cît şi cu prietenii;

– noii parteneri ai părinţilor tre-
buie să aibă o relaţie bună cu copilul 
şi să sprijine planul părinţilor în ceea 
ce priveşte exercitarea autorităţii 
părinteşti, dreptul de vizită etc., noii 
parteneri ai părinţilor fiind pioni im-
portanţi care pot face să funcţioneze 
înţelegerea sau nu, iar copilul trebu-
ie să înţeleagă rolul lor, şi anume că 
prin aceasta celălalt părinte nu este 
înlocuit [11].

Autorii Терехина С.В., Пимонов 
В.А. (2016) consideră că interesul 
superior al copilului urmează a fi 
luat în consideraţie în orice tip de 
procedură, indiferent de prescrierea 
expresă a respectării acestuia în nor-
mele legale [18, p. 96].

Este evident că acest principiu 
şi modul în care el acţionează con-
stituie o modalitate prin care statul 
exercită protecţia sa asupra copilu-
lui şi familiei în general. Deşi este 
menţionată practic peste tot în regle-
mentările Codului familiei ce ţine 
de drepturile copilului, noţiunea de 
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interes al copilului nu este determi-
nată şi nici măcar nu este elucidat 
cît de cît conţinutul acestei noţiuni.

Prin adoptarea Legii privind pro-
tecţia specială a copiilor aflaţi în si-
tuaţie de risc şi a copiilor separaţi de 
părinţi, această lacună legală a fost 
acoperită, astfel că, conform pre-
vederilor art. 3 din respectiva lege, 
interesul superior al copilului repre-
zintă asigurarea condiţiilor adecvate 
pentru creşterea şi dezvoltarea ar-
monioasă a acestuia, ţinînd cont de 
particularităţile individuale ale per-
sonalităţii lui şi de situaţia concretă 
în care se află [13].

În întreg textul Codului famili-
ei, dar şi în conţinutul Legii privind 
drepturile copilului, sînt des utili-
zate sintagmele: „interesele copi-
lului”, „interesele copiilor minori” 
etc., însă nu este elucidat conţinutul 
acestora. Totodată, în prevederile 
Codului familiei se regăseşte şi este 
des folosită sintagma „interes legi-
tim al copilului”. Astfel, de exemplu, 
în art. 53 alin. (1)-(3), alin. (5)-(6) 
din Codul familiei: „(1) Copilului i 
se garantează apărarea drepturilor 
şi intereselor sale legitime”, „(5) În 
cazul încălcării drepturilor şi intere-
selor legitime ale copilului, inclusiv 
prin neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare de către părinţi 
(a unuia dintre ei) a obligaţiilor de 
întreţinere, educaţie şi instruire, sau 
în cazul abuzului de drepturile pă-
rinteşti, copilul poate să se adreseze 
de sine stătător autorităţii tutelare 
pentru apărarea drepturilor şi intere-
selor sale legitime, iar de la vîrsta de 
14 ani – instanţei judecătoreşti”; în 
art. 61 alin. (3) din Codul familiei: 
„În cazul existenţei unor conflic-
te de interese între părinţi şi copii, 
autoritatea tutelară este obligată să 
numească un reprezentant pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale copilului” [3].

Vom menţiona că sintagma „in-
teres legitim” este una deosebită de 
sensul dat sintagmei „interesul co-
pilului” în Convenţia cu privire la 
drepturile copilului. Astfel, conform 
doctrinei [1, p. 15], interesul legitim 
are două accepţiuni:

a) Interesul legitim ca atitudine 
a titularului dreptului faţă de încăl-
carea sau contestarea dreptului;

b) Interesul legitim ca o catego-

rie juridică independentă de dreptul 
subiectiv, pasibilă de apărare.

În prima accepţiune, interesul le-
gitim este privit ca fiind o atitudine 
subiectivă a titularului dreptului su-
biectiv civil încălcat faţă de încălca-
rea existentă şi necesitatea apărării 
acestuia.

În cea de-a doua accepţiune, in-
teresul legitim reprezintă o catego-
rie independentă de dreptul subiec-
tiv, care poate fi protejată de sine 
stătător de acesta.

Aşadar, interesul legitim repre-
zintă o prerogativă legală, în urma 
exercitării căreia persoana urmăreş-
te confirmarea anumitor circumstan-
ţe de fapt, de care depinde apariţia, 
modificarea sau stingerea anumitor 
drepturi subiective, proprii sau ale 
terţilor [1, p. 17].

Adică se porneşte de la recu-
noaşterea copilului ca persoană, 
recunoscîndu�i şi garantîndu�i 
acestuia toate drepturile civile, so-
ciale, culturale, politice, economice 
etc., începînd cu modul în care se 
dezvoltă copilul şi implicit discer-
nămîntul acestuia, cu nevoile de 
ghidare şi de formare, pînă la atin-
gerea maturităţii. Astfel, norma de 
drept este chemată înainte de toate 
să vegheze la respectarea tuturor 
drepturilor copilului şi implicit să 
reglementeze anumite măsuri speci-
ale de asistenţă, protecţie şi ocroti-
re, în primul rînd prin părinţi, dar şi 
prin intermediul unor instituţii care 
au la bază principiul ocrotirii intere-
sului superior al copilului.

Comitetul pentru drepturile copi-
lului, organismul internaţional creat 
în baza prevederilor Convenţiei cu 
privire la drepturile copilului în sco-
pul examinării progreselor înregis-
trate de statele-părţi în executarea 
obligaţiilor pe care şi le-au asumat 
în virtutea Convenţiei, în Recoman-
darea generală nr. 14 (2013) privind 
dreptul copilului de a i se acorda 
atenţie primordială asigurării celei 
mai bune realizări a intereselor sale, 
stabileşte, în pct. 6, că conceptul in-
teresului superior al copilului este 
trihotomic şi presupune: 

Drept material1. . Copilul are 
dreptul ca în oricare chestiune ce 
îl priveşte, orice decizie să fie luată 
avînd în vedere interesul lui supe-
rior; acest drept este menţionat în 

legislaţia naţională, dar mai ales în 
reglementările internaţionale, astfel 
că, potrivit Comitetului pentru drep-
turile copilului, acest drept este pre-
văzut în textul Convenţiei cu privire 
la drepturile copilului, iar pentru ca 
acesta să fie aplicat în legislaţiile 
interne, nu este necesar adoptarea 
cărorva reglementări naţionale.

Principiu fundamental de 2. 
drept. Toate reglementările naţiona-
le şi internaţionale în materia drep-
turilor copilului vor fi interpretate 
şi aplicate în strictă conformitate 
cu principiul interesului superior al 
copilului.

Regulă de procedură3. . Cînd 
urmează a fi luată o decizie pri-
vitoare la un copil sau un grup de 
copii, procesul luării unei atare de-
cizii va include şi aprecierea posi-
bilei influenţe (pozitive sau negati-
ve) a deciziei ce va fi luată asupra 
copilului sau grupului de copii vi-
zaţi [15, p. 39].

Revenind la categoria utilizată în 
textul Convenţiei cu privire la drep-
turile copilului, dar şi în actele naţio-
nale în materia drepturilor copilului 
– cea de „interes suprem sau superi-
or al copilului”, vom concluziona că 
conţinutul acestuia nu este elucidat 
pe deplin de actele internaţionale şi 
cele naţionale în domeniu.

A înţelege şi a lua în consideraţie 
la examinarea cauzei interesele co-
pilului este o sarcină dificilă pentru 
instanţa de judecată, dar şi pentru 
autorităţile tutelare, întrucît concep-
ţiile despre interesele copilului la 
părinţi, autorităţile tutelare, instanţa 
de judecată sînt diferite, în funcţie 
de tipul de personalitate şi ideile 
proprii despre familie şi educaţia co-
pilului. În acest sens, este problema-
tică participarea părinţilor în calitate 
de reprezentanţi legali ai copilului, 
de exemplu, în procesele privind 
determinarea domiciliului acestu-
ia, pentru că în astfel de situaţii se 
crează un conflict de interese între 
interesele părintelui sau ale părinţi-
lor – de a stabili domiciliul copilului 
cu sine, şi interesele copilului – de a 
se determina cu cine din părinţi ar fi 
mai bine ca domiciliul copilului să 
fie stabilit. Aşa cum examinarea de 
către instanţele de judecată a aces-
tei categorii de litigii se realizează 
ţinînd cont de interesele copilului, 
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anume acestea sînt obiectul apărării 
în instanţele de judecată, şi nu copi-
lul însuşi. În atare situaţii, interesele 
copilului devin o armă în mîinile 
părinţilor în satisfacerea propriilor 
interese, care de multe ori pot să 
nu coincidă cu interesele copilului. 
O altă problemă ce poate să apară 
este problema criteriilor după care 
să se conducă autorităţile tutelare în 
depistarea situaţiilor de conflict de 
interese între părinţi şi copil.

În Dicţionarul explicativ al limbii 
române [7, p. 211], noţiunii de „con-
flict” îi este dată următoarea tălmă-
cire: „neînţelegere, ciocnire de inte-
rese, dezacord, antagonism, ceartă, 
diferend, discuţie (violentă)”.

În legislaţia naţională, „conflic-
tul de interese” în anumite materii 
este reglementat expres prin acte 
normative. Astfel, conform preve-
derilor Legii cu privire la conflictul 
de interese, reprezintă conflict de 
interese „conflictul dintre exercita-
rea atribuţiilor funcţiei deţinute şi 
interesele personale ale persoanelor 
prevăzute la art. 3, în calitatea lor de 
persoane private, care ar putea influ-
enţa necorespunzător îndeplinirea 
obiectivă şi imparţială a obligaţii-
lor şi responsabilităţilor ce le revin 
potrivit legii”, prevederi aplicabile 
persoanelor care exercită funcţii de 
demnitate publică, funcţii publice 
sau alte funcţii. [13]

Situaţia conturată mai sus, a pro-
babilităţii existenţei conflictului de 
interese între intersele părinţilor şi 
cele ale copilului, este rezolvată prin 
instituirea participării obligatorii a 
autorităţilor tutelare la examinarea 
cauzelor privind determinarea do-
miciliului copilului. Anume autori-
tăţile tutelare sînt cele care veghea-
ză ca în cadrul procesului interesele 
copilului să primeze şi ca interesele 
părinţilor să nu afecteze, în vreun 
fel, interesele copilului. Astfel că, pe 
lîngă prezentarea avizului prin inter-
mediul căruia autoritatea tutelară îşi 
exprimă poziţia referitor la proble-
ma în litigiu şi prin care ea aduce la 
cunoştinţă judecătorului informaţii 
pe care acesta nu are posibilitatea 
de a le afla prin alte modalităţi, au-
torităţile tutelare mai îndeplinesc o 
funcţie – cea de garant al supremaţi-
ei intereselor copilului. 

Cele menţionate mai sus sînt 

fundamentate şi de prevederile art. 
61 alin. (3) din Codul familiei, în 
conformitate cu care: „În cazul exis-
tenţei unor conflicte de interese între 
părinţi şi copii, autoritatea tutelară 
este obligată să numească un repre-
zentant pentru apărarea drepturilor 
şi intereselor legitime ale copilului”. 
Cu toate că această prevedere este 
expres inserată în textul Codului fa-
miliei, acesta nu prevede un meca-
nism de realizare a prerogativei date 
a autorităţii publice şi nici nu preve-
de careva condiţii de care reprezen-
tantul legal numit în această situaţie 
să ţină cont. Considerăm că, totuşi, 
reprezentantul numit în condiţiile 
art. 61 alin. (3) din Codul familiei nu 
va putea să înlocuiască părintele ale 
cărui drepturi părinteşti faţă de copil 
nu au fost retrase. Reprezentantul le-
gal astfel numit va avea doar funcţia 
de control asupra respectării în fa-
milie a drepturilor şi intereselor co-
pilului şi se va putea expune asupra 
măsurilor ce urmează a fi întreprinse 
în vederea copilului pentru realiza-
rea intereselor acestuia. [3]

Doctrinarii ruşi susţin că în ca-
drul controlului exercitat de către 
autorităţile tutelare asupra suprema-
ţiei, în orice situaţie, a intereselor 
copilului şi în cadrul depistării si-
tuaţiilor de conflict de interese între 
părinţi şi copil apar mai multe pro-
bleme. Una dintre acestea poate fi 
constatarea izvoarelor şi metodelor 
de obţinere a informaţiei referitor la 
apariţia conflictului de interese între 
părinţi şi copil [18, p. 97] .

Concluzii. Din cele menţionate 
vom reitera că principiul interesului 
superior al copilului va prevala în 
toate demersurile şi deciziile care 
privesc copiii, întreprinse de auto-
rităţile publice şi private, precum şi 
în cauzele soluţionate de instanţele 
judecătoreşti. Determinarea inte-
resului copilului este o chestiune 
pur subiectivă şi depinde, în mare 
parte, de percepţia autorităţilor im-
plicate în soluţionarea cazurilor cu 
minori asupra intereselor majore ale 
copilului. Astfel, pe lîngă funcţia 
de apărare a drepturilor copilului, 
menţionată în prevederile art. 52 
alin. (2) din Codul familiei, autori-
tăţile tutelare mai exercită şi funcţia 
de ocrotire a drepturilor şi interese-
lor copilului, fapt care, considerăm, 

trebuie să fie reglementat expres în 
Codul familiei.
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