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CURS 1 
 
CONSIDERATII GENERALE ASUPRA DREPTULUI 
INTERNATIONAL PUBLIC 

DIP definitie: 
 Reprezinta totalitatea normelor juridice create de state (si alte subiecte de DIP) 
pe baza acordului de vointa – exprimat in tratate si alte izvoare de drept- in 
vederea reglementarii raporturilor dintre ele, norme a caror aducere la 
indeplinire este asigurata prin respectarea lor de bunavoie, iar in caz de 
necesitate prin masuri de constrangere aplicate de catre state in mod individual 
sau colectiv. 

Din definitia de mai sus rezulta ca, obiectul dreptului international public 
îl constituie reglementarea raporturilor dintre state, precum si între acestea si alte 
subiecte de drept international (organizatii interguvernamentale etc.) si stabilirea 
competentelor, a drepturilor si obligatiilor subiectelor dreptului international 
public în relatiile internationale. 

DI a aparut si s-a dezvoltat din nevoia formularii unui cadru ordonat pt. 
relatiile internationale. 

Primele reguli de conduita cu caracter international au aparut din timpuri 
stravechi; dar de la aparitia unor reguli fragmentare pana la formarea unui 
manunchi de reguli si principii, care sa constituie in timp nucleul DI s-a scurs o 
perioada indelungata de timp. Pe masura evolutiei istorice, relatiile 
internationale, la inceput rudimentare si limitate ca obiect, s-au diversificat, rolul 
principal in acest proces revenind STATELOR. 
 
Aparitia si evolutia istorica a DI 

Primele reguli de comportare – sub forma unor practici sau obiceiuri – au 
aparut inainte de aparitia statelor, in relatiile de vecinatate dintre comunitatile 
care alcatuiesc societatea gentilica. DI incepe sa se cristalizeze insa in per. 
antichitatii, odata cu formarea unor state si cu crearea relatiilor dintre ele.  

Cerintele specifice statelor din antichitate (lupta pt. cucerirea de teritorii, 
dobandirea de sclavi, aliante militare, tratate de pace, realizarea schimbului de 
produse, primirea si preotectia solilor) au dus la permanentizarea rel. dintre state 
– de o parte si initierea unor  norme care sa reglementeze aceste relatii. 
 
Primele reguli de DIP 

Apar in Orientul antic, unde apar primele state: China, India, Egipt…. 
Sec. VI-lea i.e.n., statele Chinei antice au incheiat un tratat referitor la 

renuntarea la razboi si rezolvarea diferendelor dintre ele prin intermediul unui 
arbitru; izvoarele din acea vreme atesta o serie de idei despre razboaie drepte si 
nedrepte, respectarea sanctiunilor, respectarea tratatelor, etc. 

In India, Legile lui Manu (sec. V-lea i.e.n.) consemneaza existenta unor 
misiuni diplomatice ad-hoc, iar tratatele erau considerate sacre, incheindu-se cu 
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pronuntarea unui juramant religios. Tot aici se interzicea uciderea prizonierilor 
si anumite mijloace periculoase de purtare a razboiului, de ex. folosirea focului. 

In Egipt (sec. XVI-XV î.e.n.) mentionam corespondenta cu Babilonul si 
alte state, cuprinsa in tablele de la Tell-Amarna (360 tablite de lut ars), 
corespondenta ce trateaza probleme de razboi si pace, cat si tratatul incheiat in 
1296 intre Ramses al II-lea faraonul Egiptului si Hasttusil al III-lea regele 
hititilor, considerat a fi cel mai vechi tratat international. Acest tratat, numit 
“tratatul sublim”, instituia o alianta intre cele doua state, care se obligau sa 
traiasca in pace unul cu celalalt, sa nu se atace si sa-si acorde ajutor impotriva 
unui atac din partea altui stat 
 
Grecia 

Sec. VI-IV i.e.n., in rel. ext. ale cetatilor-state grecesti  au aparut si s-au 
dezvoltat o serie de reguli de DI, referitoare in special la soli, negocieri, tratate 
religioase, tratate de pace, tratate economice, de alianta militara, de neagresiune 
si ajutor reciproc precum si reguli cu privire la rezolvarea pasnica a diferendelor.  

Statele gracesti antice folosesc frecvent arbitrajul si mediatiunea.   
 
Roma 

Dezvolta reguli si institutii carora le imprima anumite caracteristici: 
rezolvarea diferendelor, declararea razboiului, incheierea pacii, a tratatelor de 
alianta, de extradare se desfasurau dupa un anumit ritual, aplicandu-se normele 
cuprinse intr-un cod religios (jus fetiale). 

Romanii incheiau tratate de prietenie sau neutralitate, de alianta cu cei pe 
care ii socoteau egali, in timp ce cu alte entitati incheiau tratate ce cuprindeau 
anumite forme de dependenta similare protectoratului sau vasalitatii de mai 
tarziu.  

Nu incheiau tratate de pace, razboaiele se terminau prin armistitii 
intervenite pe perioade scurte sau prin distrugerea inamicului si capitularea sa 
neconditionata. 

Regulile si obiceiurile de purtare a razboiului erau dure, constand in 
distrugerea oraselor, transformarea populatiei si a prizonierilor de razboi in 
sclavi. 

Tratatele la romani ca si la greci, trebuiau respectate cu buna credinta 
(pacta sunt servanda), persoana solilor era inviolabila, strainilor li se acorda 
protectie, iar odata cu extinderea rel. statului roman dincolo de Italia se 
formeaza jus gentium , care reglementa atat probleme de drept international, cat 
mai ales raporturi de drept privat intre cetatenii romani si straini. 

Filosofii si jurisconsultii romani erau preocupati de definirea notiunii de 
“jus gentium”, considerat de Cicero ca drept natural, guvernand intreaga 
omenire.  

Ulpian distinge intre jus naturale et gentium si jus civile primul fiind 
folosit de toate popoarele in probleme privind razboiul, sclavia, aliantele, 
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inviolabilitatea solilor, etc., iar cel de-al doilea guverna relatiile dintre cetatenii 
romani. 
 
Alte tratate din acea perioada 

Tratatul de alianta, incheiat in sec. VI-lea i.e.n. intre elini si hereeni, 
considerat cel mai vechi document diplomatic european; tratatul de pace dintre 
Atena si Sparta, incheiat in 421 i.e.n., care a pus capat razboiului peloponeziac; 
tratatul de ajutor reciproc incheiat in acelasi an de catre Atena si Sparta  
 
Evul mediu – perioada feudalismului 

Dezvoltare conforma raporturilor dintre statele feudale in diferite etape de 
dezvoltare a acestora. 

La inceputul feudalismului DI cunoaste mai degraba o stagnare, datorita 
faramitarii feudale, ca urmare a destramarii Imperiului roman de apus (476) si a 
crearii unor noi formatiuni statale (ex. Imperiul bizantin, statele feudale germane 
in apusul Europei, statele slave in rasarit, statele romanesti pe teritoriul fostei 
Dacii). 

In aceste conditii de faramitare feudala si inmultire a razboaielor, biserica 
catolica face o serie de incercari pt. a limita efectele daunatoare ale razboiului 
reusind sa impuna asa-numitele “armistitii ale lui Dumnezeu”, care stabileau 
anumite zile in care razboiul era oprit; adopta unele hotarari referitoare la 
purtarea razboiului. In acest sens, Conciliul de la Laterna din 1139 a interzis 
folosirea arbaletelor, chiar si a arcurilor, precum si transformarea in sclavi a 
prizonierilor crestini. 
Europa 

Sec. XII-XIII-lea pana in sec. XV-lea incepe procesul de centralizare 
statala prin formarea unor state centralizate: Spania, Franta, Portugalia, Austria, 
Rusia, etc. si dezvoltarea rel. dintre ele creaza conditii pt. aparitia unor noi 
institutii si principii. 

Se dezv. tot mai mult practica incheierii tratatelor, trecandu-se de la tratate 
de pace si transfer de teritorii la tratate de comert – foarte frecvente intre orasele 
libere italiene si/sau orasele din Olanda, Spania sau dintre acestea si Imperiul 
bizantin. Aceste tratate prevedeau crearea de privilegii economice si comerciale, 
interzicerea pirateriei etc.  

In dreptul diplomatic se permanentizeaza institutia ambasadorilor, apare si 
se dezv. institutia consulilor. 

Se recurge tot mai des la mijloace de rezolvare pasnica a diferendelor, 
indeosebi la mediere si arbitraj, recurgand la Papa de la Roma, la imparati sau 
jurati celebri ai timpului (ex. Arbitrajul papei Bonifaciu al XVIII-lea intr-o 
disputa dintre regele Eduard I al Angliei si Filip cel Frumos al Frantei - 1298). 

Mijloacele pasnice constituie exceptia, regula fiind FORTA.  
Intensificarea comertului maritim duce la codificarea prin legi interne, a 

unor obiceiuri internationale in domeniu. Astfel, apar: 
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 “Legile Oleronului” (sec. XII), referitoare la regulile de navigatie in 
porturile europene;  

“Consolato del mare” (sec. XIV) reprezentand o codificare a normelor 
dreptului cutumiar, in care se enumera pt. prima oara principiul libertatii de 
navigatie pe timp de razboi, pt. vasele neutre.  
 
Statele feudale romane 
(Tara Romaneasca, Transilvania, Moldova ) 

Cu timpul in practica DI apar si practici negative. Astfel, ca urmare a 
descoperirilor geografice si a inceputului expansiunii coloniale se creeaza 
variate regimuri de dependenta. Uneori, in incheierea tratatelor se recurge la 
forta, la constrangere, iar pirateria devine o practica oficiala in comertul pe 
mare.  

Amintim: 
- tratatul incheiat de Mircea cel Batran cu regele polon Vladislav, in 
scopuri de aparare, semnat in 1389;  
Reglementarea importului si exportului unor marfuri, ca si tranzitul lor, in 

vederea dezvoltarii relatiilor comerciale, tratat instituit de Alexandru cel Bun in 
1408. 

Din practica statelor feudale romanesti, mentionam, reprezentantele 
permanente infiintate pe langa Poarta, practica negocierii si incheierii de tratate, 
in special cu caracter politic. 
 
Pacea Westfalica 

Un moment de semnificatie speciala pt. dezv. DI il reprezinta tratatele de 
pace de la Westfalia din 1648, prin care s-a pus capat Razboiului de 30 de ani. 
Pacea de la Westfalia contribuie la afirmarea suveranitatii si egalitatii in drepturi 
a statelor, constituind “PIATRA UNGHIULARA” a DI. Negocierile pacii 
Westfalice reunesc statele europene fara deosebire de regim politic ori credinta   
religioasa. Sfantul Imperiu Roman este inlocuit cu o serie de state germane 
avand suprematie teritoriala, afirmandu-se p. suveranitatii teritoriale si 
independentei statelor nationale.  
 
Teologii catolici spanioli 

In aceasta perioada are loc formarea si dezvoltarea stiintei DI ca stiinta de 
sine statatoare. Teologii catolici spanioli au alcatuit “Scoala de la Salamanca”. 
Intemeietorul scolii este Francisco de Vitoria (1480-1546), urmat de Francisco 
Suarez (1548-1617). Ei considerau jus gentium ca un drept natural si au 
examinat reglementarea raporturilor dintre state suverane, problemele 
razboiului, etc. prin operele ei exprimau legitimitatea stabilirii dominatiei 
spaniole asupra indigenilor din noul continent.  
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Juristii italieni 
A. Gentilis (1552-1608) - a publicat o lucrare de drept diplomatic si 

lucrari despre dreptul razboiului. Acesta, tratând problema din punct de vedere 
juridic, a contribuit la desprinderea DI de morala si teologie. Opera sa oferea 
prima expunere asupra DI in vigoare in acea perioada.   
 
Juristii olandezi 

Hugo Grotius (1583-1645)- considerat parintele stiintei DI, prin operele 
sale (Mare Liberium, De jure belli a pacis ), realizeaza prima expunere de 
ansamblu si intr-o anumita ordine a DI. 

In per. ascensiunii burgheziei si creearii sistemului capitalist, expansiunea 
geografica si cresterea gradului de internatioanlizare a rel. dintre state si 
indeosebi a celor economice, evolutia sociala si organizarea statala creeaza 
conditii pt. ca DI sa inregistreze noi dezvoltari. Astfel, referindu-ne la cateva 
dintre evenimente, mentionam Revolutia franceza din 1789 care a afirmat 
suveranitatea nationala, ca expresie a formarii natiunii si Declaratia de 
independenta a SUA din 1776, reprezinta prima afirmare a dreptului popoarelor 
de a-si decide singure soarta, avand astfel o semnificatie deosebita pt. 
dezvoltarea DI.      

In aceasta per. se inmultesc congresele si conferintele internationale, 
avand ca obiect principii si institutii ale DI, incepe opera de codificare a 
acestuia.  

Mentionam Congresul de la Viena din 1815, care hotara reconstructia 
Europei si a realizat codificarea partiala a dreptului diplomatic, proclamarea 
libertatii de navigatie pe fluviile internationale, interzicerea comertului cu sclavi, 
recunoasterea neutralitatii perpetue a Elvetiei; 

Congresul de la Paris din 1856- infaptuieste codificarea partiala a 
regulilor razboiului maritim, reglementeaza regimul juridic al Dunarii ca fluviu 
international, hotaraste nneutralizarea Marii Negre, etc.  
 
Revolutiile industriale 

DI s-a dezv, si sub influenta revolutiilor industriale din sec. al XX-lea, cre 
a determinat încheierea unor conventii internationale de interes general, prin 
care s-au creat primele organizatii internationale – Uniunea Telegrafica 
Universala (1865), Oficiul International al Administratiei Telegrafice si Uniunea 
Monetara Latina (1865). 

In domeniul legilor si obiceiurlor razboiului , se incheie prima conventie 
multilaterala in 1864, la Geneva, cu prvire la imbunatatirea soartei militarilor 
raniti la campanie, stabilindu-se reguli umane cu privire la tratamentul 
militarilor raniti sau bolnavi inrazboiul teretru, iar n 1868, prin Declaratia de la 
Petersbug au fost interzise proiectilele explozive sau incarcate cu substante 
inflamabile. 
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Conferintele de la Haga din 1899 si 1907 au adoptat conventii privind 
unele mijloace de rezolvare pasnica a diferendelor (ancheta, concilierea, 
arbitrajul), precum si codificarea legilor si obiceiurilor razboiului. 
 
Dezvoltarea comertului si a comunicatiilor pe mare 

Reclama asigurarea cailor de comunicatie mondiala, incheindu-se in acest 
scop conventii prin care Canalul de Suez, in 1888 si Canalul Panama, in 1901, 
au fost neutralizate. 

Se creaza noi organizatii internationale: Uniunea Postala Generala (1874), 
Uniunea pt. Sistemul Metric (1875), Uniunea pt. Protectia Proprietatii 
Industriale (1883), etc.  

Expansiunea coloniala duce si la aparitia in planul DI, a noi forme de 
dependenta coloniala, intre care protectoratul, consacrat de congresele de la 
Bruxelles (1874) si Berlin (1878). 
 
Conturarea stiintei dreptului intenational 

Apar 3 curente de gandire (scoli), care intr-o forma sau alta se mentin si in 
prezent. 

1. Scoala dreptului natural – promovata de S. Puffendorf (1632-1694) si 
J. Barbeyrac (1674-1744); 
2.Scoala dreptului pozitiv – ilustrata de Rachel (1628-1691) si Moser 
(1701-1785); 
3.Scoala ”sintetica” – reprezinta o imbinare de conceptii, atat de drept 
natural cat si de drept pozitiv, avand ca principali exponenti pe Richard 
Zouche (1590-1660), Emerich de Vattel (1714-1767), Georg Friederich 
Martens (1756-1821). 
F. Martens a fost cel care a initiat o prima culegere de tratate, publicata 
sub denumirea de “Cod al diplomatiei si dreptului international”.  
Scoala dreptului natural fundamenteaza DI pe “natura omului”, opunand 

normele dreptului natural regimului feudal absolutist, iar cei ai scolii pozitiviste 
erau adeptii in exclusivitate ai DI conventional si cutumiar, creat pe baza 
acordului dintre state.  

Scoala “sintetica” considera ca DI se intemeiaza atat pe “legile naturii”, 
cat si pe consensul popoarelor.  

In aceasta perioada, in spatiul european ca si in cel american sunt 
elaborate si publicate o serie de lucrari consacrate DI: 

E. de Vattel “Le droit des gens” (Dreptul popoarelor) in 1758; 
F. Martens- “ Privind studiul noului drept al popoarelor Europei, bazat pe 
tratate si cutume (1789); 
J. Bentham –”Introducere in principiile moralei si legislatiei” (1789, 
lucrare care foloseste pt. prima oara terminologia de drept international;  
i. Kluber – “Dreptul international contemporan al Europei” (1819); 
J. Kent – “comentarii asupra dreptului american” (1826); 
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A. Wheaton – “Elemente de drept international” (1826). 
 
Tratatele de pace de la Paris din 1919 si 1920,  alcatuind “Sistemul de la 

Versailles” – au avut ca urmare nu numai aparitia unor noi state independente pe 
harta Europei, ca Austria, Ungaria, Iugoslavia, Polonia si Cehoslovacia, dar si 
infiintarea Ligii Natiunilor, prin Pactul Ligii care face parte integranta din 
tratatele de la Paris.  

Aceasta era prima organizatie internationala cu carecter general, avand ca 
scop mentinerea pacii internationale si ingradirea recurgerii la razboi, garantarea 
statu quo-ului instaurat prin sistemul de la Versailles, precum si respectarea DI.  

Un alt document important pe linia punerii DI in serviciul pacii il 
reprezinta Pactul Briand-Kellogg, incheiat la Paris in 1928, potrivit caruia statele 
parti se obliga sa renunte la razboi ca instrument al politicii lor nationale si astfel 
razboiul este pus in afara legii.  

Colaborarea internationala in domeniul economico-social  determina 
crearea Organizatiei Internationale a Muncii  (OIM); 
 
 
Dupa cel de-al doilea razboi mondial 

Crearea Organizatiei Natiunilor Unite prin adoptarea Cartei si intrarea 
acesteia in vigoare la 24 oct. 1945, s-au deschis largi posibilitati de afirmare si 
dezvoltare a DI, de intarire a rolului sau in promovarea cooperarii internationale 
pt. mentinerea pacii si securitatii internationale precum si a colaborarii in 
problemele economice, sociale si culturale si ale dreptului omului. 
Doctrine juridice 

 1. doctrina pozitivista; 
 2. doctrina normativista; 
 3. doctrina dreptului natural; 

 
DOCTRINA POZITIVISTA si variantele sale s-a dezv. In a doua jumatate a sec. 
al XIX-lea, sub influenta filosofiei lui August Comte si se caracterizeaza prin 
incercarea de a identifica forta obligatorie a DI cu realitatea obtinuta pe baza 
datelor experientei juridice imediate. 

Variantele acestei doctrine:- de tip voluntarist- are la baza conceptia 
potrivit careia forta obligatorie a dreptului decurge din faptul ca el este un 
produs al vointei statului, exprimata fie individual (unilateral), fie impreuna cu 
alte state (vointa comuna a statelor). 

A) O varianta a acestei teorii o constituie teoria autolimitarii , formulata 
de juristii germani – G. Jellinek -, care sustine ca forta obligatorie a 
dreptului se intemeiaza pe vointa individuala a statului care, ca autoritate 
suprema, prin acte de vointa, creeaza dreptul si ii accepta normele. 
B)Teoria vointelor concordante dezvoltata de H. Tripel – considera ca un 
acord de vointa poate imbraca forma contractului, in cazul in care 
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interesele partilor difera, dar sunt corelative, sub forma unui act colectiv, 
atunci cand vointa partilor urmareste scopuri comune si ca atare 
fizioneaza, creand obligatii identice pt. parti. Din “fuziunea” vointelor 
individuale ar rezulta o “vointa comuna”, superioara acestora, care are 
insusirea de a crea norme obligatorii. Deci, la baza fortei obligatorii a 
dreptului s-ar situa, in conceptia lui Tripel, “vointa comuna” a statelor, 
vointa care este superioara vointelor individuale a lor.  
Intr-o alta varianta, cea a “consimtamantului comun” sau consensul 
statelor, se considera  ca forta obligatorie a DI decurge din acordul expres 
sau tacit al vointelor concordante ale statelor. 

 
DOCTRINA NORMATIVISTA 

Caracteristica comun a  teoriilor si conceptiilor acestei doctrine consta in 
forma piramidala, in cadrul caruia este suficient sa se determine care dintre 
normele sale este norma fundamentala, avand insusirea de a atribui forta juridica 
obligatorie intregului sistem. Potrivit acestei teorii – H. Kelsen (Teoria pura a 
dreptului, 1935) – validitatea unei norme nu ar putea deriva dintr-un fapt sau act 
de vointa, ci numai dintr-o alta norma, dreptul fiind un fenomen pur normativ. 
Validitatea oricarei norme decurge din validitatea unei norme superioare, iar 
validitatea tuturor normelor ce constituie ordinea juridica decurge dintr-o norma 
fundamentala superioara. In conceptia lui Kelsen, dreptul intern al statelor este 
subordonat DI, iar validitatea ordinelor juridice natioanle deriva dintr-o norma 
pozitiva de DI a carei validitate, la randul ei, decurge din norma fundamentala a 
DI.  

Aceasta NORMA FUNDAMENTALA este formulata (in opinia lui 
Kelsen) astfel: “statele trebuie sa se comporte in relatiile lor reciproce asa cum 
se comporta de obicei”. 
  In cadrul acestei doctrine s-au formulat si alte conceptii si teorii, intre care 
cele promovate de D. Anzilotti, care initial adept al vointelor comune a statelor, 
devine partizan al teoriei normativiste. El afirma ca norma fundamentala din 
care decurge forta obligatorie a celorlalte norme este “pacta sunt servanda”.  

Alti promotori ai unor astfel de conceptii- T. Perassi, P. Gugenheim – 
considera ca forta obligatorie a DI trebuie dedusa printr-un proces logic dintr-o 
norma de baza.  

Intr-o alta conceptie expusa de R. Ago – se renunta la teoria normei 
fundamentale si se considera ca validitatea normelor DI se explica prin existenta 
unui drept spontan, care este rezultatul unui proces natural si nu al unor practici 
judiciare formale.   
 
DOCTRINA DREPTULUI NATURAL 

Teoriile si conceptiile care se circumscriu acestei doctrine pornesc de la 
teza conform careia dreptul isi are originea in natura umana a fiintei omenesti. In 
baza unui contract special, oamenii au creat o autoritate superioara, care este 
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statul. DI ar constitui numai un reziduu al starii naturale a oamenilor, care 
subzista in raporturile dintre state. Dezvoltand aceste teorii si raportandule la 
fundamentul DI, se afirma ca dreptul natural ar constitui fundamentul dreptului 
pozitiv. Rolul dreptului pozitiv s-ar limita la declararea si dezvoltarea dreptului 
natural. Ca atare, caracterul just sau injust al dreptului pozitiv ar trebui judecat 
prin prisma dreptului natural. L Le Fur, unul dintre promotorii acestor conceptii, 
considera ca “dreptul natural” ca expresie a justitiei si moralitatii si afirma ca 
acesta ar fi completat prin dreptul “rational” sau stiintific care i-ar asigura 
aplicarea, adaptandu-l nevoilor epocii si statelor in cauza. 

Dreptul pozitiv, al carui fundament rezida in “dreptul natural” si “dreptul 
rational”, ar avea rolul de a declara dreptul natural si de a-l investi cu sanctiune. 

Autorul roman Mircea Djuvara  considera ca dreptul rational ar consta in 
principii ce decurg din ratiunea umana si ar sta la baza dreptului pozitiv. De 
asemenea, el afirma ca ideea obiectiva de justitie ar reprezenta, in ultima 
instanta, fundamentul dreptului international. 
  
Alte teorii si conceptii 

In afara celor 3 doctrine expuse, mai putem mentiona: teoriile sociologice 
(G. Scelle) si teoriile psihologice (W.Hall). 

Conform primelor, fundamentul dreptului international s-ar deduce din 
faptele sociale care s-ar supune unei “legi a solidaritatii”. 

Sustinatorii teoriilor psihologice situeaza forta obligatorie a DI pe 
elemente subiective, acestea derivand dintr-o concordanta de sentimente si 
opinii ale statelor sau din constiinta juridica internationala sau din convingerea 
juridica concordanta a statelor.  
 
Concluzii 

Prezentarea succinta si selectiva a unora dintre conceptele si teoriile 
promovate de principalele doctrine cu privire la natura si fundamentul DI releva 
intr-un anumit fel faptul ca evolutia si dezvoltarea lor este legata de procesul 
evolutiei si dezvoltarii DI. 

Asa cum se va vedea, fundamentul juridic al DI sau continutul sau 
normativ consta in acordul de vointa al statelor, in sensul ca normele sale sunt 
create in raporturile dintre state si sunt consfintite prin mijloace juridice 
existente, denumite izvoare ale DI.  
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CURS 2 
Consideratii generale asupra materiei 
 
Dreptul international si societatea international 

DI a aparut odata cu statele si cu raporturile dintre ele. Pentru o foarte 
lunga perioadă de timp, Di a fost creat si a reglementat numai raporturile dintre 
state, deoarece ele erau singurii actori ai scenei internationale.  

La inceputul primei jumatati a sec. al XIX-lea sub influenta procesului 
tehnic, a dezvoltarii cooperarii dintre state – pe arena internationala incep sa 
apara organizatii internationale interstatale. 

Odata cu destramarea sistemului colonial, o noua entitate isi face aparitia 
in viata internationala – natiunea (popoarele) care lupta pentru eliberare. 

O caracteristica a societatii internationale contemporane o constituie atat 
cresterea nr. de state ce o compun, paralel cu ingustarea sferei de actiune a 
popoarelor care lupta pentru eliberare si formarea unui stat propriu, cat si 
sporirea numărului de organizații international  interstatale in sistemul ONU si 
in afara acestuia. 

Intre acesti trei participanti la viata internationala exista o serie de 
asemanari dar si deosebiri. 

Statele, natiunile care lupta pentru  eliberare si organizațiile internaționale 
interstatale sunt subiecte ale DI.  

Dintre acestea, numai statul este subiect principal, originar, tipic, 
fundamental al DI.  

Org. I. interstatale sunt subiecte derivate, atipice, fiind create de catre state 
pe baza acordului lor de vointa. 

Natiunile care lupta pt. eliberare sunt sub. ale DI, dar statutul lor juridic 
este nu numai limitat, ci si temporar, pana la crearea statului, cand acesta devine 
sub. principal al DI. 
  

In per. mai recenta, dupa cel de-al doilea razboi mondial in special, o serie 
de alti factori, intre care opinia publica, miscarile pt. pace si impotriva 
razboiului, org. I. neguvernamentale, corporatiile internationale actioneaza si 
exercita o anumita influenta in viata I. Aceste entitati actioneaza asupra acestui 
drept si in sfera rel. I, mai mult indirect, influentand – fara a determina – 
continutul acestora. 
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Organizațiile internaționale neguvernamentale (ONG) 
Datorita diversității lor, ca scopuri și dimensiuni, nu s-a ajuns la o 

definiție unanim acceptată acestor entități. 
Se poate afirma că o organizație neguvernamentală reprezintă o asociație 

internațională, (persoană juridică) creată din inițiativă privată sau mixtă, care 
grupează persoane fizice sau juridice având naționalități diferite, asociație care 
nu urmărește scopuri lucrative. 

Pentru dobândirea calității de persoană juridică, aceste organizații trebuie 
constituite conform legii unui stat determinat, care este legea sediului. Poziția 
lor juridică nu diferă deci de ceea a altor persoane juridice de drept intern din 
țara de sediu. 

Statutul juridic al ONG-urilor poate fi abordat din două perspective: 
 1.al raporturilor cu statele; 
 2.al relațiilor cu organizațiile internaționale guvernamentale. 
 1.În prima situație, ONG-urile sunt considerate de state simple asociații 

interne, supuse propriilor lor legislații, susceptibile de a fi modificate sau 
abrogate. Până în prezent nu s-a ajuns la elaborarea unei convenții care să 
reglementeze statutul și activitatea acestor organizații. 

 2.în ceea ce privește raporturile dintre organizațiile guvernamentale și cele 
neguvernamentale, în ultimii ani, o serie de organizații internaționale 
neguvernamentale sunt invitate să ia parte sau li se admit cererile de 
participare la activități ale unor organizații interguvernamentale, cu 
condiția ca statutul acestora din urmă să prevadă o asemenea participare. 
Această practică întâlnită în special în cazul unor organe sau organizații 
interguvernamentale din sistemul ONU a condus pe unii autori la 
concluzia că unor ONG-uri li s-ar putea recunoaște anumite competențe 
limitate în planul rap. DI. 
La ONU rel. cu ONG-urile sunt reglementate de rezoluțiile ECOSOC, 
care împarte ONG-urile în 3 clase: 

 1. cele care prin obiectul activății lor prezintă un interes fundamental pt. 
cea mai mare parte din activitățile Consiliului; 

 2.cele care au o competență specială, dar care nu interesează decât 
anumite activități ale Consiliului; 

 3.alte org. care pot participa ocazional la activitățile Consiliului, în 
vederea unei consultări speciale. 
În funcție de categoria din care fac parte ONG-urilor li se acordă o serie 
de facilități în raporturile cu organele din sistemul ONU, care privesc 
trimiterea de observatori, participarea la discuții, sprijinirea și difuzarea 
de documente, etc. 
Unele ONG-uri au obținut în cadrul ECOSOC un statut ”consultativ”,în 
special în ceea ce privește domeniul drepturilor omului, unde influența lor 
este în creștere.  
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Unele ONG-uri (INTERPOL, Comitetul Internațional al Crucii Roșii), 
colaborează cu guvernele statelor, dar normele actuale ale dreptului 
internațional nu permit includerea acestora în categoria de subiecte de 
drept internațional (deși unele ONG-uri, în anumite domenii, contribuie la 
formarea unor norme de drept internațional). 
 
Statul, ca entitate suverana, joaca un rol hotarator in dezv. si orientarea 

rel. I. De altfel, DI este creat pe baza acordului de vointa al statelor – exprimat 
prin tratate, cutuma si alte izvoare de drept si are ca scop reglementarea 
raporturilor dintre state. Deci, statele sunt nu numai creatoare de DI ci si 
destinatarele normelor sale, angajandu-se ca prin conduita lor, sa respecte si sa 
aplice aceste norme.   

Rolul org. I precum si al nat. care lupta pt. eliberare in viata I., ca si 
procesul crearii DI, este mai redus, exercitandu-se, de regula, in raport cu 
specificul acestora. 

De aici rezulta o alta caracteristica a societatii internationale si anume 
organizarea si functionarea ei, in asa fel incat statul sa ocupe locul 
principal, in raport cu toate celelalte entitati care o compun la un moment 
dat. 

Odata cu intensificarea dezvoltarii tehnologice, cu patrunderea omului in 
zone situate dincolo de jurisdictia nationala a statelor, adica in spatiul 
extraatmosferic, in zona teritoriilor submarine si intr-o anumita masura si in 
Antarctica, a inceput sa se contureze un anumit “interes comun” al statelor pt. 
aceste zone si resursele lor naturale. 

Expresie a unui astfel de interes comun, in plan  I. a aparut o noua 
entitate, si anume “omenirea” (mankind) sau “umanitatea”, menita a urmari 
apararea si transpunerea in practica a unui interes comun al intregii societati I. 
față de  zonele situate in afara jurisdictiei nationale a statelor si de resursele 
acestor zone. 

Evolutia vietii I. actuale releva o serie de actiuni in vederea regruparii 
unor forte, interese si pozitii pt. asigurarea unor sisteme de securitate colectiva.  

In Europa, asemenea preocupari sunt evidente, constand in desfiintarea 
unor structuri desuete si incercarile de constituire a unor aliante bilaterale, 
trilaterale sau cu caracter extins.  
 
Unele trasaturi caracteristice ale societatii international: 

Se remarca descentralizarea puterii in societatea I. În cadrul statelor 
puterea acestora este, daca nu unica, preponderenta. Statul detine 
monopolul fortei si isi poate impune vointa atât particularilor cat si 
grupurilor organizate: partide politice, sindicate, marile societati, etc. 
Chiar daca echilibrul international lasa loc unor raporturi de dominatie si 
hegemonie intre marile puteri si alte tari, chiar si cele mai slabe dintre ele 
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nu sunt lipsite de partea lor de putere pe care le-o confera existenta lor ca 
stat.  
Chiar daca raporturile dintre state in cadrul societatii I. prezinta aspecte de 
inegalitate, nu poate fi vorba de relatii de subordonare ca in cadrul 
organizarii interne a statelor intre diferitele lor organe. 
Este vorba de o situatie de fapt politica, care se cere inlaturata prin 
aplicarea stricta a principiului fundamental al DI privind egalitatea dintre 
state, indiferent de marime si de putere. 
Evoluția științei dreptului internațional vine și confirmă orientarea acestui 
drept în favoarea universalizării participării subiectelor de DI la 
formarea normelor de drept și universalizarea interdependenței între 
națiuni, ca urmare a progreselor științei și tehnologiei. 
Statele sunt obligate să colaboreze în elaborarea normelor de drept 
internațional privind coordonarea schimburilor lor economice, sprijinirea 
procesului de creștere în statele mai puțin dezvoltate, protejarea mediului, 
combaterea terorismului, etc. În aceste condiții, DI nu mai apare ca o 
transpunere în plan normativ a unor hegemonii din relațiile internaționale, 
ci reflectă în mod real interesele comune care unesc subiectele societății 
internaționale la un moment dat. 
Desigur, în procesul de formare a normelor DI, raporturile reale de putere 
nu sunt deloc neglijabile, dar nu se mai manifestă fără a lua în considerare 
interesele comune ale întregii societăți internaționale și elementele de 
conjunctură care domină diverse procese de formare a acordului de voință 
al statelor asupra anumitor norme de comportament. Fără a ignora 
perpetuarea tendințelor unor state de a-și menține sau asigura dominația 
politică, economică și militară, se poate nota procesul declanșat de 
majoritatea statelor pentru impunerea acelor norme care iau în considerare 
interesele pe termen lung ale întregii comunități internaționale. 

 
ACORDUL DE VOINTA – FUNDAMENTUL DI 

Se realizeaza de obicei, in cadrul unui proces sinuos, in cursul caruia se 
ajunge treptat, pe cale de concesii si compromisuri reciproce, la solutii 
accceptabile. In acest fel are loc crearea normei, care devine, in mod egal, 
obligatorie pt. toate statele.  

Prin A.V. NU se creaza o vointa unica, o contopire a vointelor diferitelor 
state, ci statele isi pastreaza vointele lor suverane, iar prin intermediul acordului 
infaptuiesc doar conditionarea reciproca si exercitarea vointelor in aceeasi 
directie, consfintita de normele juridice create.  

Normele DI NU pot fi create prin simple manifestari unilaterale ale 
statelor, ci numai prin consens; DI se bazeaza pe consimțământul statelor, la fel 
cum sistemul de drept intern are ca fundament vointa poporului. 
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N. Titulescu sublinia caracterul de ”coordonare” și nu de ”subordonare”, 
iar raporturile dintre state ca fiind raporturi de ”independență”, nu de 
”dependență”. 

Lipsa unei autorități publice cu atribuții legislative, executive și 
judecătorești prin intermediul cărora să se adopte norme juridice și să se impună 
respectarea lor, face ca forța obligatorie a DI să se bazeze pe acordul de voință al 
statelor. Interesul comun manifestat de către membrii societății internaționale, 
duce la acceptarea unui corp de norme absolut indispensabil unei conduite 
ordonate pe plan internațional. Doar un sistem de norme obligatorii poate evita 
situațiile de anarhie și conflict. Astfel, statele elaborează și își dau acordul în 
comun asupra unor norme concrete de comportament, în cele mai diverse 
domenii ale relațiilor dintre ele. Forța obligatorie a acestor norme decurge deci, 
din acest Acord de Voință al statelor. Acest acord de voință stă la baza creării și 
respectării normelor de drept internațional. Rolul acordului de voință nu se 
limitează însă la formarea dreptului ci se extinde și la interpretarea și aplicarea 
lui. 
 
 
Raportul dintre dreptul international public si dreptul intern 

 cele doua sisteme se întrepatrund - desi dreptul international si dreptul 
intern sunt sisteme juridice distincte, în sensul ca, în baza tratatelor 
internationale pe care le încheie, statele sunt obligate sa ia anumite masuri 
pe plan intern pentru a îndeplini obligatiile internationale la care s-au 
angajat.  
Pe de alta parte, în legislatia interna a statelor exista reglementari care 

depasesc cadrul lor national, regizând comportamentul lor pe plan extern. De 
exemplu, normele interne prin care se desemneaza organele statale cu atributii în 
relatiile internationale, procedurile de semnare si ratificare a tratatelor, statutul 
juidic al strainilor, normele legale privind recunoasterea cetateniei. 

În practica, se pune problema de a stabili care este impactul dreptului 
international asupra dreptului intern al statului, mai precis, de a stii, în cazul 
unui conflict între normele celor doua sisteme de drept, care dintre acestea 
prevaleaza. În acest sens, în literatura juridica s-au conturat doua teorii : teoria 
dualista si teoria monista. 
 
TEORIA DUALISTA 
  Conform teoriei dualiste ( elaborata în doctrina germana si italiana, la 
sfârsitul sec.al XIX –lea si începutul sec. XX), dreptul international si dreptul 
intern reprezinta sisteme juridice cu valoare egala, dar distincte, care 
actioneaza pe planuri diferite, având izvoare si destinatari diferiti. În consecinta, 
cele doua sisteme juridice nu se pot intersecta în nici o situatie, fiecare dintre ele 
reglementând un domeniu specific de raporturi juridice. Se sustine, de 
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asemenea, ca pot exista neconformitati între actele interne si cele internationale, 
ceea ce în dreptul contemporan nu este de acceptat. 
 
TEORIA MONISTA 

Are la baza „ideea ansamblului normelor juridice ale celor doua sisteme 
de drept si subordonarea unui drept fata de celalalt” si cuprinde doua variante: 

 monismul cu primatul dreptului intern asupra dreptului international; 
 monismul cu primatul dreptului international asupra dreptului intern. 

 
Monismul cu primatul dreptului intern 

 Varianta dominanta în doctrina sec. XIX, sustinând independenta si 
suveranitatea deplina a statelor, încearca sa demonstreze ca dreptul 
international reprezinta o proiectare în sfera raporturilor dintre state a unor 
norme din dreptul intern, dreptul international derivând deci, din dreptul 
intern al fiecarui stat. 

 
Monismul cu primatul dreptului international 

 Varianta  care a aparut ca o reactie fata de prima, sustinând ca dreptul 
international public ar determina limitele competentelor dreptului intern al 
statelor. Aceasta varianta porneste de la conceptiile dreptului natural, 
afirmând ca ar exista o ordine juridica universala, superioara ordinilor 
juridice nationale, un adevarat „stat mondial”, care atribuie competente 
statelor în cadrul acestei ordini juridice universale. Practica internationala 
nu a confirmat acesta teorie care neaga competentele statului rezultând din 
suveranitatea acestora. 

 În dreptul contemporan, se manifesta o tot mai accentuata determinare a 
dreptului intern de catre dreptul international, fara ca vreuna din cele doua 
teorii sa se fi validat în totalitate. Nu exista însa o practica uniforma a 
statelor în acest sens, primatul unuia sau a altuia dintre cele doua sisteme 
juridice apreciindu-se pentru fiecare caz în parte, în functie de prevederile 
constitutiilor nationale, dar si ale Conventiei de la Viena (1969) privind 
dreptul tratatelor, în care se afirma: „O parte (n.n. statul) nu poate invoca 
dispozitiile dreptului sau intern pentru a justifica neexecutarea unui tratat” 
(art.27). 

 În concluzie, în problema raporturilor dintre dreptul internațional și 
dreptul intern pare necesar să se adopte o poziție pragmatică și cazuistică, 
fără a încerca o ierarhizare și fără a încerca afirmarea vreunui primat față 
de un drept sau altul, ci căutând soluții adecvate situațiilor concrete și 
reale în care cele două ordini juridice se întâlnesc. 
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DEOSEBIRILE DINTRE DREPTUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL 
INTERN 

D.I. prezintă o serie de particularități față de dreptul intern, raportate la: 
1.obiectul de reglementare; 
2.modul de elaborare și formare a normelor sale; 
3.subiectele; 
4.sistemul de aplicare și sancționare a normelor sale. 

 
DEOSEBIRI PRIVIND OBIECTUL DE REGLEMENTARE 

D.I. are ca obiect, în principal relațiile dintre state, S. și org. I. sau între 
org. I. Chiar dacă uneori aceste norme se referă la aspecte privind 
persoanele (cetațenie, imunități, privilegii), aceste probleme sunt legate 
tot de raporturile dintre state, reglementarea lor facându-se prin acte 
juridice de D.I 

 
DEOSEBIRI PRIVIND MODUL DE ELABORARE A NORMELOR 

În cadrul D.I nu există o autoritate politică superioară, un ”guvern 
mondial” care să fie împuternicit cu funcții legiferative, de creare a 
normelor de DI. Normele sunt create de către state și tot acestea sunt și 
destinatarii acestor norme. Ele capătă valoare juridică prin consensul 
statelor. 
În plan intern, se manifestă ca autoritate politică supremă, ce prescrie o 
anumită conduită persoanelor ce-i sunt subordonate. Normele de drept 
intern apar astfel ca fiind emanația unei autorități politice centrale și 
ierarhic superioare destinatarilor lor. 
Având în vedere acceste trăsături, unii autori consideră dreptul intern ca 
fiind un drept de subordonare, iar DI un drept de coordonare (ordine 
juridică a unui sistem orizontal și ordine juridică a unui sistem vertical). 

 
DEOSEBIRI PRIVIND SUBIECTELE DE DREPT 

Subiectele DI sunt statele în principal, suverane și egale în drepturi, org. 
Int. Și mișcările de eliberare națională recunoscute. 
Personalitatea internațională  a statului este o consecință directă a faptului 
că acesta constituie o entitate politică de sine stătătoare, care are un loc 
central și o însemnătate majoră în rel. I. 
Temeiul politic și juridic al calității sale de subiect al DI îl formeaza 
suveranitatea de stat, care determină caracterul și sfera de determinare a 
acestei calități. 
Subiectele dreptului intern: persoanele fizice și juridice sub diversele lor 
forme.  

 
DEOSEBIRI PRIVIND SISTEMUL DE APLICARE ȘI SANCȚIONARE A 
NORMELOR 
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Normele DI nu sunt aduse la îndeplinire de către un organism I. ci de 
către state, care acționează în mod individual sau colectiv și prin org. I. 
În dreptul intern măsurile de constrângere sunt aplicate de către un aparat 
centralizat, organizat de stat și având o autoritate superioară față de 
persoanele împotriva cărora sunt îndreptate.  
În privința sancțiunilor DI cunoaște două categorii: sancțiuni cu folosirea 
forței armate și sancțiuni fără folosirea forței armate. 
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CURS 3 
 
IZVOARELE DREPTULUI INTERNATIONAL 

 
În Dictionarul de drept international public se da urmatoarea definitie 

izvoarelor dreptului international public: “sunt forme specifice de exprimare a 
normelor acestui drept, care rezulta din acordul de vointa al statelor”. 

Prin urmare, izvoarele dreptului international public sunt surse ale 
normelor dreptului international public sau mijloace juridice de exprimare a 
acestora. 

Sediul legal al materiei este art.38 din Statutul Curtii Internationale de 
Justitie, în care sunt identificate principalele izvoare si se ofera o 
ierarhizare a acestora. Se disting astfel: 
 izvoare principale – tratatul si cutuma; 
izvoare derivate -de determinare a regulilor dreptului international public 
- principiile generale de drept, mijloace auxiliare (hotarârile judecatoresti 
si doctrina), actele adoptate de organizatiile internationale si unele dintre 
actele unilaterale ale statelor. 
Izvoare principale: 

 1. tratatul; 
 2.cutuma. 

Izvoare derivate: 
 1.principiile generale de drept; 
 2.actele org. int; 
 3.mijloacele auxiliare-hotararile instantelor judiciare si arbitrare I. si 

doctrina specialistilor de DI; 
 4.actele unilaterale ale statelor. 

 
 Tratatul- ca izvor de drept 

Tratatul international reprezinta – în sens larg – un acord sau o întelegere 
– care se încheie între membrii comunitatii internationale si care este destinata 
sa produca efecte de drept international. Tratatul international reprezinta  
acordul dintre doua sau mai multe state, incheiat in scopul de a crea, modifica 
sau abroga normele existente. 

-in funcție de nr. statelor participante tratatul poate fi: bilateral, 
multilateral si plurilateral. 
Tratatele incheiate de state sunt guvernate din punct de vedere al 

procedurilor de incheiere, executare, incetare, de prevederile Conventiei privind 
dreptul tratatelor de la Viena din 1969. 

Tratatele incheiate de state cu organizații internaționale sau intre doua sau 
mai multe organizații internaționale sunt guvernate de prevederile Conventiei de 
la Viena din 1986. 
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Procesul crearii unui tratat este mult mai scurt fata de cutuma. Procedeul 
se impune in noile domenii aparute (nuclear, cosmic, dreptul mediului, etc). 

Tratatul ofera o reglementare mai clara si mai usor de dovedit, in timp ce 
cutuma, exprimand un acord tacit intre state este mai greu de dovedit si poate fi 
susceptibila de controverse. 

Distinctie intre tratate licite si tratate ilicite; numai cele care respecta 
normele imperative (jus cogens) ale dreptului internațional, in vigoare la data 
incheierii lor, pot constitui izvoare ale acestui drept.  
 
CUTUMA INTERNATIONALA 

Considerata cel mai vechi izvor de drept international, reprezinta o 
practica generala, constanta, relativ îndelungata si repetata a statelor, 
considerata de ele ca având forta juridica obligatorie. 

Statutul Curtii Internationale de Justitie art. 38 o defineste ca “dovada a 
unei practici generale, acceptata ca drept (opinio juris)”. Prin urmare, pentru ca 
o practica a statelor sau a altor subiecte de drept international sa fie considerata 
cutuma, potrivit dreptului international, aceasta trebuie sa întruneasca cumulativ 
elemente de ordin material si subiectiv: 

Prin aceste elemente, cutuma se deosebeste de alte practici, cum sunt 
obiceiul si curtoazia internationala. Practicile mentionate nu au caracter 
obligatoriu, fiind lipsite de recunoastere juridica si nu atrag raspunderea 
internationala a statelor în cazul nerespectarii lor. Unele uzante s-au transformat 
în timp în reguli cutumiare (de exemplu imunitatile si privilegiile diplomatice); 
de asemenea, unele reguli cutumiare au devenit simple uzante (anumite reguli de 
ceremonial aplicate diplomatilor). 

În practica s-a ridicat problema de a stabili numarul statelor care trebuie 
întrunit pentru ca o practica sa devina cutuma. În jurisprudenta sa, Curtea 
Internationala de Justitie a afirmat ca este nevoie de “o participare larga si 
reprezentativa din partea statelor însa nu de totalitatea statelor care formeaza 
societatea internationala la un moment dat.” 

  
Privitor la campul de aplicare al cutumei distingem: cutume generale,  

formarea unor cutume pe o arie geografica limitata, cum sunt cutumele 
regionale, locale sau chiar bilaterale. 

Conditii de aplicare a unor cutume generale:  
-se considera ca NU este necesar pentru ca un stat sa fie legat de cutuma sa fi 
participat prin comportarea sa la formarea acesteia; 
-NU este necesar ca statul sa fi acceptat in mod expres respectiva cutuma (teoria 
acordului tacit). In schimb, statul care respinge in mod expres o cutuma nu este 
legat de ea, suveranitatea sa actionand in acest sens. 
Cutume regionale sau locale 
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Leaga un grup de state sau doar doua (bilaterale) participarea statelor la 
formarea acestui tip de cutume este mai stricta decat in cazul cutumelor 
generale. 

In esenta, diferenta dintre cutumele generale si cutumele regionale, 
speciale sau locale, in ceea ce priveste campul lor de aplicare, ar parea sa rezide 
in faptul ca, cutumele speciale nu pot fi aplicate decat statelor care au participat 
efectiv la elaborarea lor.  

În ceea ce priveste timpul necesar formarii unei cutume, acesta poate fi si 
mai scurt (câtiva ani) cu conditia ca, practica statelor sa fi fost frecventa si 
uniforma.  

În acest mod s-au format o serie de norme cutumiare in dreptul aerian si 
spatial, cum ar fi libertatea de trecere prin spatiul aerian al altor state, admiterea 
satelitilor de recunoastere, etc. 

Obligatia de a dovedi existenta unei cutume incumba statului care o 
invoca, fie pentru a se apara împotriva unei pretentii a altui stat, fie pentru a 
revendica un drept propriu. 
 
Elementele cutumei 

 1.elementul material, faptic  – consta in comportamente uniforme ale 
statelor, conduita statelor, care trebuie imputate acestora; 

 2.elementul psihologic, juridic – este necesar, deoarece simpla repetare a 
precedentelor, a practicii, nu este suficienta, ci trebuie sa i se adauge 
convingerea ca aceasta constituie o obligatie juridica: opinio juris sive 
necesitatis. 

 
Cutuma si codificarea dreptului international 

Inconvenientele dreptului cutumiar pe planul tehnicii juridice au devenit 
tot mai evidente in societatea moderna. 
Incertitudinea care o caracterizeaza nu permite sa se ajunga la o fixare 
clara a regulilor sale din punct de vedere al intinderii acesteia, precum si 
in ceea ce priveste continutul si durata sa, momentul aparitiei si disparitiei 
sale. Aparitia unui număr tot mai mare de state noi are fireste consecinte 
in ceea ce priveste aplicarea cutumei existente, ele invocand, o 
reexaminare si schimbare la care ele sa participe. 

 
Codificarea cutumelor 

Se realizeaza in cadrul ONU. 
De retinut cele 4 conventii asupra dreptului marii adoptate in 1958, la 
Geneva, privind marea teritoriala si zona contigua, platoul continental, 
marea libera, pescuitul si conservarea resurselor  vii ale marii libere, 
inlocuite de Conventia asupra dreptului marii, care cuprinde totalitatea 
aspectelor acestui drept, adoptata in 1982. Conventia asupra relatiilor 
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diplomatice  din 1961 si cea privind relatiile consulare de la Viena din 
1963. 

 
Principiile generale de drept 

-mentionate in art. 38 din Statutul Curtii Internationale de Justitie – ca 
putand fi aplicate in solutionarea unor spete deduse in fata Curtii sunt 
considerate de o parte a doctrinei DI ca un izvor al acestuia.  
Exista autori care sustin ca este vorba de principiile fundamentale ale 

dreptului intenațional. 
Principiile fundamentale ale dreptului international reprezinta “norme 

juridice de aplicatie universala, cu un nivel maxim de generalitate si cu un 
caracter imperativ, care dau expresie si protejeaza o valoare fundamentala în 
raporturile dintre subiectele de drept international.” Aceste principii, consacrate 
în Carta O.N.U., au fost afirmate si în Declaratia Adunarii Generale O.N.U. din 
1976, fiind considerate norme imperative (de “jus cogens” ) de la care statele nu 
pot deroga prin conventii contrare. 

În solutionarea litigiilor internationale se recurge deseori la principii cum 
sunt: buna-credinta în îndeplinirea obligatiilor conventionale, autoritatea lucrului 
judecat, precedentul judiciar, principiul raspunderii pentru prejudiciile cauzate, 
respectarea egalitatii partilor litigiului, dreptul la aparare etc. În doctrina 
juridica, valoarea de izvor de drept international a principiilor generale de drept 
a fost si este înca, contestata de unii autori (G. Geamanu, I. Diaconu). 

Practica CIJ s-a referit cu titlu complementar sau supletiv si la principiile 
generale de drept, principii generate din diverse sisteme de drept intern si 
transpuse in ordinea internationala. 

S-au acceptat astfel diferite maxime de interpretare juridica: legea speciala 
deroga de la legea generala, cineva nu poate transfera mai mult decat poseda, o 
parte nu poate obtine avantaje din prejudiciile cauzate altei parti, , notiuni 
considerate intrinseci ideii de drept si rationamentului juridic, putand fi 
considerate si ca postulate ale DI. 

CIJ a acceptat autoritatea lucrului judecat ca aplicabil litigiilor 
internationale si aplicarea unor anumite probe admise si in dreptul intern si a 
aprobat principiul ca mijloacele juridice impotriva unei hotarari sunt deschise 
oricareia dintre parti. 

Tribunalele arbitrale au aplicat principiile prescriptiei si alte principii din 
dreptul intern. Se accepta de asemenea ca principiile din dreptul intern sa fie 
aplicate in dreptul international daca ele corespund esentei acestui drept. Se 
poate afirma deci, ca DI a recrutat si continua sa recruteze multe din regulile si 
institutiile sale din sistemele de drept civil. Modul in care DI se inspira din 
aceasta sursa nu inseamna o preluare mecanica a acestor reguli si institutii.  
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Enumerarea principiilor fundamentale ale DI 
Carta ONU in art. 2 consacra un nr. de 5 principii: 

 1. Principiul egalitatii suverane a statelor. 
 2. Principiul îndeplinirii cu buna-credinta a obligatiilor internationale  

asumate- principiul pacta sunt servanda. 
 3. Principiul solutionarii pasnice a diferendelor. 
 4. Principiul nerecurgerii la forta sau la amenintarea cu forta în relatiile 

dintre state sau principiul neagresiunii. În virtutea acestui principiu, 
razboiul de agresiune este considerat o “crima împotriva umanitatii”.  

 5. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state, care, în 
dreptul contemporan, nu mai constituie un principiu de stricta interpretare, 
multe domenii care au fost considerate în dreptul international traditional 
ca apartinând competentei exclusive a statului fiind transpuse în cadrul 
cooperarii internationale (de exemplu, problema respectarii drepturilor 
fundamentale ale omului). 

 In art. 1 insa, unde se precizeaza scopurile organizatiei, Carta se refera la 
principiul egalitatii in drepturi a popoarelor si a dreptului de a dispune de 
ele insele= 6. principiul autodeterminarii 
 
Declaratia din 1970 adauga un nou principiu: 

 7.Principiul cooperarii 
  

Actul final de la Helsinki din 1975 adoptat în cadrul Conferintei pentru 
Securitate si Cooperare în Europa  adauga principiilor mentionate, altele trei: 
 8.principiul inviolabilitatii frontierelor; 
 9.principiul integritatii teritoriale; 
 10.principiul respectarii drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale. 

 
Carta de la Paris pentru o noua Europa  din 1990 reconfirma cele 10 
principii, cei 34 de semnatari ai Cartei, declara: 

 “pentru mentinerea si intarirea democratiei, pacii si 
unitatii in Europa, reafirmam solemn angajamentul 
nostru de a respecta pe deplin cele zece principii ale 
Actului final de la Helsinki. Reinnoim valabilitatea 
constanta a celor zece principii si hotararea noastra de 
a le infaptui în practica. Toate principiile se aplica in 
mod egal si fara rezerve, fiecare dintre ele fiind 
interpretate tinand seama de celelalte. Ele constituie 
baza relatiilor noastre”. 
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ACTELE ORGANIZATIILOR INTERNATIONALE 
Actele constitutive ale organizatiilor (Carta O.N.U., Statutul Consiliului 

Europei etc) stabilesc forta juridica a actelor pe care le adopta organizatia (de 
regula hotarari si decizii).  

Organele Uniunii Europene adopta decizii, regulamente, directive cu 
caracter obligatoriu; 

Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei adopta recomandari. 
Chiar daca recomandarile, prin natura lor, nu constrâng, din punct de vedere 
juridic statele destinatare, ele nu pot fi totusi considerate simple îndemnuri, 
întrucât acestea si-au asumat, în momentul aderarii la organizatie, angajamentul 
de a concura la realizarea scopului înscris în statut. 

 ONU –  
   1.Consiliul de Securitate  
    2.Adunarea Generala 
 
CONSILIUL DE SECURITATE 

Consiliul de Securitate al O.N.U. adopta rezolutii obligatorii pentru statele 
membre O.N.U.  
Potrivit Cartei O.N.U.art. 24 si 25 precizeaza ca: 

  -In vederea asigurarii unei actiuni rapide si eficiente a org., membrii 
O.N.U. confera Consiliului de Securitate raspunderea principala pt. mentinerea 
pacii si securitatii I. si sunt de acord ca, in indeplinirea indatoririlor impuse de 
aceasta raspundere, Consiliul actioneaza in numele lor;  
  -in indeplinirea unor astfel de indatoriri, Consiliul de Securitate va 
actiona in conformitate cu scopurile si principiile O.N.U.; 
  -membrii O.N.U. sunt de acord sa accepte si sa execute hotararile 
Consiliul de Securitate, in conformitate cu Carta O.N.U. 
 
ADUNAREA GENERALA 

Adunarea Generala O.N.U.- adopta rezolutii care nu sunt obligatorii prin 
ele insele. 
Rezolutii ale Adunarii Generale care au impulsionat formarea unor reguli 
cutumiare de DI pot fi citate: 

  - Declaratia universala a drepturilor omului[Rezolutia 217 (III), 
1948]; 
   - Declaratia cu privire la acordarea independentei tarilor si 
popoarelor coloniale[Rezolutia 1514 (XV), 1960]; 
  - Declaratia privind suveranitatea permanenta asupra resurselor 
naturale[Rezolutia 1803 (XVII), 1962]; 
  -Carta drepturilor si indatoririlor economice ale statelor [Rezolutia 
3281 (XXIX), 1974]. 
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MIJLOACELE AUXILIARE 
 Hotarârile instantelor judiciare si arbitrare I - 

 nu creeaza propriu-zis norme de drept, ci contribuie doar la precizarea 
corecta a unei norme de drept international; pot servi ca mijloc de constatare si 
interpretare a unor norme de DI invocate de partile aflate in litigiu.  Pot fi 
incluse în aceasta categorie: 
 a) Jurisprudenta Curtii Internationale de Justitie, cu precizarea ca 
hotarârile acestei instante internationale au forta juridica obligatorie doar pentru 
partile din litigiu si pentru cauza în care se pronunta; 
 b) Hotarârile tribunalelor arbitrale internationale; 
 c) Hotarâri ale unor tribunale nationale, pronuntate în litigii care ridica 
probleme de drept international. 
 

 Doctrina de DI 
Din doctrina fac parte: 

 a) lucrarile stiintifice ale unor specialisti în domeniu precum si opiniile 
separate ale judecatorilor Curtii Internationale de Justitie anexate deciziilor 
Curtii; 
 b) operele unor foruri stiintifice internationale cum sunt: Asociatia de 
Drept International, Institutul de Drept International, Comisia de Drept 
International a O.N.U., lucrari care au drept obiect si elaborarea unor proiecte de 
codificare a diferitelor probleme de DI.  
 În jurisprudenta instantelor internationale, doctrina s-a invocat adesea ca 
dovada a existentei unei norme si nu ca sursa a dreptului international. Ea are 
rolul de a constata, sistematiza sau interpreta DI.  
 
ACTELE UNILATERALE ALE STATELOR 

Sunt luate în considerare acele acte ale statelor care produc efecte juridice 
în planul relatiilor internationale: declaratia, recunoasterea, protestul si 
renuntarea. 

 a) Declaratia este actul prin care un stat face cunoscuta altor state pozitia 
sa în legatura cu o anumita situatie si este în masura sa angajeze acel stat 
pe plan extern. De exemplu, declaratia statului prin care accepta 
jurisdictia obligatorie a Curtii Internationale de Justitie, sau declaratiile 
unor state de stabilire a unor drepturi exclusive si suverane asupra 
platoului continental (acestea din urma au determinat formarea unor 
norme cutumiare în domeniu – vezi Proclamatia Truman –1946); 

 b) Recunoasterea este actul prin care un stat constata aparitia unui nou 
subiect de drept international (un alt stat, o organizatie internationala) sau 
a altor categorii ( guvern, natiune care lupta pentru dobândirea 
independentei sau insurgentii dintr-un razboi civil) si prin care îsi 
manifesta dorinta de a stabili cu acestea relatii oficiale; printr-un 
asemenea act pot fi recunoscute noi reguli de drept international. 
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 c) Protestul este o forma a demersului diplomatic prin care un stat ia 
pozitie împotriva actiunilor unui alt stat care încalca drepturile sale 
legitime, atragându-i atentia asupra responsabilitatii sale sau solicitându-i 
reparatii pentru prejudiciile cauzate. Printr-un act de protest poate fi 
împiedicata, totodata, formarea unei noi reguli cutumiare. 

 d) Renuntarea este actul prin care un stat abandoneaza voluntar, total sau 
partial, anumite drepturi pe care le dobândise în baza unor tratate 
internationale. De exemplu, renuntarea unui stat la imunitatea de 
jurisdictie si de executie, pentru a putea obtine un credit important de pe 
piata financiara internationala si a raspunde în cazul nerambursarii la timp 
a creditului. 

 e) Promisiunea- este actul prin care iau nastere noi drepturi in avantajul 
tertilor. 
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CURS 4 
 
PRINCIPIILE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC 

- s-au format si/ cristalizat de-a lungul întregului secol XX; unele au fost 
enuntate înca din epoca sclavagista ( pacta sunt servanda); 
  - contin cele mai generale reguli de conduita; respectarea lor a fost si 
este indispensabila pentru dezvoltarea relatiilor prietenesti, colaborarea si 
cooperarea internationala, pentru mentinerea pacii si securitatii 
internationale; 
   - ele acopera sintetic toate aspectele si domeniile vietii internationale si 
ale raporturilor dintre subiectele de drept international, reprezentând 
osatura dreptului international public; sunt idei conducatoare ale 
întregului sistem de drept; 
     - ele realizeaza maxima  generalizare a normelor juridice care compun 
dreptul international public, stabilind drepturi si obligatii cu caracter 
universal, menite sa asigure protectia valorilor fundamentale, carora le 
acorda o importanta cruciala pentru viata societatii internationale; 
- ele privesc si protejeaza, deci, cele mai importante valori fundamentale 
din raporturile care se stabilesc între statele lumii; 
 - afirmarea si clarificarea lor este expresia atitudinii determinate a statelor 
fata de raporturile dintre ele si de normele dreptului international public; 
  - exista tendinta de perfectionare a continutului si formelor de 
prezentare, tratatele continând unul sau mai multe principii, una sau mai 
multe detalieri ale aceluiasi principiu, pentru mai buna întelegere si 
aplicare a acestora; 
   - principiile se completeaza reciproc, fiind utilizate de obicei împreuna, 
sunt strâns legate, sunt invocate împreuna. 

 
 
PRINCIPALELE CARACTERE ALE PRINCIPIILOR DREPTULUI 
INTERNAŢIONAL 

     - reprezinta o maxima generalizare a continutului normelor juridice 
care compun dreptul international public; 
      - protejeaza una sau mai multe valori fundamentale ale raporturilor 
internationale;  
      - au rol dominator si reglator pentru întregul sistem al dreptului 
international public; 
     - au o aplicatie universala, fiind opozabile conduitei statelor si a 
celorlalte subiecte ale dreptului international public; 
     - au caracter juridic obligatoriu, exprimat prin continutul 
majoritatiitratatelor si conventiilor internationale; 
      - au un caracter imperativ, fiind norme de jus cogens; 
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       - intre principii nu se fac ierarhizari, toate au importanta 
asemanatoare, egala; 
- sunt interdependente, legate unele de altele, interpretarea lor fiind facuta 
în contextul celorlalte; 
 - sunt consacrate, în principal,  în Carta ONU, Declaratia ONU din 1970 
cu privire la principiile dreptului international privind relatiile prietenesti 
si cooperarea dintre state, în conformitate cu Carta ONU, Actul Final de la 
Helsinki, rezolutii ale Adunarii Generale ONU, statutele si cartele 
organizatiilor regionale, institutiilor specializate ale ONU, etc. 

 
PRINCIPIUL EGALITĂŢII SUVERANE A STATELOR 
 

   - statele au drepturi si obligatii egale, sunt membrii egali ai comunitatii 
internationale indiferent de întinderea teritoriului, puterea economica, 
militara, tehnologica sau diferentieri sociale ori politice; 
    - suveranitatea este conceptul fundamental al dreptului international 
public, expresie a vointei suverane a statelor. 

Trasaturi ale suveranitatii 
 

- indivizibilitatea: nu poate fi fragmentata, ciuntita si nici apartine mai 
multor titulari; 
- inalienabilitatea: nu poate fi abandonata, nici cedata altor state sau 
entitati; 
- exclusivitatea: teritoriul nu poate fi supus decât unei singure 
suveranitati; 
- caracter originar si plenar: apartine statului, nu este acordata din afara. 

 
Continutul ei cuprinde o serie de elemente: 

- egalitatea juridica a statelor; 
- statele se bucura de toate drepturile conferite de inerenta suveranitate; 
- obligatia tuturor de a respecte personalitatea statului;  
- integritatea teritoriului statului; 
- libertatea alegerii cailor de urmat, a sistemului politic, social, economic, 
cultural; 
- obligatia de a se achita de îndatoririle internationale asumate de stat. 
Toate aceste aspecte nu duc însă la un comportament arbitrar, statul NU 
poate adopta măsuri care să încalce alte principii și norme ale DIP (de ex. 
Să încalce angajamente asumate prin tratate, să ia măsuri care să dăuneze 
intereselor altor state, să exploateze centrale atomice care să polueze 
atmosfera altor state, să determine deturnarea cursului unei ape, în 
întregime sau în parte, astfel încât să producă daune altăr țări).  
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Toate statele au capacitatea egală de a dobândi drepturi și de a-și asuma  
obligații, fără a se crea o identitate de drepturi și obligații,statele își pot 
asuma angajamente mai largi sau mai restrânse. 
p. are drept componentă esențială participarea tuturor statelor la procesul 
de negociere și încheiere a tratatelor, la formarea normelor de DI, la 
procesul de soluționare pașnică a diferendelor. 
Aceasta presupune nu doar o egalitate formală ci și o preocupare ca prin 
conținutul său rezultatul negocierilor să creeze o situație bazată pe 
egalitatea în drepturi, pe echilibrul de interese. 
P. Egalității suverane cuprinde o diversitate de norme care însumate 
reprezintă capacitatea fiecărui stat de a-și rezolva în mod liber problemele 
interne și externe, de a-și valorifica la maximum rolul de participant la 
viața internațională. Acest principiu presupune totodată și obligația 
fiecărui stat de a respecta drepturile și egalitatea în drepturi ale fiecărui 
stat. 
Suveranitatea nu este absolută, ea nu presupune libertatea de acțiune 
absolută a statului; statele sunt membre ale comunității internaționale, în 
cadrul căreia au numeroase probleme comune și trebuie să coopereze 
pentru a le soluționa. Interdependența și cooperarea internațională impun 
respectarea principiilor și normelor DI de statele suverane și respectarea 
reciprocă a suveranității și egalității lor. 
Suveranitatea nu este limitată, participarea la cooperarea internațională și 
asumarea de angajamente reciproce este modul normal de exercitare a 
suveranității, într-o lume a interdependențelor și cooperării între state 
suverane. 

 
PRINCIPIUL AUTODETERMINĂRII 

- reprezinta dreptul popoarelor si natiunilor de a-si hotarî singure soarta; 
Declaratia din 1970 vorbeste despre principiul egalitatii în drepturi a 
popoarelor si dreptul de a dispune de ele însele; 
- titularul acestui drept este poporul sau natiunea si nu un alt subiect al 
dreptului international public, indiferent daca sunt sau nu constituite într-
un stat suveran sau lupta pentru constituirea într-un stat propriu; el nu 
poate fi exercitat de o minoritate nationala. 

Declaratia din 1970 
Toate popoarele au dreptul de a-si hotarî statutul lor politic în deplina 
libertate si fara amestec din afara si de a realiza dezvoltarea lor economica 
sociala si culturala si orice stat are obligatia de a respecta acest drept 
conform Cartei ONU. 
„Nimic din prezenta definiție, și, în special, prevederile art. 3, nu va putea 
în nici un fel să afecteze dreptul la autodeterminare, la libertate și 
independență, așa cum rezultă din Cartă, al popoarelor lipsite cu forța de 
acest drept și la care se referă Declarația asupra principiilor dreptului 
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internațional, în special al popoarelor aflate sub regiuni și dominație 
străină și nici dreptul popoarelor de a lupta în acest scop și de a solicita și 
obține ajutor potrivit principiilor Cartei și în conformitate cu declarația 
sus-menționată ”. (art. 7) 

 
PRINCIPIUL NEAMESTECULUI ÎN TREBURILE INTERNE 

-  revolutia franceza a consacrat acest principiu raportându-se la statul 
francez si teritoriul francez;  
ideea de imixtiune ilegală; 
 Congresul din 1815 reintroduce legitimismul; Doctrina Monroe privind 
continentele americane;  
-  continutul: obligatia statelor de a nu interveni în afacerile interne care 
tin de competenta nationala a unui stat; este exclusa orice forma de 
interventie, nu numai cea armata ci orice forma de ingerinta sau 
amenintare îndreptata împotriva personalului unui stat sau împotriva 
elementelor lui politice, economice, culturale; vezi si dreptul de 
interventie umanitara. 
În temeiul acestui principiu este interzisă intervenția, directă sau indirectă, 
în afacerile altui stat.  
Se interzice în primul rând intervenția armată, constrângerea armată sau 
amenințarea cu aceasta într-un stat sau împotriva acestuia, ele fiind 
formele cele mai grave de intervenție. 
Un stat nu poate recurge la măsuri economice, politice sau de altă natură, 
sau încuraja asemenea măsuri pentru a convinge un alt stat să 
subordoneze exercitarea drepturilor sale suverane și a obține de la el un 
avantaj de orice tip. 

 
PRINCIPIUL NERECURGERII LA FORŢĂ SAU LA AMENINŢAREA 
CU FORŢA 

Pâna la tratatul Briand - Kellog, Paris, 1928, razboiul era considerat 
normal si legitim.  
Carta ONU: Toti membrii organizatiei se vor abtine în relatiile lor 
internationale de la recurgerea la amenintarea cu forta sau de la folosirea 
fortei fie împotriva integritatii teritoriale si independentei politice a 
vreunui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile ONU. 
Declaratia din 1970: razboiul de agresiune constituie crima contra pacii 
care angajeaza responsabilitatea în conformitate cu dreptul international. 
Adunarea Generala, în 1974, a adoptat dupa dezbateri prelungite, 
Rezolutia 3314 privind definirea agresiunii armate; celelalte forme de  
agresiune nu au fost înca definite, desi prin forta se întelege orice act de 
violenta sau constrângere, nu numai prin forta militara, ci orice forme ale 
presiunii politice, economice sau de orice alta natura, toate considerate 
ilicite. 
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Dreptul international permite folosirea fortei în doua situatii: 
1.  folosirea fortei pe baza hotarârii Consiliului de Securitate al 
Organizatiei Natiunilor Unite; 
2.  exercitarea dreptului la autoaparare individuala sau colectiva 
împotriva unei agresiuni, al unui atac armat exterior. 

 
PRINCIPIUL SOLUŢIONĂRII PE CALE PASNICĂ A DIFERENDELOR 
INTERNAŢIONALE 

Continutul: îndatorirea statelor de a recurge numai la mijloace pasnice 
pentru solutionarea oricarei probleme din viata internationala. 
Carta ONU ( art. 2 pct. 3 ) stipuleaza: Toti membrii organizatiei vor 
solutiona diferendele lor internationale prin mijloace pasnice, astfel încât 
pacea si securitatea internationala, precum si justitia sa nu fie puse în 
primejdie. 
Carta ONU, art. 33 pct. 1, indica mijloacele de solutionare pasnica, astfel: 
tratative, ancheta, mediere, conciliere, arbitraj, pe cale judiciara, 
organismele sau acordurile regionale, alte mijloace pasnice. 
Pe lânga obligatia generala de a recurge la un mijloc de solutionare 
pasnica a disputelor dintre ele, statele pot alege unul sau mai multe dintre 
aceste mijloace. 

Distinctia dintre diferend si situatie: 
 DIFEREND: o neîntelegere între doua sau mai multe state care si-au 

formulat deja pretentiile sau contra-pretentiile iar acestea sunt 
evident delimitate; 

 SITUATIE: o împrejurare de fapt intervenita între doua sau mai 
multe state, care poate produce frictiuni între ele si care poate evolua  
sau nu într-un diferend international. 

 
PRINCIPIUL PACTA SUNT SERVANDA 

Semnifica îndeplinirea cu buna credinta a tratatelor, a angajamentelor, a 
obligatiilor internationale. 
Consacrat de art. 2 pct. 2 din Carta ONU; a aparut înca din antichitate. 
Conventia de la Viena, art. 29: fiecare stat are obligatia de a îndeplini cu 
buna credinta obligatiile asumate pe plan international conform cartei 
ONU, cele care îi incumba în virtutea principiilor si normelor general 
recunoscute ale dreptului international si cele cuprinse în tratatele la care 
este parte. 
Este si o norma de morala: statele trebuie sa-si îndeplineasca obligatiile la 
care au consimtit liber. 
Buna credinta presupune executarea obligatiilor fara subterfugii, fara 
folosirea unor modalitati incorecte pentru a ocoli executarea lor. 
El se aplica si tratatelor si cutumei; 
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Conditia esentiala: obligatiile care trebuie executate cu buna credinta 
trebuie sa fie conforme cu prevederile dreptului international  

 ( ex. în cazul tratatelor acestea, trebuie sa fie licite ).  
 
PRINCIPIUL COOPERĂRII 

Este un principiu nou care impune statelor obligatia de a coopera între ele 
în vederea mentinerii pacii si securitatii internationale, favorizarii 
progresului si stabilitatii economice internationale. 
 A fost introdus datorita multiplicarii subiectelor de drept international si a 
cresterii interdependentelor, aparitiei problemelor globalizarii care solicita 
cooperarea tuturor statelor in scopul gasirii solutiilor pentru toate acestea. 
Introdus initial în art. 1 pct. 3 din Carta ONU. 

 
PRINCIPIUL BUNEI-VECINĂTĂŢI 

Preambulul Cartei ONU: statele membre se angajeaza sa practice 
toleranta, sa traiasca împreuna în pace, in spiritul bunei vecinatati. 
La initiativa României, Adunarea Generala ONU a adoptat, prin consens, 
Rezolutia 33/99 intitulata: Dezvoltarea si întarirea bunei-vecinatati între 
state. 

Continutul juridic: 
Semnifica interdictia de a întreprinde actiuni ostile si/sau de a pune la 
dispozitie teritoriul national contra vecinilor nemijlociti sau altor state.  
- statul trebuie sa împiedice activitatile desfasurate pe teritoriul statului 
vecin; 
- implica si obligatia de a nu leza statul vecin, chiar daca actiunile sunt 
legale; 
- buna-vecinatate nu are caracter strict geografic, deoarece întregul glob a 
devenit o vecinatate.  
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CURS 5 
 
SUBIECTELE DREPTULUI INTERNAȚIONAL 

 
Subiectele dreptului international public sunt “entitati participante la viata 
internationala, cu drepturi si obligatii directe”. Cu alte cuvinte, subiectele 
dreptului international public reprezinta acele entitati care participa la 
raporturi juridice, reglementate de normele acestui drept.  
A fi subiect de drept international înseamna a beneficia de personalitate 
juridica internationala, ceea ce presupune capacitatea de a fi titular de 
drepturi si obligatii cu caracter international. 
Personalitatea juridica internationala se diferentiaza pentru fiecare dintre 
participantii la raporturile juridice internationale: 
-statele , considerate subiecte originare, tipice, primare; 
-organizatiile internationale guvernamentale, calificate drept subiecte 
derivate; 
-natiunile sau popoarele care lupta pentru cucerirea independentei, 
subiecte cu personalitate juridica limitata si tranzitorie, pâna la formarea 
statului independent; 
-alte entitati care participa la raporturi juridice internationale, dar a caror 
personalitate juridica nu este recunoscuta în dreptul international public- 
persoanele fizice si organizatiile neguvernamentale. 

 
Statul-subiect principal al dreptului international public 

 
Suveranitatea statului 
Statul suveran ocupa o pozitie dominanta între subiectele de drept 
international public si aceasta, pentru ca, mult timp a reprezentat unicul 
subiect al acestui drept si este singurul care poseda capacitatea de a-si 
asuma totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter international. 
Calitatea de subiect de drept a statului deriva din suveranitatea sa, 
independent de faptul ca, celelalte state le recunosc sau nu aceasta 
calitate. Suveranitatea este cea care confera statului personalitate juridica 
internationala, adica aptitudinea de a actiona în cadrul comunitatii 
internationale, prin exercitarea drepturilor si asumarea de obligatii.  
Suveranitatea - este un “atribut al puterii de stat”;  

 este temeiul politic si juridic 
al personalitatii 
internationale a statului. 

In virtutea atributului de suveranitate, statul îsi exercita autoritatea pe 
doua planuri: 

- pe plan intern, el are dreptul de a exercita puterea asupra 
cetatenilor sai, precum si asupra tuturor persoanelor aflate pe 
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teritoriul si sub jurisdictia sa, edictând legi si aplicând 
sanctiuni în cazul nerespectarii lor, iar 
-pe plan extern, are dreptul de a reprezenta natiunea si a o 
angaja în raporturi cu alte natiuni . 

Pentru ca o entitate sa poata constitui un stat, este nevoie de: 
1. populatie permanenta;  
2. teritoriu determinat; 
3. guvern independent.  

 
Populatia 

-colectivitate permanenta; 
-organizata; 
-relativ numeroasa. 

 
Teritoriul 

-reprezinta cadrul spatial; 
-este un element absolut indispensabil. 

 
Guvern 

-element menit a asigura integritatea teritoriala si politica a statului;  
- mentine ordine sociala, politica si juridica. 

Conventia de la Montevideo 1933 
Privind drepturile si obligatiile statelor stipula ca statul ca persoana 
internationala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
1.populatie permanenta; 
2.teritoriu determinat; 
3.un guvern; 
4.capacitatea de a intra in relatii cu alte state. 

 
Drepturile si obligatiile statelor 

Unele dintre drepturile si obligatiile fundamentale ale statelor au fost 
mentionate în Conventia de la Montevideo (1933), care reprezinta actul 
constitutiv al Organizatiei Statelor Americane (O.S.A.) si în Carta 
drepturilor si obligatiilor economice ale statelor (O.N.U., 1974). Dintre 
drepturile statelor se retin: 
-dreptul la existenta si suveranitate; 
-dreptul la pace si securitate; 
-egalitatea în drepturi; 
-dreptul de a participa la viata internationala; 
-dreptul la legitima aparare în cazul comiterii unui act ilicit sau a unui act 
de agresiune din partea altor state; 
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-dreptul la autodeterminare, implicând dreptul de a alege si de a organiza 
în mod liber sistemul politic si de a dispune nestingherit de resursele sale 
economice si naturale; 
-dreptul la dezvoltare si progres. 

Obligatiile statelor 
Obligatiile statelor au la baza, în primul rând, respectarea principiilor 
fundamentale ale dreptului international public si consta în: 
-obligatia de a nu recurge la folosirea fortei sau la amenintarea cu forta în 
relatiile interstatale; 
-obligatia de a respecta inviolabilitatea frontierelor; 
-obligatia de a rezolva orice diferend pe cale pasnica ; 
-obligatia de a îndeplini cu buna-credinta obligatiile internationale 
rezultând din tratate; 
-obligatia de a proteja mediul; 
-obligatia de a respecta Carta drepturilor fundamentale ale omului. 

Tipuri de state 
În societatea internationala exista mai multe tipuri de state: 
A. state unitare, cele care au un sistem unic de organe supreme ale 
puterii si administratiei de stat si reprezinta subiecte unice de drept; 
B. uniuni de state, reprezentând forme de asociere a doua sau mai multe 
state independente. Cele mai reprezentative uniuni de state sunt 
confederatiile si federatiile. 
statul permanent neutru, care are un statut propriu. 

Confederatiile 
Confederatiile sunt acele uniuni de state în cadrul carora statele membre 
îsi pastreaza calitatea de subiecte de drept, fiind state independente care 
îsi conduc singure relatiile internationale. Statele uniunii instituie organe 
comune, care centralizeaza si coordoneaza activitatea acestora în anumite 
domenii.  
Confederația are o serie de trăsături caracteristice: 
-este constituită în temeiul unui tratat; 
-are un organ comun, numit de regulă organ deliberativ; 
-puterea confederației este limitată asupra statelor și nu asupra cetățenilor. 
Confederațiile deși nu constituie prin ele însele un stat, au calitatea de 
subiect de drept internațional. 
De cele mai multe ori, confederatia este o forma de tranzitie înspre 
constituirea unei federatii. Este cazul S.U.A., care, înainte de a deveni un 
stat federativ a prezentat forma unei confederatii.  

 
Federatia (statul federal) 

Federatiile reprezinta uniuni de state care au renuntat la independenta lor, 
transferând calitatea de subiect de drept statului federal. Statele membre 
îsi pastreaza competenta de a administra strict probleme de interes local, 
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statul federal fiind cel care le conduce relatiile externe. Este cazul Belgiei, 
a Elvetiei etc. 
Statul federal are o constitutie proprie ca act intern, dispune de organe de 
stat federale cu largi competente generale care se exercita si asupra 
cetatenilor statelor componente; acestea din urma au organe de stat 
proprii, dar competenta lor teritoriala se limiteaza la probleme locale si nu 
depasesc raza teritoriala; ele dispun insa de dreptul de a participa la 
decizii de interes comun.  

Statul permanent neutru 
O situatie particulara este cea a statului permanent neutru, care dispune de 
o capacitate limitata de a-si asuma drepturi si obligatii, determinata de 
statutul sau specific. State cu neutralitate permanenta sunt Elvetia si 
Austria. Neutralitatea unui stat trebuie sa rezulte din acte interne ale 
acestuia – legi si dispozitii constitutionale. 
 Statului neutru îi revin obligatii specifice: 

 de a nu participa la nici un conflict armat si de a-si mentine 
starea de neutralitate pe timp de razboi; 

 de a nu participa la aliante militare, politice sau economice 
care urmaresc pregatirea unui razboi;  

 de a nu permite folosirea teritoriului lor drept teatru al unor 
operatiuni militare, sau ca loc de depozitare a munitiilor, 
armamentului si a trupelor militare; 

  de a colabora activ cu celelalte state pentru asigurarea pacii 
si securitatii internationale; 

 de a promova relatii de prietenie, pace si cooperare cu toate 
statele, fara discriminare.  

Neutralitatea permanentă are o serie de trăsături caracteristice: 
-caracterul permanent, prin care se interzice participarea la orice fel de 
conflict armat; 
-se aplică entităților statale și nu unor teritorii, ceea ce o deosebește de 
statutul de neutralizare; 
-constituie un statut juridic și nu o simplă stare de fapt, izvorul său fiind 
de natură complexă –convențională printr-un tratat internațional și prin act 
unilateral – lege internă sau declarație. 
Statul neutru are si o serie de drepturi ce decurg din personalitatea lui 
juridica internationala; 

 dreptul la suveranitate si integritate teritoriala; 
 dreptul de a deveni parte la tratate; 
 dreptul de a participa la conferinte internationale; 

De asemenea are si drepturi specifice: 
 dreptul la autoaparare impotriva unui atac armat (in acest 

scop este admisa detinerea unor forte armate necesare); 
 dreptul de a cere ajutor si de a fi ajutat in caz de atac armat.  
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 dreptul de a acorda sprijin statului victima, în cazul unui 
razboi.  

Organizatiile internationale guvernamentale 
Organizatiile internaionale au o personalitate juridica limitata prin statutul 
lor de functionare, fiind îndreptatite sa îsi asume doar acele drepturi si 
obligatii care concura la realizarea scopului pentru care au fost înfiintate. 
Totodata, reprezinta subiecte de drept derivate, întrucât sunt creatia 
statelor - a subiectelor originare - care le confera calitatea de subiecte de 
drept, prin statut. 
Personalitatea juridica a org. I. deriva din actul sau constitutiv. 
Personalitatea juridica internationala a organizatiilor guvernamentale se 
manifesta pe plan intern si pe plan international si consta în:    

-dreptul de a-si coordona activitatea organelor interne; 
-dreptul de a încheia tratate, de a înfiinta misiuni diplomatice 
permanente si de a accepta functionarea unor asemenea 
misiuni ale statelor pe lânga ele (drept de legatie activa si 
pasiva); 
-dreptul organizatiilor si a functionarilor acestora de a 
beneficia la imunitati si privilegii diplomatice; 
-în dreptul de a actiona pe plan international împotriva unui 
alt subiect de drept si în obligatia de a raspunde în fata unor 
instante internationale. 

Personalitatea juridica a organizatiilor este opozabila si fata de statele care 
nu sunt membre ale organizatiei. 

Natiunile si popoarele care lupta pentru eliberare 
Dupa cel de-al doilea razboi mondial, dreptul international public a 
consacrat dreptul la autodeterminare a popoarelor aflate sub dominatia 
coloniala. În acest mod s-a legalizat lupta lor de eliberare nationala în 
vederea constituirii ca stat independent. 
Calitatea de subiect de drept international se dobandeste, de regule, din 
momentul in care natiunea care lupta pt. eliberare si-a creat anumite 
organe proprii care sa exercite functii de putere publica si sa controleze 
efectiv o parte insemnata din teritoriul viitorului stat. 
Popoarelor care lupta pentru independenta li s-a recunoscut calitatea de 
subiecte de drept international public, dar cu caracter limitat si tranzitoriu, 
aceasta calitate existând pâna la constituirea statului independent care va 
deveni subiect cu personalitate juridica deplina.  

 Calitatea de subiecte de drept international a natiunilor, nu depinde de 
recunoasterea lor, ci ea apartine in mod egal tuturor natiunilor care intrunesc 
aceste criterii, in virtutea dreptului lor la autodeterminare, care este baza 
personalitatii lor juridica internationala. 

Poporul care lupta pentru independenta se bucura de dreptul de a încheia 
tratate internationale, de a întretine relatii oficiale internationale, de a 



38 
 

primi ajutoare din partea statelor si a organizatiilor internationale, de a 
participa la crearea dreptului international public. 

Recunoasterea statelor si a guvernelor 
Recunoasterea statelor 
Reprezinta actul unilateral care emana de la un stat, prin care acesta 
constata aparitia sau existenta altui stat, pe scena vietii internationale. 
Actul recunoasterii reprezinta un act de suveranitate al statelor, un drept al 
unui stat si nu o obligatie a acestuia. 
În literatura de specialitate se discuta valoarea actului de recunoastere 
internationala a noului stat si efectele sale. Recunoasterea este un act 
declarativ si nu un act constitutiv de drepturi, statul recunoscut nu 
dobândeste personalitate juridica din momentul recunoasterii sale, ci din 
cel al formarii sale ca stat. Prin actul recunoasterii, statul stabileste relatii 
oficiale (diplomatice si consulare) cu statul care face obiectul 
recunoasterii. 
Recunoasterea poate fi expresa, atunci când recunoasterea se face printr-
un act scris, oficial care este comunicat statului vizat; poate fi tacita, 
atunci când din comportamentul statului rezulta intentia sa de a recunoaste 
un alt stat ( de exemplu, încheie un tratat cu acesta). 
Recunoasterea guvernelor 
Intervine atunci când noul guvern se formeaza altfel decât pe cale 
constitutionala (prin revolutie, insurectie, lovitura de stat etc), sau se 
formeaza doua guverne. 
Recunoasterea guvernelor reprezinta un act unilateral prin care un stat 
accepta guvernul altui stat ca organ al puterii publice a acestui stat. 
Pentru a face obiectul recunoasterii, guvernul trebuie sa beneficieze de 
suportul majoritatii populatiei statului si sa fie capabil sa se achite de 
obligatiile internationale ale predecesorilor sai. 
Actul recunoasterii are ca efecte: obtinerea de catre guvernul recunoscut a 
dreptului de a stabili relatii diplomatice cu statul care l-a recunoscut si cu 
alte state; dobândirea dreptului de a înainta actiuni în fata instantelor 
judecatoresti ale statului care l-a recunoscut; dobândirea dreptului la 
imunitatea de jurisdictie si de executie. (Imunitatea de jurisdictie 
reprezinta un principiu potrivit caruia un stat nu poate fi actionat de catre 
alt stat – împotriva vointei sale – în fata unei instante de judecata.) 

 
Succesiunea statelor 

Problema succesiunii statelor în dreptul international este reglementata de 
doua conventii – Conventia referitoare la succesiunea statelor cu privire la 
tratate (Viena, 1978) si Conventia referitoare la succesiunea statelor cu 
privire la bunuri, arhive si datorii (Viena, 1983). 
Notiunea de succesiune a statelor este definita în dispozitiile conventiilor 
mentionate ca reprezentând “substituirea unui stat în locul altuia, în 
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ceea ce priveste raspunderea pentru relatiile internationale ale unui 
teritoriu”. În virtutea exercitarii suveranitatii, un stat poate decide în mod 
liber daca si în ce masura va pastra relatiile juridice stabilite de 
antecesorul sau. 
Problema succesiunii se ridica în urmatoarele situatii: 

a.în cazul crearii de noi state pe teritoriile fostelor colonii; 
b.în cazul crearii de state prin fuziune sau dezmembrare; 
c.în cazul succesiunii la calitatea de membru în organizatiile 
internationale; 
d.în cazul unei revolutii sociale. 

 
Regulile aplicabile în fiecare din aceste situatii: 

a) Popoarele din teritoriile colonizate, în baza dreptului lor la 
autodeterminare, se constituie într-un stat nou, independent, care 
reprezinta un nou subiect de drept international. O consecinta fireasca a 
acestui fapt o constituie încetarea tratatelor care instituiau protectoratul si 
tutela, ca fiind incompatibile cu statutul de stat suveran. În ceea ce 
priveste celelalte tratate de colaborare internationala ale vechiului stat, 
acestea pot sa fie preluate de catre noul subiect de drept, eventual cu 
formularea unor rezerve sau declaratii interpretative, fata de clauzele care 
nu corespund intereselor sale legitime. Preluarea tratatelor se realizeaza 
prin încheierea unor acorduri de succesiune, formularea unor declaratii 
unilaterale prin aderarea la tratate sau prin renegocierea acestora. Astfel 
de acorduri de succesiune s-au încheiat, de exemplu, între Anglia si 
fostele sale colonii. 
b) Prin fuziune se întelege reunirea mai multor state într-un singur stat, 
care va deveni noul subiect de drept international. De exemplu, unificarea 
R.F.G. cu R.D.G. în 1990. 
Prin dezmembrarea unui stat apar mai multe state independente care vor 
reprezenta fiecare subiecte independente de drept international. De 
exemplu, dezmembrarea U.R.S.S în 1991, a Iugoslaviei, urmata de 
formarea noilor state. 
În asemenea cazuri, de regula, noului stat continua sa aplice tratatele 
încheiate anterior. 
c) Succesiunea statelor la calitatea de membre în organizatiile 
internationale se rezolva în functie de procedura de admitere a membrilor 
prevazuta în actul constitutiv al organizatiei. Aceasta presupune si 
manifestarea de vointa expresa din partea statului de a deveni membru 
într-o organizatie ca succesor al altui stat. 
d) Pentru statele create ca urmare a unor revolutii sociale nu se pune 
problema unei succesiuni propriu-zise, întrucât, teritoriul si populatia 
ramânând aceleasi, nu apare un nou subiect de drept international. Dupa o 
revolutie care schimba regimul unui stat, noile structuri ale puterii emit o 
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declaratie în care-si precizeaza pozitia fata de tratatele si conventiile 
încheiate de fosta putere. De exemplu, Consiliul Frontului Salvarii 
Nationale, în comunicatul exprimat în decembrie 1989 arata ca, va 
mentine tratatele si conventiile încheiate de România, anterior acelei date. 

 
Statutul individului în dreptul international public 

Dreptul international public – drept esentialmente interstatal - nu 
recunoaste persoanei fizice calitatea de subiect de drept în ordinea 
internationala. Se apreciaza, în literatura de specialitate ca participarea 
individului la viata internationala este mediatizata de catre stat. Statul, 
prin semnarea si ratificarea tratatelor internationale constituie în favoarea 
individului drepturi si obligatii, exprimându-si în acest mod 
consimtamântul ca persoana fizica sa actioneze în cadrul relatiilor 
internationale. 
Problema recunoasterii calitatii de subiect de drept în favoarea individului 
se mentine controversata. Rolul individului în dreptul international se 
discuta în legatura cu domeniul dreptului international penal si al 
dreptului international al drepturilor omului. 

Individul - subiect al raspunderii penale 
a) Astfel, individul poate fi subiect al raspunderii penale în cazul comiterii 
unor fapte, considerate infractiuni prin conventiile internationale (de 
exemplu, genocidul), prin care statele se obliga sa incrimineze si sa 
pedepseasca aceste fapte în legea interna. În baza unor astfel de 
reglementari persoana fizica se supune de fapt jurisdictiei interne a 
statului. Însa pentru comiterea crimelor de razboi sau a crimelor împotriva 
pacii si umanitatii, care constituie infractiuni cu caracter international, 
raspunderea individului se angajeaza pe plan international, în fata 
instantelor jurisdictionale. 

Individul – subiect al dreptul international al drepturilor omului 
b) Doar dreptul international al drepturilor omului recunoaste subiectelor 
de drept intern – persoane fizice, juridice sau grupuri de particulari - 
personalitatea juridica internationala, manifestata prin dreptul acestora de 
a actiona la nivel international, prin intermediul petitiilor, al 
comunicarilor sau al recursurilor cu caracter contencios, înaintate unor 
institutii jurisdictionale sau altor organe internationale. În fata Curtii 
Europene a Drepturilor Omului individul se poate adresa direct cu o 
plângere împotriva unui stat, din momentul ratificarii de catre acesta a 
Conventiei Europene a Drepturilor Omului (1950). În fata acestei institutii 
jurisdictionale individul este tratat de pe pozitii de egalitate cu statul. 
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CURS 6 
ORGANIZATII INTERNATIONALE 
 
Definitie 

Organizaţia internaţională este o asociaţie de state suverane care urmăresc 
realizarea unui scop comun, constituită printr-un tratat, dotată cu un statut 
(o constituţie), cu organe proprii, care are o personalitate juridică distinctă 
de cea a statelor membre.  
Pe scurt organizaţiile internaţionale sunt forme permanente, 
instituţionalizate ale cooperării dintre state în diferite domenii. 

 
Elementele definitorii ale organizaţiei internaţionale: 

1. Este o asociaţie liberă de state (statele aderă la organizaţiile  
internaţionale pe baza deciziei lor suverane, dar primirea unui stat  este 
decisă de statele membre). Statutul cuprinde următoarele  prevederi 
importante: obiectul  şi scopurile organizaţiei; principiile  care guvernează 
activitatea organizaţiei; procedura de primire a  noilor membrii; drepturile  
şi obligaţiile ce decurg din calitatea de  membru; sistemul organelor; 
sancţiunile aplicabile membrilor;  posibilităţile de modificare, amendare, 
revizuire ale tratatelor constitutive.  
2. Tratatul de constituire (tratat internaţional multilateral) reprezintă de  
cele mai multe ori statutul organizaţiei.  
3. Are organe proprii permanente şi organe cu întruniri periodice.  
4. Are personalitate juridică (specializată şi limitată) ceea ce îi asigură o  
autonomie funcţională. Personalitatea juridică conferă organizaţiei  
internaţionale o existenţă obiectivă în raport cu ceilalţi participanţi la 
relaţiile internaţionale, ceea ce înseamnă că  este un subiect de drept 
distinct.  
 
Organizaţiile internaţionale au  personalitate juridică şi în dreptul intern, 
în ordinea juridică a statelor în care îşi au sediul şi una de drept 
internaţional public, din care decurg următoarele drepturi:  
-dreptul de legaţie pasivă şi activă;  
-dreptul de a prezenta reclamaţii internaţionale pentru daunele suferite;  
-dreptul de a încheia tratate internaţionale; 
-dreptul de a avea un buget propriu  şi o autonomie financiară;  
-dreptul la imunitatea sediului şi a funcţionarilor.  

Organizaţia Naţiunilor Unite  
(ONU) 

Carta ONU a fost semnată de 51 de state în 26.06.1945 la San Francisco şi 
a intrat în vigoare la 24.10.1945. 
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România a aderat la ONU la 14. decembrie 1955. 
Organizaţia Naţiunilor Unite (organizaţie politică universală) este cea 
mai complexă organizaţie internaţională din lume. Fondată în 1945, 
după Al Doilea Război Mondial, are 193 de state membre. 
ONU are misiunea de a asigura pacea mondială, respectarea 
drepturilor omului, cooperarea internaţională şi respectarea 
dreptului internaţional. 
Sediul central al organizaţiei este situat în New York. 
Cel de-al Doilea Război Mondial nu a avut ca rezultat un tratat de pace 
general, cauza a fost nivelul scăzut de solidaritate între aliaţi. Carta ONU 
a fost un substitut al unui tratat general de pace. Obiectivul – menţinerea 
păcii şi a securităţii internaţionale. 
În afara scopului fundamental, de a institui un nou sistem de securitate 
colectivă, Carta ONU menţionează în preambulul său trei finalităţi : 

  - respectul drepturilor fundamentale ale persoanei umane;  
  -respectul dreptului internaţional; 
  -respectarea promovarii  progresului social general într-un climat de 
libertate. 
 
Societatea Naţiunilor, precursoarea ONU – Scurt istoric şi descriere 

Ideea constituirii unei organizaţii internaţionale, care să faciliteze 
colaborarea dintre state în scopul menţinerii păcii, poate fi identificată în 
seria de conferinţe diplomatice internaţionale, ţinute în ultima parte a 
secolului XIX-lea şi prima parte a secolului XX. Impulsul pentru crearea 
unei organizaţii cu vocaţie universală a fost dat însă de dorinţa statelor de 
a coopera pentru a preveni repetarea primului război mondial. 
În 1915 ia fiinţă în SUA, la Philadelphia, Liga pentru impunerea păcii, 
organizaţie privată ale cărei principale idei, acceptate de preşedintele 
Woodrow Wilson, se regăsesc în vestitele sale „14 puncte”, privind 
organizarea păcii la sfârşitul războiului. 
La o săptămână după deschiderea Conferinţei de pace de la Paris (18 
ianuarie 1919), s-a constituit o comisie, a cărei conducere a revenit 
preşedintelui SUA, W. Wilson, cu sarcina elaborării actului constitutiv al 
Ligii, ca parte integrantă a Tratatului de pace. Proiectul final al acestui 
document, denumit Pactul Societăţii Naţiunilor, a fost aprobat în 
unanimitate şi a intrat în vigoare la 10 ianuarie 1920. 
Cele mai importante ţeluri ale Societăţii Naţiunilor erau legate de 
promovarea păcii şi prevenirea războiului. 
Expresia „Naţiunile Unite” aparţine preşedintelui Statelor Unite ale 
Americii, Franklin D. Roosevelt, şi a fost folosită pentru prima dată 
în „Declaraţia Naţiunilor Unite” din ianuarie 1942, prin care 
reprezentanţii a 26 de naţiuni angajau guvernele lor să continue lupta 
împotriva Puterilor Axei. Ideea creării Organizaţiei Naţiunilor 
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Unite este lansată de miniştrii de externe ai SUA (Cordell Hull), URSS 
(V. M. Molotov) şi Marii Britanii (Anthony Eden) şi ambasadorului 
Chinei în Uniunea Sovietică (Fao Ping-Sheung). 
Conferinţa de la San Francisco, a cărei denumire oficială a 
fost „Conferinţa Naţiunilor Unite privind Organizaţia 
Internaţională”, şi-a început lucrările la 25 aprilie 1945, cu participarea 
reprezentanţilor a 50 de state. Lucrările Conferinţei, care au durat două 
luni, au fost consacrate elaborării Cartei ONU. 
În termeni generali, Organizaţia Naţiunilor Unite poate fi definită ca o 
organizaţie cu vocaţie universală, atât în ceea ce priveşte entităţile sale – 
state suverane – cât şi domeniile în care se implică, scopul său principal 
fiind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. 
ONU nu este o organizaţie supranaţională, nu are competenţele unui 
guvern mondial, ci reprezintă o organizaţie de state suverane, funcţionând 
ca „un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor prin atingerea 
unor scopuri şi obiective comune” . 

 
 
Scopul si sarcinile ONU 

Scopurile pentru care a fost creată Organizaţia Naţiunilor Unite şi 
pentru realizarea cărora acţionează statele membre şi organizaţia ca atare 
sunt înscrise în primul articol al Cartei. 
Primul şi cel mai important dintre acestea este menţinerea păcii şi 
securităţii internaţionale. Aliniatul întâi al aceluiaşi articol indică şi 
căile utilizării acestui obiectiv:  
a) prin măsuri colective pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor 
împotriva păcii şi prin reprimarea actelor de agresiune sau a altor încălcări 
ale păcii; 
 b) prin aplanarea şi soluţionarea diferendelor sau a situaţiilor cu caracter 
internaţional care pot duce la o încălcare a păcii, prin mijloace paşnice şi 
în conformitate cu principiile justiţiei şi dreptului internaţional. 
În al doilea rând, după menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale, Carta subliniază, ca scop al Organizaţiei, realizarea 
cooperării internaţionale în domeniul economic şi social. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, ca şi în cazul menţinerii păcii şi securităţii 
globale, Carta conţine prevederi precise privind atribuţiile organelor sau 
organizaţiilor din sistemul său, în sarcina cărora cade realizarea acestui 
obiectiv. 
Un al treilea obiectiv al ONU, consfiinţit în articolul 1 al Cartei, este 
realizarea cooperării internaţionale pentru promovarea şi 
încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie. 
Potrivit Cartei, principalele responsabilităţi pentru promovarea drepturilor 
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omului sunt încredinţate Adunării Generale şi Consiliului Economic şi 
Social. 
Un alt obiectiv al ONU constă în dezvoltarea de relaţii prieteneşti între 
naţiuni. Carta stabileşte un set de principii în baza cărora vor acţiona, 
pentru înfăptuirea scopurilor consacrate, atât Organizaţia, cât şi statele 
membre. 

Declaratia Universala a Drepturilor Omului 
Proclamată şi adoptată de Adunarea Generală a O.N.U., la 10 
decembrie 1948, este primul document cu vocaţie universală în acest 
domeniu şi stabileşte o concepţie unitară a comunităţii internaţionale 
despre drepturile şi libertăţile omului, deschizând calea spre un sistem de 
protecţie internaţională a drepturilor omului. 
După 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în acest domeniu 
peste 60 de convenţii şi declaraţii prin care s-a avut în vedere şi instituirea 
unor mecanisme specifice de protecţie a acestor drepturi. 
După cum enunţă prima propoziţie a Declaraţiei Universale a 
Drepturilor Omului, respectarea drepturilor omului şi a demnităţii 
umane reprezintă „fundamentul libertătii, justiţiei şi păcii în lume” şi a 
fost proclamată ca un „ideal comun spre care trebuie să tindă toate 
popoarele şi naţiunile” în ceea ce priveşte respectul faţă de drepturile 
omului. 
Ea face referire la numeroase drepturi - civile, politice, economice, 
culturale şi sociale – la care oamenii de pretutindeni sunt îndreptăţiţi. 

 
Structura ONU 

Carta Naţiunilor Unite indică următoarele şase organe principale 
ale ONU: 1.Adunarea Generală, 2.Consiliul de Securitate,3.Consiliul 
Economic şi Social, 4.Consiliul de Tutelă,5. Curtea Internaţională de 
Justiţie şi 6.Secretariatul General. 
Cele şase organe enumerate, deşi calificate toate ca principale, se află 
totuşi, din punct de vedere al independenţei şi puterii pe care o exercită, în 
situaţii diferite. 

Adunarea Generală 
In cadrul AG sunt reprezentate toate statele membre, ca entităţi egale; este 
organul care dispune de cele mai largi competenţe. 
Aceasta ocupă o poziţie centrală în cadrul Organizaţiei, nu numai datorită 
funcţiilor şi puterilor sale politice, dar şi pentru competenţele sale 
administrativ-financiare şi rolul în stabilirea structurării altor organe. 
Două dintre organele principale ale ONU – Consiliul Economic şi Social 
(ECOSOC) şi Consiliul de Tutelă – sunt plasate sub autoritatea Adunării 
Generale. 
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Pe de altă parte, competenţele Consiliului de Securitate în menţinerea 
păcii şi securităţii internaţionale sunt ferite de orice interferenţă din partea 
altor organe ONU, inclusiv Adunarea Generală. 

În sistemul Naţiunilor Unite, Adunarea Generală este organ principal, 
ocupând o poziţie centrală. Prin poziţie şi alcătuire, Adunarea 
Generală are o vocaţie universală; în genere, aceasta poate discuta orice 
probleme sau chestiuni la care se referă Carta sau care privesc puterile şi 
funcţiile oricărui organ al Naţiunilor Unite şi poate face recomandări 
membrilor O.N.U. sau Consiliului de Securitate în orice chestiuni 
similare. 
Principial, conform Cartei şi altor acte constitutive, acţiunile Adunării 
Generale în domeniul reglementării paşnice, înscriindu-se în cadrul 
diplomaţiei multilaterale, nu au forţă juridică obligatorie, ci numai valoare 
moral-politică. În acest sens, funcţiile şi puterile Adunării Generale au 
numai un caracter deliberativ şi de recomandare. 

Consiliul de Securitate 
Autorii Cartei ONU au rezervat Consiliului de Securitate un loc aparte în 
sistemul instituţional al organizaţiei, ca organ cu compunere restrânsă, 
investit cu răspunderea principală în menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale (art. 24). 
Pentru realizarea acestei răspunderi, Carta conferă Consiliului de 
Securitate puteri speciale de decizie şi de acţiune în prevenirea şi 
rezolvarea conflictelor internaţionale, iar statele membre ONU „acceptă 
să execute hotărârile Consiliului de Securitate”, luate în conformitate cu 
dispoziţiile Cartei (art.25). 
Poziţia şi rolul deosebit rezervate acestui organ în structura organizaţiei 
mondiale sunt relevate de compunerea acestuia, funcţionarea, sistemul 
decizional şi competenţele ce le exercită. 
Destinat să facă faţă, prin „acţiuni rapide şi eficace”, unor situaţii 
conflictuale, alcătuirea acestui organ, în viziunea fondatorilor ONU 
trebuia să răspundă unei duble cerinţe: pe de o parte, să se limiteze la un 
număr restrâns de membri, iar pe de altă parte, să aibă în compunerea sa, 
obligatoriu şi permanent, marile puteri aliate în cel de-al doilea război 
mondial, cooperarea acestora fiind considerată o principală garanţie a 
menţinerii păcii şi securităţii în perioada postbelică. 
Ca atare, conform Cartei, Consiliul de Securitate cuprinde două 
categorii de membrii: permanenţi şi nepermanenţi. 
Iniţial, Consiliul cuprindea unsprezece membri: cinci membri permanenţi, 
numiţi prin Cartă – China, Franţa, Rusia, Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii – şi şase 
membri nepermanenţi. Ca urmare a unui amendament adus Cartei în 1963 
(intrat în vigoare la sfârşitul anului 1965), numărul membrilor 
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nepermanenţi a fost sporit la zece , Consiliul fiind compus, după 1965, 
din cincisprezece membri. 
Consiliul de Securitate are 15 membrii (reprezentare de 12:1) dintre care 5 
permanenţi (SUA, Rusia, China, Anglia şi Franţa) şi 10 nepermanenţi 
aleşi pe o perioadă de 2 ani ( 5 Afro-Asia, 2 America de Sud, 1+2 Europa 
+ Canada, Australia şi Noua Zelandă). În probleme procedurale decide cu 
9 voturi, iar în celelalte decizii cu 9 voturi care trebuie să conţină şi votul 
celor 5 membrii permanenţi. 
Competenţele Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite sunt exprimate 
în temeiul art. 24 al Cartei, care conferă acestuia răspunderea principală în 
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, competenţele în cauză 
urmărind prevenirea izbucnirii unor conflicte, intervenţia, dacă este cazul, 
pentru a le pune capăt şi, în general, dezamorsarea crizelor internaţionale. 

Atribuţiile Consiliului de Securitate 
Sunt grupate, de Carta ONU, în trei capitole distincte: 
Capitolul VI – atribuţii în soluţionarea paşnică a diferendelor 
internaţionale; 
Capitolul VII – atribuţii în cazul unor „ameninţări împotriva păcii”, 
„încălcări ale păcii” şi „acte de opresiune”, care impun măsuri de 
constrângere, fără folosirea forţei urmate, dacă este cazul, de folosirea 
acesteia; 
Capitolul VIII – atribuţii în raporturile dintre ONU şi organizaţii ori 
acorduri regionale, având ca obiect menţinerea păcii şi securităţii într-o 
anumită zonă geografică. 
În domeniul soluţionării paşnice a diferendelor, Consiliul poate să invite 
părţile la un diferend să îl soluţioneze printr-unul din mijloacele 
menţionate la art. 33 („tratative, anchetă, mediere, conciliere, arbitraj, pe 
cale judiciară, prin recurgere la organisme sau acorduri regionale, ori prin 
alte mijloace paşnice, la alegerea părţilor”); 
-să dispună o anchetă asupra unui diferend sau a unei situaţii, care ar 
putea duce la fricţiuni internaţionale sau ar putea da naştere unui diferend; 
concluziile anchetei, întreprinsă de un organ subsidiar al Consiliului, de o 
comisie formată din reprezentanţi ai statelor ori personalităţi 
independente, constituie o primă etapă în stabilirea poziţiei Consiliului 
asupra diferendului a cărui natură urmează să o determine; 
-să recomande părţilor la diferend, procedura sau metoda de soluţionare, 
tinând seama de natura diferendului, ori, la cererea acestora, să le 
recomande soluţii concrete. 
În cazurile în care Consiliul constată existenţa unor situaţii calificate drept 
ameninţare împotriva păcii, încălcare a păcii sau act de agresiune, 
Consiliul de Securitate al ONU, în temeiul Cartei, este autorizat să adopte 
rezoluţii cu valoare obligatorie, prin care dispune măsuri, mergând uneori 
până la utilizarea forţei armate. 
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Celelalte structuri ale ONU şi organizaţiile speciale 

Consiliului Economic şi Social îi sunt subordonate multe din 
organizaţiile speciale. 
Consiliul de Tutelă şi-a suspendat momentan activitatea. 
Curtea Internaţională de Justiţie decide dispute internaţionale (se află 
la Haga). 
Secretariatul Naţiunilor Unite: cea mai mare funcţie administrativă este 
cea de Secretar General al ONU – Ban Ki Moon. 

Consiliului Economic şi Social 
(ECOSOC) 

Obiective: 
– Ridicarea nivelului de trai; 
– Rezolvarea problemelor internationale in domeniul economic, 

social, sanitar, cultural, colaborare in domeniul educational; 
– Urmarirea respectarii universale si efective a drepturilor omului, 

pentru toti fara deosebire de sex, religie, rasa, nationalitate, limba.   
Nr. De membri: 54, alesi de AG pe o per. De 3 ani, iar 1/3 se realeg in 
fiecare an.  

Curtea Internaţională de Justiţie 
Functioneaza pe baza unui statut care face parte integranta din Carta 
ONU. Este alcatuita din 15 judecatori alesi in mod individual de catre AG 
si CS. Inscrierea pe lista candidatilor se face de catre Secretarul General la 
propunerea grupurilor nationale ale Curtii Permanente de Arbitraj. 
Alegerea judecatorilor se face pe o durata de 9 ani, 5 fiind realesi la 
fiecare 3 ani. 
Toti membrii ONU sunt ipso facto parti la Statutul CIJ. 

Institutiile specializate ale ONU 
Sunt organizatii internationale interstatale care fac parte din sistemul 
ONU si care, potrivit actelor lor constitutive, indeplinesc, functiuni in 
domeniul economic, social, cultural, al educatiri, al sanatatii si in alte 
domenii legate de scopurile ONU. 
Functiile pe care le indeplinesc sunt limitate la anumite domenii. 

Institutiile specializate din sistemul ONU 
1.organizatia internationala  a muncii (OIM); 
2. organizatia natiunilor unite pt. alimentatie si agricultura (FAO); 
3.fondul international de dezvoltare agricola (FIDA); 
4. organizatia mondiala a sanatatii (OMS); 
5. organizatia natiunilor unite pt. educatie, stiinta si cultura (UNESCO); 
6.uniunea postala universala (UPU); 
7. uniunea internationala a telecomunicatiilor (UIT); 
8.organizatia aviatiei civile internationale (OACI); 
9. organizatia maritima internationala (OMI); 
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10.fondul monetar international (FMI); 
11.banca internationala pt. reconstructie si dezvoltare (BIRD); 
12.societatea financiara internationala (SFI); 
13.Asociatia internationala pt. dezvoltare (IDA); 
14.organizatia natiunilor unite pt. dezvoltare industriala (ONUDI); 
15. organizatia meteorologica mondiala (OMM); 
16.agentia internationala pt. energie atomica (AIEA). 
ONU utilizează 6 limbi 
oficiale: araba, chineza, engleza, franceza, rusa și spani-ola. 
Aproape toate reuniunile oficiale sunt traduse simultan în aceste limbi. 
Aproape toate documentele pe suport hârtie sau "on-line" , sunt traduse în 
aceste șase limbi. În funcție de anumite circumstanțe, unele conferințe și 
documente de lucru sunt traduse doar în engleză, franceză sau spaniolă. 

SECRETARIATUL 
-organ administrativ principal al organizației; 
-în cadrul Secretariatului lucrează angajați proprii ai ONU; 
-este compus dintr-un Secretar General, ales pe 5 ani la propunerea CS de 
către AG, pe lăngă având birouri și departamente principale. În 1998 a 
fost introdusă funcția de vice-Secretar General. 
În anul 2000, în cadrul Secretariatului ONU lucrau un nr. de aprox. 9000 
de persoane din cca 170 de state. Acești angajați răspund doar în fața 
Organizației și nu urmează nici o altă indicație din partea Guvernului 
vreunui stat.  
Sarcinile Secretariatului sunt de natură politică și administrativă. 
Pe plan administrativ: 
-coordonează activitatea celorlalte organe ale ONU (cu excepția CIJ); 
-răspunde pentru elaborarea planului bugetar și administrarea financiară; 
-înregistrează și publică tratatele depuse de membrii  ONU; 
-reprezintă organizația în plan internațional și în fața statelor membre. 
Pe plan politic: 
-atrage atenția CS (vezi art. 99) asupra oricărei probleme care, după 
părerea sa ar putea pune în pericol menținerea păcii și securității 
internaționale. 
Secretariatul acționează într-un câmp de tensiuni creat între diversele sale 
roluri ca funcționar administrativ suprem și ca moderator, respectiv 
catalizator în cadrul politicii internaționale. 
Kurt Waldheim spunea că, misiunea Secretarului General al ONU este 
„cel mai dificil job din lume”. 
Trygve Lie (primul Secretar General al ONU) spunea că este o „misiune 
imposibilă”. 

 
Secretari Generali ai ONU 

• 1946-1953     Trygve Lie                                   (Norvegia) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_arab%C4%83
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_francez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_spaniol%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_spaniol%C4%83
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• 1953-1961    Dag Hammarskjöld                     (Suedia) 
• 1961-1971     U Thant                                        (Birmania) 
• 1972-1981     Kurt Waldheim                            (Austria) 
• 1982-1991     Javier Perez de Cuellar                (Peru) 
• 1992-1997     Boutros Boutros-Ghali                (Egipt) 
• 1997-2006     Kofi Annan                                   (Ghana) 
• 2007               Ban Ki-Moon                                (Coreea de Sud) 
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CURS 7 
PROBLEME PRIVIND POPULATIA IN DREPTUL INTERNATIONAL 
Notiunea de populatie 

Populatia, alaturi de teritoriu si guvern, reprezinta unul dintre elementele 
constitutive ale statului.  
Statul este înainte de toate, o colectivitate umană; el nu poate exista fără 
populație, așa cum nu poate exista fără guvern sau fără teritoriu. 
În termeni lingvistici, populația unui stat este definită ca totalitate a 
locuitoruilor acelui stat. Dacă se acceptă sensul larg al acestei definiții, se 
înțelege că, populația unui stat cuprinde toți locuitorii care trăiesc pe 
teritoriul său. Din punct de vedere juridic, această definiție prezintă un 
dublu inconvenient. Pe de o parte, este prea largă pentru că include și 
străinii domiciliați într-un stat, dar care n-au renunțat la cetățenia de 
origine și care nu pot fi considerați ca „elemente constitutive” ale statului, 
iar pe de altă parte, exclude cetățenii proprii, instalați în alte țări, dar care 
continuă să participe la viața politică a statului de origine. 
Între indivizi și stat trebuie să existe o legătură juridică stabilă și 
permanentă care se exprimă prin cetățenie. Deci, populația cuprinde masa 
indivizilor legați de stat prin cetățenie. 
Populația cuprinde totalitatea cetatenilor unui stat, din care marea 
majoritate trăiesc pe teritoriul acelui stat, dar o parte din ei se află în alte 
state. 
Alături de cetățeni proprii pe teritoriul unui stat se pot afla și alte categorii 
de persoane aflate pe teritoriul si sub jurisdictia sa: straini, apatrizi, 
refugiati, persoane stramutate. 
 Sunt exclusi de sub jurisdictia statului, personalul diplomatic si consular 
al statelor straine aflat pe teritoriul statului, precum si functionarii 
internationali care beneficiaza de imunitati si privilegii diplomatice. 
Statul, în temeiul suveranitatii sale, stabileste, prin legislatia nationala, 
statutul juridic al persoanelor care formeaza populatia sa. Demersul 
legislativ al statului în acest domeniu trebuie sa se bazeze pe principiul 
respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 
Statul se află în postura de a intermedia relația dintre regimul propriilor 
cetățeni astfel încât să nu aducă atingere drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, iar regimul străinilor să nu prejudicieze 
interesele acestora sau ale statului lor de origine.   
În același timp, orice stat urmărește asigurarea unui regim cât mai 
favorabil cetățenilor săi aflați permanent sau temporar pe teritoriul altor 
state. 
De aici rezultă dubla postură a unui stat: ca stat de origine și ca stat de 
primire. Se impune deci compatibilizarea diferitelor regimuri naționale 
privind p altor state sunt reglementate, în principiu, așa cum vom vedea, 
de dreptul internațional.pulația. Orice stat este competent să determine 
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condițiile de obținere a cetățeniei sale, dar condițiile opozabilitățiiacestei 
cetățeniia  

 
Cetatenia persoanelor fizice 

Notiune 
Cetatenia reprezinta „legatura politica si juridica permanenta dintre o 
persoana fizica si un anumit stat”.  
Dintre categoriile de persoane care formeaza populatia statului, doar 
cetatenii acestuia pot sa detina plenitudinea drepturilor si a obligatiilor 
prevazute în legislatia nationala. 
Curtea Internațională de Justiție (în cazul Nottebohm, CIJ Reports, 195 5, 
p. 23 ) preciza: „cetățenia este o legătură juridică care se întemeiază pe un 
fapt social, pe o legătură, o solidaritate efectivă de existență, interese, 
sentimente, alături de o reciprocitate de drepturi și obligații. Se poate 
spune că ea este expresia juridică a faptului că individul căruia îi este 
conferită...este în fapt, mai strâns legat de populația statului care i-o 
acordă decât de a oricărui alt stat”. 
Cetățenia reprezintă deci, o legătură juridică și politică permanentă dintre 
o persoană fizică și un anumit stat. 

 
Conditii de valabilitate 

Fiecare stat este competent sa stabileasca, prin legea nationala, conditiile 
de acordare a cetateniei. Efectele cetateniei fata de alte state ale 
comunitatii internationale pot fi limitate de normele dreptului 
international. Pentru a fi valabila, acordarea cetateniei trebuie sa se 
realizeze în anumite conditii: 
-pentru a fi opozabila unor state terte, cetatenia acordata de un stat trebuie 
sa fie licita din punct de vedere al dreptului international, adica sa nu fie 
acordata pe baza unor criterii discriminatorii (rasiale, religioase sau 
politice); 
-acordarea cetateniei sa aiba în vedere legatura efectiva a individului cu 
statul; 
-acordarea cetateniei sa aiba la baza principiile si normele dreptului 
international. 
Cetatenia acordata cu ignorarea de catre stat a acestor reguli poate sa fie 
lipsita de recunoasterea statelor comunitatii internationale. 

 
Modalitati de dobândire a cetateniei 

Cetatenia se dobândeste: 
1. prin nastere   
2.prin naturalizare. 
În primul caz se iau în considerare urmatoarele principii: 



52 
 

1a.principiul jus sanguinis ( „prin legatura de sânge”), conform caruia 
copilul dobândeste cetatenia parintilor indiferent de locul nasterii; 
1b.principiul jus soli ( „prin locul nasterii”), conform caruia copilul 
dobândeste cetatenia statului pe teritoriul caruia se naste, indiferent de 
cetatenia parintilor. 
În cel de-al doilea caz, cetatenia se obtine: 
2a. la cererea persoanei si în baza unui act al autoritatilor statului care o 
acorda conform legii. Legislațiile naționale prevăd o serie de condiții 
pentru acordarea cetățeniei la cererea persoanei. 
2b.naturalizarea prin  casatorie sau sedere prelungită (al rezidentei) pe 
teritoriul unui stat. 
2c.prin înfiere- înfierea unui copil fără cetățenie sau cu cetățenie străină 
atrage după sine, de obicei, dobândirea de către copil a cetățeniei 
adoptatorului.  
Potrivit legii române, dacă numai unul dintre înfietori este cetățean român, 
cetățenia infiatului minor se va hotărâ de comun acord. Dacă înfietorii nu 
cad de acord, instanța judecătorească care are competența să încuviințeze 
înfierea va decide asupra cetățeniei minorului .Pentru copilul care a 
împlinit 14 ani este necesar consimțământul acestuia. 
Conform Legii nr.21/1991, cetatenia româna se dobândeste prin nastere, 
prin adoptie, prin repatriere sau poate fi acordata la cerere. Solicitantul 
trebuie sa îndeplineasca anumite conditii pentru ca cererea sa sa fie 
solutionata favorabil: sa fi locuit o perioada de timp pe teritoriul statului, 
sa cunoasca limba nationala, sa dispuna de un loc de munca si de mijloace 
de existenta, sa nu fi suferit condamnari penale, sau sa fi desfasurat vreo 
activitate împotriva intereselor statului român etc. 
 
 
Modalitati de pierdere a cetateniei 
Pierderea cetateniei se poate realiza prin doua modalitati: prin renuntare 
si prin retragere. 
a) Renuntarea la cetatenie este un drept al cetateanului si intervine, de 
obicei, atunci când o persoana se stabileste într-o tara care nu acorda 
dubla cetatenie. Acest act nu are efect asupra cetateniei celorlalti membri 
ai familiei, acestia având dreptul sa o pastreze în continuare. 
b) Retragerea reprezinta o sanctiune aplicata persoanei care a comis fapte 
grave împotriva statului a carui cetatenie o poarta sau care a obtinut 
cetatenia în mod fraudulos. Acest mod de pierdere a cetateniei poate sa 
intervina doar fata de persoanele care au dobândit cetatenia prin 
naturalizare, nu si prin nastere. 

Conflicte de cetatenie 
În anumite cazuri, pot sa apara conflicte pozitive sau negative de 
cetatenie: 
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a) Conflictul pozitiv de cetatenie se manifesta atunci când o persoana are 
doua sau mai multe cetatenii (bipatridia sau pluricetatenia). Cel mai 
frecvent caz este cel al persoanelor cu dubla cetatenie, cauzata de 
neconcordanta legislatiei statelor. De exemplu, copilul nascut din cetateni 
ai unui stat care aplica principiul jus sanguinis, pe teritoriul unui stat a 
carui legislatie prevede principiul jus soli, va purta cetatenia ambelor 
state. Persoana care obtine o noua cetatenie, la cerere, fara sa renunte la 
cetatenia sa anterioara, se afla, de asemenea, în situatia de bipatridie. 
Situatiile de bipatridie sau de pluricetatenie pot sa determine conflicte de 
interese între state, ale caror efecte se repercuteaza asupra persoanei în 
cauza. În aceste cazuri se ridica problema de a stabili carui stat îi revine 
obligatia de a acorda protectie diplomatica cetateanului, sau în care dintre 
state este obligata persoana sa efectueze stagiul militar etc. Conflictele de 
cetatenie se solutioneaza, de regula, prin stabilirea cetateniei dominante, 
efective a persoanei, adica prin determinarea statului fata de care acesta 
este efectiv atasat (din punct de vedere al domiciliului, al locului de 
munca, al limbii vorbite, sau al legaturilor de familie etc.). 
b) Conflictul negativ de cetatenie conduce la aparitia situatiilor de 
apatridie, adica de pierdere a cetateniei. De exemplu, un copil nascut din 
parinti apatrizi, pe teritoriul unui stat care aplica regula jus sanguinis, nu 
va avea nici o cetatenie. Efectele apatridiei consta în lipsirea persoanei de 
protectia diplomatica din partea vreunui stat. De regula, apatrizii sunt 
asimilati strainilor, atât în conventiile internationale, cât si în actele 
normative interne, fiind obligati sa respecte legislatia statului pe teritoriul 
caruia locuiesc si sub a carui jurisdictie se afla.  
Tendinta este de a evita crearea unor situatii de apatridie, pentru ca fiecare 
persoana sa beneficieze de protectia unui stat. În acest sens, s-au încheiat 
conventii internationale în cadrul organizatiilor universale si regionale 
(Conventia privind statutul apatrizilor din 1954 si 1961, O.N.U.; 
Conventia cu privire la cetatenie, 1997, Consiliul Europei). 

 
Regimul juridic al strainilor. Extradarea si expulzarea 

Statutul juridic al strainilor 
Strainii sunt persoane care se afla pe teritoriul unui stat, dar au cetatenia 
altui stat. Conform reglementarilor juridice sunt asimilati acestora, 
apatrizii si refugiatii. 
Statul are dreptul sa stabileasca prin legislatia interna, conditiile de 
intrare, de sedere si alte elemente privind statutul strainilor pe teritoriul 
sau, cu respectarea unui standard minim de drepturi si libertati considerate 
fundamentale.  
Se pot retine câteva reguli generale pe care statele le au în vedere pentru 
determinarea statutului juridic al strainilor: 
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-obligatia statului de a admite intrarea unui strain pe teritoriul sau, dar cu 
posibilitatea de a o supune unor conditii; 
-dreptul statului de a expulza un strain numai pe o baza legala si pentru 
motive temeinice. 
În principiu, strainii beneficiaza de majoritatea drepturilor de care se 
bucura cetatenii unui stat, cu exceptia drepturilor politice si a dreptului de 
a ocupa functii publice. Strainii nu sunt tinuti însa de aceleasi obligatii pe 
care le au cetatenii statului (de exemplu, de obligatia de a presta serviciul 
militar). 

Forme de tratament aplicabile strainilor 
Prin străin înțelegem persoanele care se află pe teritoriul unui stat și au 
cetățenia altui stat sau sunt lipsite de cetățenie. Regimul străinilor este 
stabilit de regulă de fiecare stat în parte, prin legislația sa, prin actele 
administrative și ale justiției, drepturile și obligațiile străinilor, condițiile 
de intrare și ieșire din țară, etc. 
Statutul juridic al străinilor nu se confundă cu cel acordat cetățenilor 
proprii. Statul nu are asupra lor aceeași autoritate și nici aceleași obligații. 
Persoanele din cele două categorii nu au nici ele aceleași drepturi și 
aceleași obligații față de statul ai căror resortisanți sunt, ori față de statul 
străin, pe teritoriul căruia se găsesc la un moment dat. Determinarea 
conținutului acestor drepturi și obligații se face în toate cazurile prin legile 
interne ale fiecărui stat. 
În doctrină se sublinează că nu există o  regulă generală de drept 
internațional care să oblige un stat să admită orice străin pe teritoriul 
său.în conformitate cu dreptul internațional, în afara cazurilor când este 
obligat printr-un tratat internațional, statul nu este dator să admită orice 
străin pe teritoriul său, sau să nu-l expulzeze. De asemenea, dreptul 
internațional nu impune o perioadă determinată de ședere a străinilor 
odată admiși în teritoriul unui stat. Cu toate acestea, fiecare stat tratează 
această problemă cu mare grijă: prohibirea intrării străinilor, ca și 
expulzările nejustificate, pot fi privite de alte state ca provocări sau acte 
inamicale la adresa lor și pot genera măsuri de retorsiune. 
S-a ajuns astfel să se rețină următoarele aspecte: 
1. un stat are datoria să admită intrarea oricărui străin pe teritoriul său, dar 
poate condiționa această intrare. Astfel, un stat poate să refuze admiterea 
pe teritoriul său a unor categorii de străini, considerați ca indezirabili, ca 
de ex., persoane ce consumă sistematic stupefiante, suferă de boli 
contagioase, etc. 
2.un stat este îndreptățit să expulzeze orice străin, dar pentru motive 
temeinice. 
În privința tratamentului aplicabil străinilor se constată existența mai 
multor tipuri de regimuri. Nici în această privință nu există însă reguli de 
drept internațional care să beneficieze de aplicabilitate generală. Statele își 
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rezervă dreptul de a refuza străinilor aplicarea dreptului intern în anumite 
domenii, precum și efectuarea de către străini a anumitor munci salariate, 
exercitarea unui anumit gen de comerț sau diverse profesiuni. Străinii nu 
sunt titulari ai anumitor drtepturi; nefiind cetățeni, ei nu sunt nici 
alegători, nici eligibili, nu sunt supuși obligațiilor de efectuare a 
serviciului militar, etc. 
În practica statelor sunt cunoscute  următoarele regimuri aplicabile 
străinilor: 
Regimul national, prin care statul recunoaste strainilor aceleasi drepturi 
pe care le acorda propriilor cetateni, cu exceptia drepturilor politice si a 
dreptului de a ocupa functii publice; 
Regimul clauzei natiunii celei mai favorizate, care presupune acordarea 
în favoarea cetatenilor unui stat strain, a regimului cel mai favorabil care a 
fost acordat resortisantilor unui stat tert; 
Asigurarea de catre toate statele comunitatii internationale a unui 
standard minim de tratament în favoarea strainilor (international 
standard of treatment). 
În practica actuală a unor stgate se aplică străinilor, în multe cazuri, un 
tratament mixt, acordânduli-se un regim cu elemente din ambele tipuri de 
regimuri mai sus evocate. 
În situatii determinate, statele pot adopta fata de strainii aflati pe teritoriul 
lor masura expulzarii sau a extradarii. 
Corespunzător dreptului statului de a stabili condițiile de intrare a 
străinilor, este dreptul statului de a refuza unui străin continuarea șederii 
pe teritoriul național și, ca urmare, de a recurge la măsuri de îndepărtare 
de pe teritoriul său. 

 
Expulzarea 

Reprezinta un act administrativ individual, cu caracter de sanctiune, 
motivat prin ratiuni de ocrotire a ordinii publice, a regimului politic, a 
sistemului economic si a securitatii nationale. 
Prin conventii internationale, statele au stabilit ca expulzarea se poate 
dispune ca efect al unei decizii legale, cu asigurarea dreptului la aparare al 
individului si a dreptului de a ataca prin cai legale decizia de expulzare. 
De asemenea, sunt interzise expulzarile colective de straini. Un stat nu îsi 
poate expulza proprii cetateni. (Conventia Europeana a Drepturilor 
Omului si Protocoalele aditionale). 
Măsura expulzării este luată împotriva străinilor care devin indezirabili 
sau care prin acțiunile lor periclitează securitatea statului, ordinea lui 
internă, ete.  
Expulzarea diplomaților și consulilor este condiționată de declararea lor 
persona non grata.  
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Statul care ia măsura expulzării nu este obligat să-și justifice atitudinea, în 
practica internațională în temeiul curtoaziei internaționale, s-a instituit 
obiceiul de a anunța organele statului străinului motivele pt. care acesta 
este obligat să părăsească țara.   

Extradarea 
Este un act de asistenta juridica între state, care se dispune în cazul 
comiterii de catre cetatenii altui stat, a unor infractiuni grave, de drept 
comun sau de drept international (crime împotriva pacii si umanitatii). 
Masura extradarii se dispune baza unor conventii internationale, pe baza 
de reciprocitate, sau în temeiul legii interne. 
Este un act de asistență juridică interststală în materie penală care 
urmărește transferul unui individ urmărit sau condamnat penal, din 
domeniul suveranității judiciare a unui stat în domeniul altui stat. 
Extrădarea are loc la cererea statului interesat ca persoana extrădată să fie 
cercetată, judecată sau să execute pedeapsa pentru care a fost condamnată. 
Extrădarea fiind un atribut suveran al statului acesta poate admite sau 
refuza predarea persoanei a cărei extrădare se cere. 
În dreptul international s-a stabilit un numar de reguli aplicabile în 
domeniul extradarii: 

 nu se dispune masura extradarii împotriva cetatenilor unui stat de 
catre propriul stat; 

 fapta pentru care se solicita extradarea, trebuie sa fie incriminata de 
legislatia ambelor state (principiul dublei incriminări); 

 persoana extradata va fi judecata si condamnata doar pentru 
infractiunea pentru care a fost solicitata masura și nu pt. o altă 
infracțiune (principiul specialității). 

Refugiatii si persoanele stramutate. 
 Dreptul la azil 

Notiunea de persoana refugiata 
Conventia privind statutul refugiatilor, adoptata de O.N.U. în anul 1951, 
completata de Protocolul aditional din 1967, defineste notiunea de 
persoana refugiata ca fiind „ persoana care, în urma unor temeiuri 
jusitficate de a fi persecutata pe motive de rasa, religie, nationalitate, 
apartenenta la un grup social sau opinie politica, se gaseste în afara tarii 
sale de origine si nu poate sau, din cauza acestor temeri, nu doreste sa 
revina în acea tara” (art.1). 
Statutul de refugiat este, astfel, acordat pe baza individuala, si nu pentru 
grupuri de persoane. Din textul Conventiei mentionate se deduce ca nu 
intra în categoria persoanelor refugiate, refugiatii economici si persoanele 
care au dobândit statutul de refugiati ca efect al unor conflicte armate 
internationale sau interne. În aceste cazuri, solutia care s-ar impune ar fi 
cea a ajutorului umanitar international în tara de origine sau a unor masuri 
de dezvoltare economica. 
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Notiunea de persoana stramutata 
Persoanele stramutate sunt acele persoane care au fost deportate pe 
teritoriul unor state straine (cum a fost cazul persoanelor deportate în cel 
de-al doilea razboi mondial). Preocuparea statelor fata de aceste persoane 
s-a materializat în încheierea de conventii internationale prin care sa se 
asigure repatrierea lor. 

Statutul juridic al refugiatilor si al persoanelor stramutate 
Acesta este similar cu cel al strainilor sau al cetatenilor statelor, potrivit 
Conventiei din 1951. Chiar daca statelor nu le revine nici o obligatie de 
admitere pe o baza permanenta a acestor categorii de persoane pe 
teritoriul lor, returnarea refugiatilor si expulzarea strainilor în state unde 
risca sa le fie încalcate drepturile fundamentale ale omului, sunt interzise. 
Pentru protejarea intereselor refugiatilor, în cadrul ONU, s-a înfiintat în 
anul 1951, Înaltul Comisariat pentru Refugiati. 
În România, statutul refugiatilor este asigurat prin Legea nr. 46/1991 prin 
care statul român a aderat la Conventia O.N.U. din 1951, completata de 
Protocoalele aditionale din 1967, precum si prin Legea nr.15/1996. 
Pe lânga motivele invocate de Conventia O.N.U. pentru acordarea 
statutului de refugiat, legea româna adauga considerentele umanitare si 
cazul unor conflicte armate, în limita posibilitatilor si pe o durata 
determinata. 
Procedura de acordare a statutului de refugiat presupune înaintarea unei 
cereri motivate, fie unei misiuni diplomatice sau unui oficiu consular 
român din strainatate, fie Directiei generale a politiei sau altor organe 
locale. Respingerea cererii solicitantului poate interveni pentru unul dintre 
urmatoarele motive: comiterea unor fapte împotriva pacii sau umanitatii, 
ori contrare Cartei ONU, apartenenta la o organizatie sau grupare care 
reprezinta o amenintare pentru siguranta nationala sau ordinea publica, 
comiterea unei infractiuni sanctionata cu închisoare mai mare de 3 ani sau 
dobândirea statutului de refugiat în alta tara. 

 
Tipuri de azil 

Azilul poate fi teritorial si diplomatic: 
a) Azilul teritorial se acorda unor persoane, la cerere, în cazuri 
depersecutii politice exercitate asupra unei persoane în propriul lor stat. 
Acordarea azilului teritorial reprezinta un drept suveran al statului, însa, o 
data ce l-a acordat, statul este tinut sa asigure o protectie activa vizând 
asimilarea azilantului în societate, precum si o ocrotire din ratiuni 
umanitare. Dreptul de a solicita azil este considerat un drept fundamental 
al omului, înscris în Declaratia Universala a Drepturilor Omului adoptata 
de O.N.U. în 1948. 
b) Azilul diplomatic se refera la primirea si protectia acordata în 
localurile ambasadelor straine, a cetatenilor statului pe lânga care este 
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acreditata misiunea diplomatica, cetateni urmariti de propriile autoritati, 
ori a caror viata este în pericol din cauza unor evenimente interne 
exceptionale. Acordarea azilului diplomatic poate fi considerata un act de 
încalcare a suveranitatii statului de resedinta. În general, azilul diplomatic 
se acorda în baza unor conventii, sau pe baza de reciprocitate. 

 
Protecta diplomatica 

Reprezinta protectia pe care un stat o acorda cetatenilor sai aflati în 
strainatate, în scopul de a proteja interesele acestora în raporturile cu 
autoritatile locale. Autoritatea statului se exercita asupra propriilor 
cetateni si în afara teritoriului national, în baza legaturii juridice 
permanente ce se stabileste între stat si resortisantii sai. Statul poate sa le 
impuna anumite obligatii, decurgând din legislatia sa nationala, cum ar fi 
obligarea cetatenilor de a presta serviciul militar si totodata, statul are 
dreptul sa inculpe si sa condamne o persoana chiar în contumacie (în 
lipsa), însa nu poate sa efectueze acte de urmarire penala si arestare pe 
teritoriul unui alt stat, decât daca între state exista un tratat, care sa 
permita aceasta. Finalitatea protectiei diplomatice consta în supravegherea 
situatiei cetatenilor unui stat pentru ca statul strain pe teritoriul caruia se 
afla, sa le asigure un standard minim de drepturi. 
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CURS 8 
DREPTUL TRATATELOR 
(partea I) 
Definitia si elementele tratului 

Definitia si sediul legal al materiei 
Tratatul reprezinta “actul juridic care exprima acordul de vointa între doua 
sau mai multe state, sau alte subiecte de drept international în scopul de a 
creea, modifica sau stinge drepturi si obligatii în raporturile dintre ele” . 
Ansamblul normelor care reglementeaza încheierea, aplicarea, 
respectarea, interpretarea, modificarea, cazurile de nulitate si de încetare a 
tratatelor constituie dreptul tratatelor. 
Regimul juridic al tratatelor este reglementat în doua documente 
internationale de referinta – Conventia privind dreptul tratatelor încheiate 
de catre state (Viena, 1969) si Conventia privind dreptul tratatelor 
încheiate de catre state si organizatii internationale (Viena, 1986). 
Conform primei Conventii, tratatul reprezinta “un acord international 
încheiat între state în forma scrisa si guvernat de dreptul international, fie 
ca este consemnat într-un singur instrument sau în doua, ori mai multe 
instrumente conexe si oricare ar fi denumirea sa particulara” (art.2.a). 

Elementele tratatului si denumirea 
Elementele esentiale ale tratatului sunt: 

  subiectele sau partile tratatului, respectiv statele sau alte 
subiecte de drept international; 

  vointa partilor, liber exprimata; 
  obiectul tratatului. 
  Tratatul este guvernat de normele dreptului international. 

Statele pot sa încheie între ele acte guvernate de dreptul lor 
intern, însa asemenea acte nu intra în categoria tratatelor (de 
exemplu, contractele). 

Denumirea generala care se refera la orice tip de acord încheiat între state 
este cea de “tratat”. Acordurile pot sa fie încheiate si sub alte denumiri, 
fara ca acest lucru sa influenteze natura juridica a actului: conventie, 
acord, pact, protocol, act final, statut etc. 

Clasificarea tratatelor international 
Clasificarea tratatelor internationale se poate face dupa mai multe criterii: 

  1. dupa numarul partilor contractante: tratate bilaterale si 
multilaterale; 

  2. dupa obiectul lor de reglementare: tratate politice, acorduri 
economice, culturale, sau juridice etc.; 

  3. dupa durata valabilitatii lor: tratate cu termen si tratate pe 
durata nedeterminata (de exemplu, tratatele de pace); 

  4. dupa posibilitatea de aderare la tratat: tratate deschise si 
tratate închise; 
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  5. dupa calitatea partilor contractante: tratate încheiate numai 
de state, tratate încheiate între alte subiecte de drept 
international; 

  6.dupa continutul material: tratate –contract (care urmaresc 
realizarea unei operatii juridice, cum sunt tratatele de comert) 
si tratate – lege (cele prin care se stabilesc reguli de drept, 
cum este Carta O.N.U.). 

Încheierea tratatelor 
Etapele încheierii unui tratat 
Pe cale cutumiara s-a conturat un ansamblu de reguli procedurale, care 
aplicabile etapelor procesului de încheiere a unui tratat international. 
Codificate prin Conventia de la Viena din 1969 privind dreptul tratatelor, 
acestea au o valoare supletiva, Conventia propunând mai multe reguli 
alternative între care statele pot sa opteze. Multe din dispozitiile 
conventionale referitoare la o etapa sau alta a procesului de încheiere a 
tratatelor cuprind mentiunea “în afara cazurilor în care partile nu convin 
altfel”. Prin urmare, procedura de încheiere a tratatelor este guvernata de 
regula “autonomiei depline de vointa a partilor”. 

  În general, la încheierea unui tratat international se parcurg trei etape: 
  1. negocierea textului; 
  2. semnarea tratatului; 
  3. exprimarea consimtamântului partilor de a se obliga prin 

tratat. 
Aceste etape sunt urmate de intrarea în vigoare a tratatutului. 

Negocierea 
Este prima etapa, în cursul careia se elaboreaza textul tratatului.  
Negocierile se desfasoara între reprezentantii statelor cu atributii speciale 
în acest domeniu. Împuternicirea unui reprezentatnt al statului trebuie sa 
rezulte din documente care emana de la autoritatile competente ale 
fiecarui stat, în conformitate cu dispozitiile constitutionale sau ale altor 
legi interne. 
Aceste documente poarta denumirea de “depline puteri”, definite în 
Conventia privind dreptul tratatelor, astfel: “documentul emanând de la 
autoritatea competenta a unui stat si desemnând una sau mai multe 
persoane împuternicite sa reprezinte statul pentru negocierea, adoptarea 
sau autentificarea textului unui tratat, pentru a exprima consimtamântul 
statului de a fi legat printr-un tratat sau pentru a îndeplini oricare alt act cu 
privire la tratat” (art.1, c ). 
Persoana împuternicita cu “deplinele puteri” se numeste “plenipotentiar”. 
În ceea ce priveste împuternicirea care rezulta din deplinele puteri, 
Conventia manifesta o anumita suplete, permitând confirmarea ulterioara 
a împuternicirii unei persoane care a participat la un act legat de 
încheierea unui tratat fara a prezenta deplinele puteri. 
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Pe lânga persoanele special împuternicite prin “deplinele puteri” exista si 
o categorie de persoane, care, în baza functiei pe care o îndeplinesc în stat 
nu au nevoie sa prezinte deplinele puteri în vederea negocierii si încheierii 
tratatului. Aceste persoane sunt: 
-seful statului, seful guvernului si ministrul de externe; 
-sefii misiunilor diplomatice, dar numai pentru adoptarea tratatelor 
bilaterale, între statul acreditant (care îl trimite) si statul acreditar (statul 
gazda); 
-reprezentantii statelor participanti la o conferinta sau la lucrarile unei 
organizatii internationale, în vederea elaborarii unui tratat. 

Semnarea 
Urmatoarea etapa în încheierea unui tratat international este semnarea 
acestuia, act care poate sa aiba o dubla semnificatie:  

  -fie de autentificare (provizorie sau definitiva) a textului 
tratatului;  

  -fie de exprimare a consimtamântului statului de a se obliga 
prin tratat.  

În primul caz, semnarea echivaleaza cu atestarea solemna, de catre statele 
care au participat la negocieri a faptului ca negocierile s-au încheiat iar 
textul semnat are o forma defintiva, fara sa mai poata fi modificat 
unilateral de catre vreunul dintre statele participante. Pentru a creea efecte 
juridice, semnarea va fi urmata de ratificarea tratatului. 
Etapa negocierii unui tratat nu este urmata în toate cazurile, imediat, de 
semnarea definitiva a textului. Exista situatii în care, dupa încheierea 
negocierilor, se procedeaza doar la semnarea “ad-referendum” sau la 
parafarea textului.  
Semnarea cu mentiunea “ad-referendum” semnifica autentificarea 
tratatului, dar numai cu carcater provizoriu.  
Parafarea, care consta în înscrierea initialelor numelui negociatorului 
împuternicit al fiecarui stat pe textul negociat, are de asemenea, efect 
provizoriu. Ambele proceduri prezentate trebuie sa fie urmate de 
semnarea definitiva a tratatului, conditie obligatorie pentru declansarea 
procedurilor etapei urmatoare. 

Exprimarea consimtamântului 
A treia etapa consta în exprimarea consimtamântului statului de a deveni 
parte la tratat, acceptând obligatiile care decurg din dispozitiile acestuia.  
Legislatia interna a statelor prevede mijloacele juridice prin care statul îsi 
exprima vointa de fi legat prin tratat. 
a) O modalitate de exprimare a consimtamântului statului de a fi “legat” 
prin tratat este RATIFICAREA. De regula, prin simpla participare la 
negocierea si semnarea unui tratat, statele NU se considera obligate, din 
punct de vedere juridic, de dispozitiile acestuia. Angajarea defintiva 
presupune interventia unui act intern, prin intermediul caruia organele 
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special abilitate ale statului – de obicei parlamentele nationale – 
analizeaza dispozitiile tratatatului si decid asupra angajarii statului. Acest 
act constituie ratificarea tratatului. 
Uneori, ratificarea tratatului impune elaborarea unei legislatii interne 
pentru aplicarea dispozitiilor acestuia. Ratificarea tratatelor de catre 
parlament este în prezent, mijlocul principal prin care organul legislativ 
controleaza exercitarea de catre executiv a dreptului de a negocia tratatele 
internationale. 
Termenul de ratificare depinde în mare masura de natura tratatului si este 
prevazut în clauzele finale ale acestuia. Ratificarea nu poate fi partiala sau 
conditionata, ci numai acordata sau refuzata, iar daca un stat încearca sa 
modifice un tratat în timpul ratificarii, acest act echivaleaza cu un refuz al 
ratificarii, însotit de o noua oferta care poate sa fie, sau nu acceptata. La 
tratatele multilaterale statele pot sa formuleze, o data cu ratificarea si în 
anumite limite, rezerve. 
b) O alta modalitate de exprimare a consimtamântului statelor este 
APROBAREA sau ACCEPTAREA. Aceasta modalitate a aparut ca o 
alternativa mai simpla la ratificarea tratatelor, determinata de cresterea 
numarului acestora. Pe aceasta cale se realizeaza o examinare rapida a 
dispozitiilor unor tratate si se evita procedura mai lunga si complicata a 
ratificarii de catre parlamentele nationale. Procedura aprobarii sau a 
acceptarii este de competenta guvernelor. 
În conformitate cu legile interne ale fiecarui stat sunt supuse aprobarii sau 
acceptarii de catre guvern, tratatele care nu implica un angajament politic 
major sau care nu se refera la domenii esentiale ale suveranitatii statelor. 
c) ADERAREA la tratate este o modalitate de exprimare a 
consimtamântului statelor, aplicabila numai tratatelor multilaterale, care 
poate sa intervina în cazul în care un stat nu a participat la negocierea si 
semnarea tratatului, dar decide ulterior sa devina parte la acesta. 
Un stat poate sa adere la un tratat doar daca aceasta modalitate este 
prevazuta în mod expres în textul acestuia. 
d) Consimtamântul poate fi exprimat prin SEMNARE. De regula, 
semnarea tratatului are ca efect autentificarea textului stabilit prin 
negocieri (vezi pct 3.3). În anumite cazuri, semnarea echivaleaza cu 
exprimarea consimtamântului statului de a fi parte la tratat. Semnarea are 
acest efect daca sunt întrunite, cumulativ, urmatoarele conditii, prevazute 
în Conventia privind dreptul tratatelor (art.12): 
-tratatul sa prevada în mod expres aceasta posibilitate sau, sa se 
stabileasca într-un alt mod vointa statelor participante la negocieri de a 
acorda actului semnarii valoare de consimtamânt; 
-intentia statului de a conferi actului de semnare acest efect sa rezulte din 
“deplinele puteri” ale reprezentantului sau sa fie exprimata în timpul 
negocierii. 
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Numeroase tratate internationale la care statele devin parti prin semnare 
sunt cunoscute sub denumirea de acorduri în forma simplificata. Aceste 
acorduri consta, de obicei, în schimburi de note sau de scrisori, procese-
verbale parafate, memorandumuri, declaratii comune etc. Originea acestor 
acorduri se regaseste în practica S.U.A, în care sunt cunoscute sub 
denumirea de “executive agreements” si reprezinta acorduri semnate doar 
de presedintele statului, evitând astfel aprobarea Senatului si facilitând în 
acest mod participarea statului la tratatele internationale. 

Intrarea în vigoare a tratatului 
În general, data intrarii în vigoare a unui tratat este prevazuta expres în 
textul acestuia. Daca tratatul nu o prevede, momentul intrarii în vigoare 
este convenit ulterior de catre parti. Intrarea în vigoare a unui tratat 
coincide cu momentul de la care acel tratat produce efecte juridice fata de 
statele parti. 
În cazul tratatelor bilaterale, data intrarii în vigoare o reprezinta momentul 
schimbarii instrumentelor de ratificare sau al notificarii actului de 
aprobare sau acceptare. Documentele prin care statele îsi comunica 
îndeplinirea procedurilor interne de exprimare a consimtamântului sunt 
denumite instrumente de ratificare sau de aderare. 
În ceea ce priveste tratatele multilaterale, instrumentele de ratificare se 
depun pe lânga unul dintre guvernele statelor participante la negocierea si 
semnarea tratatutului si caruia i-a fost încredintata functia de depozitar, 
sau pe lânga o organizatie internationala investita cu aceeasi functie. Data 
intrarii în vigoare a tratatelor se stabileste în functie de acumularea unui 
numar minim, prestabilit prin dispozitiile tratatului, de instrumente de 
ratificare. 

Tratatele încheiate de România 
Potrivit dispozitiilor constitutionale (art.91, al.1) si ale Legii nr.4 din 
1991, încheierea tratatelor internationale în numele României este de 
competenta Presedintelui statului. Presedintele poate sa împuterniceasca 
în acest scop pe Primul ministru, pe ministrul afacerilor externe, pe alti 
membri ai guvernului sau reprezentanti diplomatici ai României. Pe baza 
acestei împuterniciri guvernul poate sa ia masuri în vederea initierii si 
negocierii tratatelor internationale în numele statului. 
Tratatele negociate si semnate în numele României se supun, fie ratificarii 
prin lege, de catre Parlament, fie aprobarii prin hotarâre guvernamentala, 
în functie de domeniul în care intervin. Astfel, potrivit art.4 din Legii nr.4 
din 1991 sunt supuse ratificarii prin lege de catre Parlament, tratatele care 
se refera la : colaborarea politica si militara; cele care fac necesara 
adoptarea unor legi noi sau revizuirea legilor în vigoare; cele care implica 
un angajament politic sau financiar; cele care se refera la probleme 
privind regimul politic si teritorial al statului, sau la statutul persoanelor, 
la drepturile si libertatile cetatenesti; cele referitoare la participarea 
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statului la organizatii internationale ; tratatele care prevad expres 
necesitatea ratificarii de catre Parlament. 
În conformitate cu art.5 din Legea nr.4 din 1991, tratatele care nu au ca 
obiect domenii dintre cele enumerate în art.4 sunt supuse aprobarii prin 
hotarâre guvernamentala. Guvernul îl informeaza pe Presedintele tarii si 
Parlamentul despre orice acord, conventie sau alte întelegeri 
internationale pe care le aproba. 
Acordurile si întelegerile cunoscute sub denumirea de “acorduri în forma 
simplificata” se încheie de catre ministrul afacerilor externe, prin 
schimburi de note sau scrisori. Ele se pot încheia si de catre alte ministere 
sau organe centrale, cu atributii speciale în acest domeniu, în colaborare 
cu Ministerul Afacerilor Externe (art.6 din Legea nr.4 din 1991). 
Acordurile în forma simplificata nu impun – prin continutul lor – 
ratificarea de catre Parlament sau aprobarea de catre Guvern. 
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CURS 9 
DREPTUL TRATATELOR 
(partea a IIa) 
Rezervele la tratate 

Notiune 
Conform normelor dreptului international, statele-parti la un tratat 
multilateral pot recurge la mecanismul traditional în dreptul international 
al tratatelor privind delimitarea apriorica a câmpului obligatiilor 
internationale asumate, prin intermediul rezervei. Institutia rezervei 
permite o aderare larga a statelor la un tratat international multilateral. În 
cadrul unui tratat bilateral, formularea unei rezerve echivaleaza cu o 
revenire asupra textului tratatului initial si deci cu o intiativa implicita de 
a relua negocierile. Prin urmare, nu sunt admise rezervele la tratate 
bilaterale. 
Rezerva este definita în Conventia privind dreptului tratatelor (1969) ca 
fiind o declaratie unilaterala al unui stat - independent de textul tratatului 
si având un caracter facultativ - emisa cu ocazia semnarii, ratificarii, 
acceptarii, aprobarii sau aderarii la un tratat, prin care statul urmareste sa 
excluda sau sa modifice efectul juridic al unor dispozitii ale tratatului, în 
ceea ce priveste aplicarea lor fata de acel stat (art.2, d). 

Conditii de valabilitate 
Pentru ca o rezerva formulata de un stat sa fie admisibila, aceasta trebuie 
sa îndeplineasca anumite conditii (art.19 din Conventie): 
a) rezervele sa fie exprimate în forma scrisa si sa fie notificate celorlalte 
state – parti la tratat, care pot sa formuleze obiectiuni sau sa le accepte în 
mod expres sau tacit; 
b) formularea rezervelor sa nu fie în mod expres interzisa prin textul 
tratatului sau sa nu se refere la anumite articole din tratat fata de care nu e 
permisa rezerva (de exemplu, Conventia Europeana a Drepturilor Omului 
exclude posibilitatea formularii de rezerve fata de dispozitiile care prevad 
drepturi absolute - dreptul la viata, interzicerea sclaviei, interzicerea 
torturii, legalitatea incriminarii si a pedepsei); 
c) rezervele sa nu fie incompatibile cu obiectul si scopul tratatului. 
Mecanismul rezervelor a înregistrat o evolutie fata de dreptul international 
clasic în care rezervele nu erau admise daca afectau dispozitiile de fond 
ale tratatului si, trebuiau, totodata, sa fie acceptate de toate celelalte state-
parti. În dreptul international modern conditia unanimitatii pentru 
acceptarea rezervelor nu mai este ceruta. 
În practica statelor, formularea unei rezerve este determinata, de regula, 
de existenta unei legi interne, în vigoare, care nu este conforma cu 
dispoziitiile tratatului la care statul doreste sa adere. Conventia Europeana 
a Drepturilor Omului (1950), prevede, de exemplu, ca emiterea unei 
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rezerve la tratat trebuie sa fie însotita de o scurta expunere a legii 
neconforme cu dispozitiile conventionale. 
O alta regula prevazuta de o serie de tratate internationale este ca rezerva 
sa nu aiba un caracter general, ci sa vizeze o dispozitie precisa a tratatului. 

Tipuri de reserve 
Un stat poate emite urmatoarele tipuri de rezerve:  

 rezerve ratione temporis (prin care delimiteaza aplicarea temporala a 
tratatului); rezerve ratione loci (privind aplicarea teritoriala a tratatului); 

 rezerve privind dispozitii pe care statul le respinge, le contesta sau le 
defineste într-o maniera proprie, conform legilor interne. 

Efectele rezervelor 
Formularea de rezerve de catre un stat determina raporturi diferentiate 
între statul rezervatar si celelalte state-parti la tratat (art.21 din 
Conventie). 
Între statele care au acceptat rezervele si statul rezervatar tratatul se aplica 
în forma modificata prin continutul rezervelor. 
Statele care au formulat obiectiuni la rezerve au doua posibilitati: 

1. fie sa accepte ca dispozitiile tratatului care nu sunt afectate de 
rezerve sa se aplice între ele si statul rezervatar; 
2. fie sa refuze, prin obiectiunile formulate, aplicarea între ele si 
statul rezervatar a întregului tratat. 

Rezervele pot avea un caracter tranzitoriu, statele renuntând la acestea pe 
masura ce îsi acordeaza legislatia nationala la normele internationale. 

Aplicarea în spatiu si în timp a tratatelor 
Aplicarea teritoriala a tratatelor 
În principiu, tratatele se aplica ansamblului teritoriului national al statelor 
(art.26 din Conventia privind dreptul tratatelor). În anumite situatii statele 
pot sa deroge de la aceasta regula, stabilind anumite parti din teritoriul 
national unde tratatul nu se aplica. De exemplu, un stat federal poate sa 
excluda, prin “clauza federala”, teritoriul unor parti componente ale 
federatiei de la aplicarea unui tratat, daca dispozitiile constitutionale 
permit aceasta. În mod similar, puterile coloniale, aveau posibilitatea sa 
recurga la “clauza coloniala” în care stabileau daca prevederile unor 
tratate ale metropolei se aplicau sau nu teritoriilor coloniale. 

Aplicarea în timp a tratatelor 
Conventia de la Viena (1969) prevede regula generala a neretroactivitatii 
tratatelor. (art.28) . Dispozitiile unui tratat obliga un stat-parte doar în 
ceea ce priveste actele sau faptele petrecute dupa momentul intrarii în 
vigoare a tratatului. Statele pot sa deroge de la regula neretroactivitatii, cu 
conditia ca aceasta posibilitate sa fie prevazuta în textul tratatului. 
Tratatele se aplica din momentul intrarii lor în vigoare, care este stabilit în 
dispozitiile tratatului. La tratatele multilaterale, intrarea în vigoare are loc, 
de obicei, dupa depunerea unui numar de instrumente de ratificare din 
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partea statelor -parti. Durata de aplicare a unui tratat poate fi prevazuta în 
textul tratatului sau poate sa fie nedeterminata. Aplicarea tratatului poate 
sa fie suspendata sau poate sa înceteze ca urmare a intervenirii anumitor 
cauze, analizate la pct.10. 

Efectele tratatelor fata de parti si fata de terti 
Efectele tratatelor fata de parti 
Conform principiului fundamental din dreptul international - pacta sunt 
servanda - un tratat creeaza obligatii juridice numai pentru partile sale, 
care trebuie sa îndeplineasca cu buna-credinta si întocmai angajamentele 
pe care si le-au asumat. Prin urmare, tratatele nu pot avea efecte directe 
fata de terti, întrucât doar acordul statului, liber exprimat, poate constitui 
baza legala a unei obligatii sau a unui drept international. 
Conventia privind dreptul tratatelor (1969) stipuleaza ca un tratat nu 
creeaza nici drepturi, nici obligatii pentru un stat tert, fara consimtamântul 
sau. 
Efectele tratatelor fata de terti 
Conform dispozitiilor Conventiei, statele pot dobândi drepturi în baza 
unor tratate la care nu sunt parti în urmatoarele conditii (art.36): 

1. daca partile unui tratat înteleg sa confere un drept unui stat 
tert sau unui grup de state, sau tuturor statelor; 
2. daca statul tert consimte, fie în mod expres, fie tacit. 

Carta ONU, de exemplu, confera prin prevederile sale anumite drepturi 
statelor nemembre: dreptul de a sesiza Consiliul de Securitate sau 
Adunarea Generala în legatura cu un diferend la care sunt parti, cu 
conditia sa accepte obligatiile de solutionare pasnica a diferendelor, 
prevazute în Carta; dreptul de a deveni parti la Statutul Curtii 
Internationale de Justitie. 
În anumite conditii pot rezulta obligatii, în sarcina statelor, în baza unor 
tratate la care nu sunt parti. Conventia de la Viena prevede doua asemenea 
conditii (art.35): 

 daca partile unui tratat înteleg sa creeze o obligatie în sarcina unui stat 
tert; 

 daca statul tert consimte, în mod expres si în scris la aceasta obligatie. 
Prin îndeplinirea acestor conditii se realizeaza de fapt un acord distinct 
între statele- parti la tratat si statul tert, acordul dintre parti reprezentând 
unicul fundament juridic al fortei obligatorii a unui tratat. 
În practica internationala exista o categorie de tratate (denumite tratate 
obiective) care stabilesc regimuri juridice obiective, aplicabile 
ansamblului comunitatii internationale. 
Asemenea tratate, întrucât reglementeaza domenii de interes general, pot 
sa creeze drepturi si obligatii opozabile tuturor statelor (erga omnes), 
chiar si în lipsa consimtamântului lor. Din aceasta categorie fac parte: 
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 tratatele multilaterale care stabilesc anumite regimuri teritoriale (cele 
referitoare la statutul de neutralitate al unei tari, la regimul Antarcticii 
etc); 

 tratatele care stabilesc anumite regimuri pentru cai de comunicatie 
internationala (regimul de navigatie pe fluvii sau pe canale 
internationale); 

 tratatele multilaterale prin care se creeaza o organizatie internationala, ca 
subiect nou de drept international, personalitatea juridica a organizatiei 
fiind opozabila tuturor statelor comunitatii internationale. 
 
Aplicarea tratatelor în ordinea juridica interna a statelor 
Aplicarea tratatelor în ordinea juridica interna a unui stat pune problema 
raportului dintre dreptul international si dreptul intern al statelor. 

Teoria monista 
Conform teoriei moniste – cu primatul dreptului international asupra 
dreptului intern - din momentul intrarii în vigoare a tratatului, acesta se va 
aplica imediat si direct, fara interventia organelor legislative, chiar daca s-
ar afla în contradictie cu o lege interna, situatie în care, actul normativ 
intern ar înceta sa mai produca efecte. Aceasta teorie a fost criticata, ea 
minimalizând rolul statului ca subiect de drept international. În cazul 
teoriei moniste – cu primatul dreptului intern asupra dreptului 
international, tratatul dobândeste forta juridica în masura în care aceasta 
ar fi prevazuta de legea interna, iar în caz de conflict între norma interna 
si cea internationala, se da prioritate actului normativ intern. 

 
Teoria dualista 

Teoria dualista, care sustine distinctia neta între cele doua sisteme de 
drept - intern si international - afirma ca este necesara emiterea unui act 
normativ prin care se face transferul tratatului din ordinea internationala 
în ordinea interna, acesta dobândind caracterul actului în care a fost 
transpus (lege interna).  
În prezent tendinta este de a da prioritate normelor internationale fata de 
normele interne, însa cele doua teorii subzista. Prin urmare, aplicarea 
dispozitiilor unui tratat în ordinea interna a statelor-parti nu se realizeaza 
uniform, fiind determinata de modalitatea de receptare de catre fiecare stat 
a normelor dreptului international. 
 
Teoria monista si dualista în practica statelor 
În unele state, cum sunt Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda sau tarile 
scandinave, pentru ca normele dreptului international sa aiba efect în 
ordinea juridica interna se procedeaza la “transformarea” normelor 
internationale – cuprinse în tratate – în norme interne, printr-un act 
normativ intern. Tratatele internationale pot deveni parte a dreptului intern 
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numai dupa ce o lege speciala de aplicare este adoptata de legiuitor 
(sistem dualist). 
Majoritatea statelor europene au prevazut în Constitutiile lor, 
recunoasterea normelor internationale ca fiind parte a sistemului lor 
intern. Un asemenea sistem de receptare se regaseste în Austria, în Italia, 
Franta si Germania. Constitutia Olandei prevede în plus, ca tratatele 
internationale la care statul este parte prevaleaza asupra legilor interne 
care contin dispozitii contrare (sistem monist cu primatul dreptului 
international). 
 
Cadrul constitutional român privind raportul dintre dreptul international 
si dreptul intern este oferit de articolele 11 si 20. Conform prevederilor 
art.11, tratatele ratificate de catre Parlamentul României devin parte a 
dreptului intern.Textul art.11 nu face nici o mentiune în legatura cu 
prioritatea normelor internationale fata de cele interne, precizând doar, ca 
statul român “se obliga sa îndeplineasca întocmai si cu buna – credinta 
obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.” În Conventia asupra 
dreptului tratatelor (l969) se stipuleaza faptul ca “un stat nu poate invoca 
prevederile dreptului sau intern pentru a justifica esecul sau în executarea 
unui tratat”, eliminând astfel posibilitatea ca statele sa se prevaleze de 
legislatia lor interna pentru a nu respecta obligatiile internationale. 
Art.20 din Constitutia României se refera la incidenta tratatelor în 
domeniul drepturilor omului asupra legislatiei nationale. În articolului 
mentionat se afirma obligatia autoritatilor competente de a interpreta 
dispozitiile constitutionale ce reglementeaza drepturile si libertatile 
cetatenilor în concordanta cu documentele internationale adoptate în acest 
domeniu: Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Pactele O.N.U. si 
celelalte tratate în domeniul drepturilor omului la care România este parte. 
Singurul domeniu în care se prevede, în mod expres, prioritatea 
reglementarilor internationale fata de cele interne este cel al drepturilor 
omului. Art.20 stabileste preeminenta tratatelor referitoare la drepturile 
omului, la care tara noastra este parte, fata de legile interne care contin 
dispozitii contrare. În practica Curtii Constitutionale s-a sustinut, în mod 
repetat, ca “respectarea Conventiei Europene a Drepturilor Omului în 
România nu este conditionata de revizuirea legislatiei nationale, fiind 
direct aplicabila, (n.n.“self-executing”) conf.art.11 din Constitutie, privind 
receptarea imediata a tratatelor ratificate, prin care a fost înlaturata solutia 
necesitatii emiterii unei legi de modificare a legislatiei interne în vederea 
acordarii acesteia cu obligatiile internationale asumate.” 
 

Suspendarea si încetarea tratatelor 
Conventia privind dreptul tratatelor prevede cazurile si conditiile în care 
un tratat poate sa fie suspendat sau în care înceteaza aplicarea lui. 
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Suspendarea are caracter temporar si poate sa se refere numai la anumite 
clauze ale tratatului, în timp ce încetarea aplicarii unui tratat este 
definitiva si vizeaza întregul tratat. Ambele modalitati pot sa implice, fie 
toate partile la tratat sau numai una (unele) dintre ele. 
Suspendarea sau încetarea tratatului  
 poate sa fie consecinta vointei partilor  
 sau poate sa intervina independent de vointa acestora. 

Suspendarea sau încetarea aplicarii unui tratat ca urmare a vointei partilor 
Încetarea unui tratat poate sa intervina ca efect al urmatoarelor cauze: 

  A. daca a fost încheiat pe durata determinata; 
  B. ca urmare a manifestarii unilaterale de vointa a uneia din 

parti, prin denuntare sau retragere, daca aceste modalitati 
sunt expres prevazute în textul tratatului sau sunt acceptate 
de catre toate celelalte state-parti; 

  C.în mod tacit, ca urmare a încheierii între acelasi parti a 
unui nou tratat având acelasi obiect si care este incompatibil 
cu tratatul anterior. 

Încetarea sau suspendarea tratatului poate sa intervina ca efect al 
urmatoarelor cauze: 

  A. ca urmare a încalcarii substantiale a tratatului de catre una 
din parti; 

  B. ca urmare a imposibilitatii de a îndeplini obligatiile 
asumate de catre un stat datorita intervenirii unor conditii 
exceptionale. 

Încetarea sau suspendarea tratatelor independent de vointa partilor 
Intervine în situatii care fac imposibila executarea lor: 

  A.ca urmare a disparitiei totale si permanente obiectului sau 
a partilor tratatului, ca subiecte de drept international ( 
caducitatea tratatului); 

  B.ca efect al schimbarii fundamentale a împrejurarilor, care 
au determinat încheierea tratatului, daca aceasta afecteaza în 
mod esential baza consimtamântului statului exprimat la data 
încheierii tratatului (încetarea tratatului); 

  C.ruperea relatiilor diplomatice si consulare si razboiul 
(încetare sau suspendare); 

  D.constatarea nulitatii unui tratat (încetarea tratatelor). 
Nulitatea tratatelor 

Cauze care determina declararea nulitatii 
Nulitatea tratatelor reprezinta una dintre cauzele de încetare a efectelor 
unui tratat. Nulitatea tratatelor intervine: 

a.în cazul în care tratatul contravine unei norme imperative (de jus 
cogens) aflata în vigoare în momentul încheierii sale, sau aparuta 
ulterior; 
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b.în cazul în care se constata un viciu de consimtamânt care a 
afectat acordul de vointa al partilor în momentul încheierii 
tratatului. 

Încalcarea normelor imperative 
Din regula stabilita de Conventia privind dreptul tratatelor, potrivit careia 
“este nul orice tratat care, în momentul încheierii sale este în conflict cu o 
norma imperativa a dreptului international general “ (art.53), rezulta ca 
statele nu pot sa încalce sau sa modifice printr-un tratat o norma 
internationala de jus cogens. Normele de jus cogens constituie un nucleu 
normativ care fundamenteaza existenta unei ordini legale a societatii 
internationale, impunându-se cu obligativitate tuturor membrilor acesteia. 
Un tratat încheiat cu încalcarea unei norme imperative se considera nul 
din momentul încheierii sale. În cazul aparitiei unei noi norme de jus 
cogens orice tratat existent care este în conflict cu norma imperativa 
devine nul pentru viitor (ex nunc) (art.64). 

Viciile de consimtamânt 
Conform dispozitiilor Conventiei privind dreptul tratatelor, daca un stat 
nu a fost în masura sa-si exprime liber consimtamântul sau de a se obliga 
în baza unui tratat, acesta poate sa invoce nulitatea tratatului. Viciile de 
consimtamânt care determina anularea unui tratat pot sa conste în: 

  1.încalcarea dispozitiilor dreptului intern al statului privind 
competenta de a încheia tratate; 

  2.eroare; 
  3.dol; 
  4.coruperea reprezentantului unui stat; 
  5.constrângerea unui stat sau a reprezentantului sau. 

1.Incalcarea dispozitiilor dreptului intern al statului privind competenta de a 
încheia tratate 

Pentru a determina nulitatea tratatului trebuie sa fie vorba de o încalcare a 
unor dispozitii interne ale statului, de regula constitutionale, privind 
ratificarea sau aprobarea tratatelor ( organele competente, procedura de 
urmat, “deplinele puteri”). Pentru a evita invocarea abuziva a acestei 
cauze de nulitate a tratatului, Conventia o restrânge la cazurile în care 
“violarea a fost vadita si priveste o regula de importanta fundamentala a 
dreptului sau intern” (art.46). 

2.Eroarea 
Invocarea erorii poate conduce la nulitatea tratatului daca este vorba de o 
eroare de fapt si nu de drept, care a afectat în mod esential 
consimtamântului statului, iar statul care o invoca nu a contribuit prin 
comportamentul sau la producerea sa (art.48). În practica, eroarea a fost 
invocata în special în probleme de delimitare a frontierelor. 

3.Dolul 
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Un stat poate invoca nulitatea tratatului daca consimtamântul sau a fost 
obtinut “în urma conduitei frauduloase a unui alt stat care a participat la 
negocieri”(art. 49). 

4.coruperea reprezentantului unui stat 
Un stat poate invoca coruperea reprezentantului sau ca viciu de 
consimtamânt atunci când actele de corupere au fost evidente si în masura 
sa exercite o influenta considerabila asupra acestui reprezentant. (art. 50). 

5.constrângerea unui stat sau a reprezentantului sau. 
Constrângerea exercitata asupra reprezentantului statului, în cazul în care 
este constatata, lipseste tratatul de orice efect juridic (art.51). 
Constrângerea se refera la “acte sau amenintari” îndreptate împotriva 
reperezentantului statului, ca individ si nu în calitatea sa de organ al 
statului. 
Conventia de la Viena a codificat ca un viciu distinct constrângerea 
exercitata asupra unui stat prin amenintarea cu forta sau prin folosirea 
fortei (art.52). În dreptul international clasic, razboiul a fost considerat un 
mijloc licit de rezolvare a diferendelor între state. Pactul Societatii 
Natiunilor a instituit pentru prima data limitari ale dreptului statelor de a 
recurge la forta, iar Pactul Briand –Kellogg din 1928 a scos razboiul în 
afara legii. Carta O.N.U. consacra principiul neagresiunii ca principiu 
fundamental al dreptului international. 

Tipuri de nulitate 
Conventia de la Viena prevede doua tipuri de nulitate – aboluta si relativa 
– având regimuri juridice distincte. 
a) Nulitatea relativa poate fi invocata numai de statul al carui 
consimtamânt a fost viciat si poate fi acoperita ulterior prin confirmare de 
catre acelasi stat. (art.45) Se sanctioneza cu nulitate relativa viciile de 
consimtamânt rezultând din: încalcarea dispozitiilor dreptului intern al 
statului privind competenta de a încheia tratate, din eroare, dol, sau 
coruperea reprezentantului statului. 
b) Nulitatea absoluta sanctioneaza viciile de consimtamânt rezultând din 
constrângerea exercitata asupra statului sau a reprezentantului sau si 
tratatele contrare unei norme imperative. Nulitatea absoluta poate fi 
invocata de catre orice stat parte la tratat si chiar din oficiu, de catre o 
instanta internationala. Nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin 
confirmare. 

 
Interpretarea tratatelor 

Definitie 
Prin interpretarea tratatului international se întelege operatiunea prin care 
se urmareste stabilirea sensului si a continutului unei reguli de drept dintr-
un tratat în cursul aplicarii acestuia.  
Obiectul interpretarii îl reprezinta textul tratatului. 
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Scopul interpretarii este clarificarea clauzelor ambigue si determinarea 
intentiei reale a partilor în vederea unei aplicari corecte a tratatului. 

 
Tipuri de interpretare 

Entitatile competente sa interpreteze un tratat international sunt :  
 pe plan international - statele parti la tratat, instantele jurisdictionale sau 

arbitrare si organizatiile internationale;  
 pe plan intern – organele executivului, de regula ministerele afacerilor 

externe. 
Interpretarea realizata de partile unui tratat are o forta superioara fata de 
alte interpretari, si poarta numele de interpretare autentica. Partile pot sa 
includa în textul tratatului clauze interpretative prin care se definesc 
continutul unor termeni cu scopul de a evita interpretarea si aplicarea 
diferita a tratatului. Daca în cursul aplicarii tratatului interpretarile devin 
divergente, partile pot sa încheie acorduri interpretative separate de textul 
tratatului, asigurând uniformitatea aplicarii dispozitiilor acestuia. 
Organizatiile internationale sunt competente sa interpreteze dispozitiile 
statutelor lor si ale tratatelor la care sunt parte. 
Interpretarea jurisdictionala data de arbitrajul international si de Curtea 
Internationala de Justitie reprezinta o interpretare neautentica si are forta 
obligatorie numai pentru partile care au supus un diferend legat de 
interpretarea unei norme, instantei internationale. 

 
Reguli de interpretare 

Conventia privind dreptul tratatelor a codificat principalele reguli de 
interpretare a tratatului, stabilind o regula generala de interpretare (art.31), 
mijloace complementare de interpretare (art.32), precum si regulile 
aplicabile tratatelor autentificate în mai multe limbi (art.33). 
Regula generala consta în obligativitatea interpretarii unui tratat cu buna-
credinta, potrivit sensului obisnuit ce urmeaza a fi atribuit termenilor 
tratatului, în contextul lor si în lumina obiectului si a scopului tratatului. 
a) Regula interpretarii tratatelor cu buna-credinta rezulta din principiul 
general al aplicarii cu buna-credinta a tratatelor internationale (pacta sunt 
servanda). 
b) Interpretarea termenilor tratatului în contextul lor, presupune analiza 
acestora în contextul întregului tratat, care cuprinde preambulul, 
dispozitivul, clauzele finale si anexele, precum si luarea în considerare a 
oricaror acorduri, instrumente sau practici în legatura cu tratatul, 
intervenite între parti cu prilejul încheierii acestuia sau ulterior. 
c) Termenii tratatului se interpreteaza potrivit sensului lor curent, uzual ; 
un termen va fi înteles într-un sens special numai daca se stabileste ca 
aceasta a fost intentia partilor. 
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Alaturi de aceste reguli generale, în interpretarea unui tratat se poate 
recurge - daca este necesar - si la mijloace complementare, îndeosebi la 
lucrarile pregatitoare si la împrejurarile în care a fost încheiat tratatul. 
Daca un tratat a fost autentificat în doua sau mai multe limbi, textul are 
aceeasi valoare în fiecare dintre aceste limbi, în afara de cazul în care 
partile au convenit sa acorde prioritate unuia dintre texte, în caz de 
divergenta. În situatia în care din comparatia textelor autentice rezulta o 
deosebire de sens al termenilor se va adopta sensul care corespunde în cea 
mai mare masura obiectului si scopului tratatului. 
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CURS 10 
 
MIJLOACELE PASNICE DE SOLUTIONARE A DIFERENDELOR 
INTERNATIONALE 
Principiul solutionarii pasnice a diferendelor international 

Principiul solutionarii pasnice a diferendelor internationale si procedurile 
de drept international pentru realizarea lui au cunoscut o lunga evolutie 
istorica. În continutul acestui principiu se reunesc aspecte juridice (de 
drept international), de morala si de politica internationala. 
Primele încercari de reglementare a solutionarii prin mijloace pasnice a 
diferendelor internationale au avut loc în cadrul Conventiilor de la Haga, 
din 1899 si 1907. 
Statutul Societatii Natiunilor (1919), stabilea pentru statele membre 
obligatia de a încerca sa solutioneze prin mijloace pasnice diferendele 
dintre ele, fara a exclude însa posibilitatea recurgerii la razboi. 
Solutionarea diferendelor internationale pe cale pasnica constituie un 
principiu al dreptului international public din anul 1928, când a fost 
semnat „Pactul Briand-Kellogg”. Pe lânga condamnarea razboiului si 
renuntarea la folosirea razboiului ca instrument al politicii nationale, 
Pactul consemneaza si angajamentul statelor de a solutiona conflictele 
internationale numai prin mijloace pasnice. În dispozitiile Pactului nu este 
specificata nici o procedura de constrângere colectiva aplicabila în cazul 
încalcarii sale. 
Carta O.N.U ( 1945 ) consacra principiul solutionarii diferendelor 
internationale prin mijloace pasnice, ca o obligatie internationala a statelor 
si un principiu fundamental al dreptului international public. 
La nivel regional, principiul a fost consacrat în „ Conventia europeana 
pentru solutionarea pasnica a diferendelor” (1957) adoptata în cadrul 
Consiliului Europei. 

Notiunea de diferend 
În sens larg, notiunea de diferend cuprinde contestatiile, litigiile, 
divergentele sau conflictele dintre doua sau mai multe subiecte de drept 
international, cu privire la un drept, pretenție sau un interes. 
Diferendele internationale pot sa aiba o natura juridica sau politica. 

Diferendele juridice 
Sunt cele în care se opun pretentii de drept între state si care au ca obiect: 
- interpretarea unui tratat; 
- o problema de drept international; 
- existenta unui fapt care, daca ar fi stabilit, ar constitui încalcarea unei 
obligatii internationale; 
- stabilirea naturii sau întinderii reparatiei datorata pentru încalcarea unei 
obligatii internationale. 
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Diferendele politice 
Sunt diferendele în care pretentiile contradictorii ale partilor nu pot fi 
formulate juridic. 
În concepția Cartei ONU (art.36 parag. 3), această distincție ar avea 
relevanță în legătură cu alegerea de către părți a mijloacelor de 
reglementare. Diferedele de ordin juridic urmând ca regulă generală să fie 
supuse spre rezolvare CIJ, iar cele politice mijloacelor politico-
diplomatice. 
În realitate nu se poate stabili o distincție netă între diferendele politice și 
diferendele juridice, întrucât orice diferend prezintă de obicei atât aspecte 
politice cât și aspecte juridice. 

 
Clasificarea mijloacelor pasnice de solutionare a diferendelor 

O regula importanta a dreptului international contemporan este regula 
caracterului facultativ al mijloacelor pasnice, conform careia, statele îsi 
aleg în mod liber si pe baza acordului dintre ele, mijlocul pasnic la care sa 
recurga pentru solutionarea unui diferend aparut între ele. 
Mijloacele pasnice de drept international pot fi clasificate în doua 
categorii: mijloace diplomatice si politice (nejurisdictionale) si mijloace 
jurisdictionale. O categorie aparte o constituie mijloacele pasnice bazate 
pe constrângere. 

Mijloacele diplomatice si politice 
Mijloacele pasnice de drept international - diplomatice si politice - sunt 
reglementate prin conventii internationale universale sau regionale. În 
general, solutiile adoptate ca urmare a folosirii acestor mijloace pasnice 
au un caracter de recomandare fata de partile diferendului, cu exceptia 
hotarârilor adoptate de Consiliul de Securitate al O.N.U. 

Mijloacele pasnice cu caracter diplomatic 
Din aceasta categorie fac parte: negocierile directe între statele aflate în 
diferend, bunele oficii, mediatiunea, ancheta internationala si concilierea 
internationala. 
a) Negocierile directe sunt mijlocul diplomatic cel mai important de 
solutionare a diferendelor internationale. Negocierile diplomatice directe 
între statele aflate într-un diferend sunt purtate de catre ministerele 
afacerilor externe ale statelor, de catre sefii guvernelor sau, în unele 
cazuri, chiar de catre sefii statelor. În cazul organizatiilor internationale, 
negocierile se poarta de catre cei mai înalti functionari ai acestora 
(secretari generali, directori sau presedinti). Reprezintă unul dintre cele 
mai uzitate mijloace de soluționare aflându-se la îndemâna oricărui stat.  
b) Bunele oficii reprezinta demersul întreprins pe lânga statele-parti la un 
litigiu, de catre un tert – stat sau organizatie internationala – din proprie 
initiativa sau la cererea partilor, cu scopul de a convinge statele litigante 
sa îl rezolve pe calea negocierilor diplomatice. Obiectul bunelor oficii îl 
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constituie prevenirea aparitiei unui diferend dintre state sau solutionarea 
unui diferend produs deja. În cazul bunelor oficii, rolul tertului înceteaza 
în momentul începerii negocierilor directe între partile aflate în diferend. 
Tertul nu participa la negocieri si nici nu face propuneri referitoare la 
modul de solutionare a diferendului, ci doar faciliteaza începerea 
tratativelor. 
c) Mediatiunea presupune, de asemenea, interventia unui tert, care poate fi 
un stat, o organizatie internationala sau o persoana fizica. Tertul, de 
aceasta data, participa la negocieri si face propuneri referitoare la felul în 
care se poate solutiona conflictul. Propunerile tertului nu sunt însa 
obligatorii pentru partile aflate în diferend. 
d) Ancheta internationala (Comisia internationala de ancheta) se poate 
utiliza în cazul diferendelor internationale generate de aprecieri diferite 
asupra unor situatii de fapt. Partile aflate în diferend pot sa constituie o 
comisie internationala de ancheta, pe baza acordului dintre ele, în care se 
precizeaza faptele pe care Comisia trebuie sa le elucideze, modul de 
alcatuire al acesteia si întinderea împuternicirilor membrilor sai. Comisia 
nu se pronunta asupra raspunderii partilor în diferend. Deliberarile 
Comisiei internationale de ancheta au loc cu usile închise si ramân 
confidentiale. Comisia îsi încheie lucrarile printr-un raport, care se 
limiteaza doar la stabilirea faptelor si nu are caracterul obligatoriu al unei 
sentinte judecatoresti. 
e) Concilierea internationala (Comisia internationala de conciliere) consta 
din examinarea unui diferend de catre un organ prestabilit (permanent) 
sau instituit ad-hoc dupa aparitia diferendului, cu scopul solutionarii 
aspectelor litigioase dintre partile în diferend care sa conduca la 
împacarea lor. Comisia internationala de conciliere cerceteaza nu numai 
faptele care au generat diferendul respectiv, dar face si recomandari 
asupra modului de solutionare a lui. Recomandarile sau avizele Comisiei 
de conciliere nu sunt obligatorii pentru partile aflate în diferend. 

Mijloacele politice de solutionare a diferendelor internationale 
(organizatiile internationale) 

Organizatiile internationale, în special cele aparute dupa cel de-al doilea 
razboi mondial, au un rol important în actiunea de solutionare pasnica a 
diferendelor ivite între statele membre. Organizatiile internationale, în 
special O.N.U, sunt competente sa actioneze în mod direct pentru 
solutionarea diferendelor internationale, fie la cererea partilor 
diferendului, fie din propria lor initiativa. 

Rolul O.N.U în solutionarea diferendelor international 
Carta O.N.U instituie un sistem de rezolvare pasnica a diferendelor 
internationale care prezinta o anumita gravitate si a caror prelungire în 
timp pune în pericol pacea si securitatea internationala. Dintre organele 
principale ale O.N.U sunt competente sa actioneze pentru solutionarea 
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pasnica a diferendelor internationale: Consiliul de Securitate, Adunarea 
Generala si, în anumite conditii, Secretariatul General al organizatiei. 

Consiliul de Securitate al O.N.U 
a) Consiliul de Securitate al O.N.U poate actiona pentru solutionarea unui 
diferend inernational care ameninta pacea si securitatea internationala, din 
proprie initiativa sau la cererea oricarui stat membru al organizatiei. 
Consiliul de Securitate este principalul organ al O.N.U. raspunzator 
pentru mentinerea pacii si securitatii internationale. Carta O.N.U. prevede 
obligatia partilor într-un diferend ca, în situatia în care nu reusesc sa îl 
solutioneze, sa îl supuna Consiliului de Securitate, care, fie le recomanda 
sa recurga la un anumit mijloc pasnic de solutionare, fie propune o solutie 
de fond în vederea solutionarii diferendului. Consiliul de Securitate are 
dreptul, potrivit Cartei O.N.U., sa adopte decizii (rezolutii) privind 
masurile aplicabile statului vinovat. Aceste masuri pot sa nu implice 
folosirea fortei (întreruperea totala sau partiala a relatiilor economice ale 
statelor membre cu statul vinovat, ruperea relatiilor diplomatice cu statul 
vinovat etc) sau, în cazurile exceptionale, pot fi aplicate masuri de 
constrângere, bazate pe forta. 

Adunarea Generala a O.N.U. 
b) Adunarea Generala a O.N.U. este competenta doar sa puna în discutie 
si sa faca recomandari cu privire la solutionarea unui diferend 
international si numai cu privire la procedurile de aplanare pasnica a 
diferendului. 
Competența ei este subsidiară Consiliului, în sensul că, atâta timp cât 
diferendul se află în examinarea CS, AG nu are dreptul să facă 
recomandări, afară de cazul când CS i-ar cere aceasta. 

Secretariatul General al O.N.U. 
c) Secretariatul General al O.N.U. este competent sa atraga atentia 
Consiliului de Securitate asupra oricarei probleme legata de aparitia unui 
diferend. De asemenea, el poate îndeplini misiuni de “bune oficii” sau de 
mediatiune. 

Rolul organizatiilor internationale regionale 
Organizatiile internationale regionale sunt încurajate prin Carta O.N.U. sa 
contribuie la solutionarea pasnica a conflictelor locale, cu obligatia de a 
informa Consiliul de Securitate asupra actiunilor întreprinse în acest sens. 
În general, organizatiile regionale cu competenta generala exercita functii 
în domeniul apararii pacii si securitatii internationale si a solutionarii 
pasnice a diferendelor locale. Astfel de functii intra în competenta 
urmatoarelor organizatii internationale regionale: Organizatia Statelor 
Americane (O.S.A.), Organizatia Unitatii Africane (O.U.A) si Conferinta 
pentru Securitate si Cooperare în Europa (în prezent,O.S.C.E). Mai recent, 
activitatea Consiliului Europei a fost orientata în sensul asigurarii pacii si 
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securitatii pe continentul european, prin mijloace politice proprii ale 
organizatiei, vizând asigurarea protectiei drepturilor omului. 

Mijloacele jurisdictionale de solutionare a diferendelor 
Arbitrajul international 
Arbitrajul international este judecata pe plan international a unui diferend 
de catre o instanta ad-hoc, constituita de partile în diferend. 
Arbitrajul a fost reglementat pentru prima oara în Conventia de la Haga 
din 1907, privind aplanarea conflictelor internationale, care prevede 
obligatia partilor de a se supune cu buna-credinta hotarârii arbitrale. 
Sentintele arbitrale au efect obligatoriu doar pentru partile diferendului si 
sunt limitate la cauza în care au fost pronuntate. 
Recurgerea la arbitraj este facultativa, fiind conditionata de acordul 
partilor într-un diferend. Acordul partilor poate sa îmbrace urmatoarele 
forme: 
a) Compromisul, care reprezinta un tratat international prin care partile 
consimt sa supuna diferendul dintre ele unei instante arbitrale, constituita 
fie dintr-un arbitru unic, fie dintr-un organ colegial ad-hoc, fie dintr-un 
tribunal prestabilit. 
b) Clauza compromisorie, care este o clauza (generala sau speciala) 
inclusa intr-un tratat încheiat de parti prin care acestea înteleg sa supuna 
eventualele diferende dintre ele unei instante arbitrale. 
În competenta unei instante arbitrale intra solutionarea diferendelor de 
ordin juridic si politic dintre state sau alte subiecte ale dreptului 
international public. Tribunalul arbitral decide asupra competentei sale, pe 
baza compromisului arbitral si a altor tratate în legatura cu cauza, precum 
si prin aplicarea principiilor de drept. În solutionarea cauzei, tribunalul 
aplica regulile determinate prin compromisul partilor ( dreptul 
international sau echitatea). Sentinta pronuntata este motivata, are caracter 
obligatoriu si definitiv. Se admit, în mod exceptional, anumite cai de 
recurs: 
A. recursul în interpretare, daca între partile diferendului a aparut un 
dezacord asupra sensului hotarârii; 
B. recursul în corectare, daca tribunalul a savârsit o eroare de drept sau de 
fapt sau a manifestat exces de putere; 
C. recursul în revizuire, daca se descopera un fapt nou, cu caracter 
esential care nu a fost cunoscut la data pronuntarii sentintei. 

Curtea Internationala de Justitie 
Justiția internațională.  
Jurisdictia Curtii (C.I.J.) 

C.I.J. a fost instituita prin Carta O.N.U. si reprezinta nu numai organul 
judiciar al organizatiei, ci si al întregii comunitati internationale. 
Jurisdictia sa a înlocuit pe cea a Curtii Internationale Permanente de 
Justitie, dizolvata o data cu Societatea Natiunilor. 



80 
 

Membrii O.N.U. sunt, din oficiu, parti la Statutul C.I.J. Statele nemembre 
O.N.U. pot deveni parti la Statutul Curtii în conditii determinate de 
Adunarea Generala a O.N.U., la recomandarea Consiliului de Securitate.  
Statutul prevede posibilitatea sesizarii Curtii de catre orice stat al 
comunitatii internationale, chiar daca nu este membru O.N.U sau parte la 
Statut, în conditiile stabilite de Consiliul de Securitate. Sediul C.I.J. este 
la Haga. 
Jurisdictia C.I.J. are caracter permanent si este facultativa, fiind 
determinata de consimtamântul statelor –parti la litigiul cu care a fost 
sesizata. 

Structura Curtii 
Curtea este compusa din judecatori permanenti, judecatori ad-hoc si 
camere. 
Curtea are ca membrii permanenti 15 judecatori, care functioneaza cu titlu 
individual, fiind alesi de catre Consiliul de Securitate si Adunarea 
Generala O.N.U., pe o perioada de 9 ani, cu posibilitatea reânnoirii 
mandatului. Compunerea corpului de magistrati permanenti reflecta 
structura Consiliului de Securitate al O.N.U., sub aspectul statelor care 
sunt reprezentate la nivelul Curtii. Calitatea de judecator al Curtii este 
incompatibila cu exercitarea altor functii judiciare într-o cauza anterioara. 
(reprezentant, consilier, avocat). Magistratii Curtii beneficiaza de 
privilegiile si imunitatile necesare desfasurarii activitatii lor. 
Judecatorii ad-hoc sunt special numiti de catre un stat pentru solutionarea 
unui anumit diferend. Mandatul lor este limitat la cauza pentru care au 
fost desemnati. 
Camerele Curtii sunt constituite din 3 sau mai multi judecatori, numiti în 
vederea examinarii unor cauze determinate sau care se pot solutiona în 
cadrul unei proceduri sumare, în litigii de mai mica importanta. 

Competenta Curtii 
Competenta Curtii poate fi analizata sub doua aspecte : al subiectelor de 
drept international care apar în fata sa – competenta personala – si al 
litigiilor care i se supun – competenta materiala. 
a) Conform Statutului, numai statele pot sa fie parti în cauzele supuse 
Curtii. Interesele persoanelor fizice si juridice sunt reprezentate de state 
prin intermediul protectiei diplomatice. Organizatiile internationale nu pot 
sa apara ca parti într-un litigiu, dar pot sa fie autorizate de Adunarea 
Generala a O.N.U .sa solicite Curtii avize consultative sau sa ofere 
informatii în legatura cu problemele puse în discutie. 
b) În Statutul Curtii se prevad doua categorii de cauze care intra în sfera 
competentei sale materiale: cauzele pe care i le supun partile, precum si 
toate chestiunile reglementate în mod special în Carta O.N.U. sau în 
tratatele si conventiile în vigoare. Curtea poate sa examineze doar 
diferende de ordin juridic dintre state, care au ca obiect: interpretarea unui 
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tratat; orice problema de drept international; existenta unui fapt care, daca 
ar fi stabilit, ar constitui o încalcare a unei obligatii internationale; natura 
si întinderea reparatiei datorate pentru încalcarea unei obligatii 
internationale. 

Consimtamântul statelor 
Exercitarea jurisdictiei Curtii este conditionata de acceptarea ei de catre 
statele parti. Statele pot sa-si exprime consimtamântul fie anterior unui 
diferend, fie ulterior producerii lui. 
a) Acceptarea anterioara a jurisdictiei Curtii se poate face printr-o 
declaratie unilaterala (clauza facultativa) care se depune Secretarului 
General al O.N.U. si cuprinde obligatia asumata de stat de a accepta 
jurisdictia Curtii pentru orice diferend care s-ar produce în cadrul 
raporturilor cu alt stat. De asemenea, acceptarea anticipata a jurisdictiei 
Curtii poate sa rezulte din tratatele dintre state, care reglementeaza 
solutionarea pasnica a diferendelor, sau poate sa fie prevazuta într-o 
clauza compromisorie, inclusa în cuprinsul unui tratat încheiat între state. 
b) Acceptarea jurisdictiei Curtii ulterior producerii unui diferend se 
realizeaza printr-un acord special între state, denumit compromis, în care 
partile stabilesc obiectul diferendului supus Curtii. 

Dreptul aplicabil 
C.I.J. aplica în solutionarea litigiilor dreptul international în vigoare 
(tratatele, cutuma, principiile generale de drept, precedentul judiciar, 
doctrina) sau principiile echitatii, daca exista acordul partilor. 

Procedura 
Statutul Curtii prevede procedura de solutionare a litigiilor, respectând 
principiul contradictorialitatii si al publicitatii dezbaterilor. Procedura 
cuprinde o faza scrisa (depunerea de memorii) si o faza orala (audierea 
partilor, dezbateri). 
În prima etapa a procedurii partile pot sa ridice exceptia de necompetenta 
a Curtii în solutionarea cauzei, obiectiune la care Curtea trebuie sa 
raspunda înaintea judecatii pe fond. 
Curtea poate sa dispuna - pe cale de ordonanta - masuri conservatorii cu 
titlu provizoriu, la cererea partilor sau din oficiu, daca exista pericolul 
producerii unui prejudiciu iremediabil în cauza. 
Neprezentarea uneia dintre parti la procedura în fata Curtii nu împiedica 
continuarea examinarii cauzei. 

Hotarârile Curtii 
Curtea adopta hotarârile cu votul majoritatii judecatorilor prezenti. În caz 
de paritate, votul Presedintelui Curtii prevaleaza. Hotarârea Curtii se 
motiveaza, iar daca exista opinii separate (cele care difera de hotarârea 
Curtii) sau individuale ( cele care coincid cu hotarârea Curtii dar se 
bazeaza pe argumente proprii) ale unor judecatori, acestea se anexeaza 
hotarârii. 
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Hotarârile sunt definitive si obligatorii pentru partile din litigiu, dar numai 
pentru cauza pe care o solutioneaza. Hotarârile Curtii beneficiaza de 
autoritatea lucrului judecat. 
Carta O.N.U dă posibilitatea sesizarii Consiliului de Securitate al O.N.U. 
de catre un stat, daca cealalta parte a litigiului nu executa obligatiile ce-i 
revin în temeiul unei hotarâri a Curtii. 
Statutul Curtii prevede, de asemenea, dreptul unei parti de a solicita 
interpretarea hotarârii pronuntate, în cazul în care se contesta întelesul sau 
întinderea dispozitiilor hotarârii. Se admite si posibilitatea revizuirii unei 
hotarâri, daca ulterior pronuntarii s-a descoperit un fapt nou, de natura a 
influenta în mod decisiv procesul decizional si care nu a fost cunoscut de 
catre Curte sau de parte la acea data. Termenul în care poate fi solicitata 
revizuirea este de 6 luni de la data descoperirii faptului necunoscut si nu 
mai târziu de 10 ani de la pronuntarea hotarârii. 

Competenta consultativa a C.I.J 
Curtea este competenta sa emita avize consultative la solicitarea Adunarii 
Generale si a Consiliului de Securitate al O.N.U, în legatura cu orice 
problema juridica. Cu autorizarea Adunarii Generale mai pot solicita 
avize si alte organe ale ONU, precum si institutiile specializate. Ramâne 
la latitudinea Curtii sa accepte sau nu emiterea unui aviz consultativ. 
Statele nu pot solicita avize consultative, dar pot sa prezinte expuneri 
proprii, dupa ce le-a fost notificata de catre grefierul Curtii existenta unei 
cereri de aviz. 
Procedura este mai simpla decât cea contencioasa, dar este în mare 
masura asimilata acesteia. Avizele consultative nu au caracter obligatoriu, 
decât daca organismul care le-a solicitat a acceptat în prealabil aceasta. 

Mijloacele pasnice bazate pe constrângere 
În cazul în care un stat comite actiuni inamicale fata de un alt stat sau 
încalca normele dreptului international, lezând în acest mod drepturile sau 
interesele altui stat, statul lezat, daca nu reuseste sa rezolve diferendul 
prin mijloace diplomatice, poate sa recurga la folosirea unor mijloace 
pasnice bazate pe constrângere. Aceste mijloace nu trebuie sa implice 
folosirea fortei sau amenintarea cu forta, pentru a nu încalca principiul 
fundamental al dreptului international – principiul neagresiunii. Dreptul 
international admite recurgerea la retorsiune, represalii sau ruperea 
relatiilor diplomatice, ca mijloace pasnice bazate pe constrângere. 

Retorsiunea 
Consta în masurile de raspuns ale unui stat fata de actele inamicale, 
contrare curtoaziei internationale ale altui stat îndreptate împotriva lui. 
Actul de retrorsiune, ca si actele la care se raspunde, nu sunt acte ilegale. 
Actele inamicale, care determina retorsiunea, pot fi acte legislative, 
administrative sau judecatoresti. 

Represaliile 



83 
 

Consta într-un act sau mai multe acte ale unui stat, contrare dreptului 
international, prin care acesta raspunde la actele ilegale ale altui stat 
îndreptate împotriva lui. Prin aplicarea represaliilor se urmareste 
determinarea statului vinovat sa înceteze actele ilegale si sa repare 
daunele provocate de ele. Represaliile pot fi aplicate numai ca raspuns la 
actiuni ilegale ale unui stat fata de alt stat si doar daca, înainte de a 
recurge la ele statul lezat a cerut statului vinovat sa repare daunele 
provocate prin actiunile ilegale si nu o obtinut vreun rezultat, si doar cu 
respectarea principiului proportionalitatii între actele ilicite si daunele 
provocate prin acestea si represaliile care se aplica. Exemple de represalii 
sunt: sechestrarea bunurilor apartinând cetatenilor statului vinovat, 
întreruperea relatiilor postale, a comunicatiilor cu statul vinovat etc. 
Formele speciale ale represaliilor sunt embargoul si boicotul. 
a) Embargoul reprezinta actiunea unui stat de a interzice importurile, 
exporturile sau iesirea navelor comerciale ale altui stat din porturile sale 
sau din marea sa teritoriala, pâna când statul vinovat nu înceteaza 
actiunile sale ilegale si nu îl despagubeste pentu daunele provocate. Tot o 
masura de embargo o reprezinta si retinerea bunurilor, de orice fel, 
apartinând statului vinovat. 
b) Boicotul consta în masurile de constrângere executate de un stat sau de 
o organizatie internationala împotriva altui stat, care s-a facut vinovat de 
încalcarea dreptului international (întreruperea relatiilor economice, 
stiintifice, culturale si de alta natura). 

Ruperea relatiilor diplomatice 
Este actul unilateral al unui stat, prin care acesta îsi recheama misiunea 
diplomatica dintr-un stat si cere statului respectiv sa îsi recheme misiunea 
diplomatica de pe teritoriul sau. Prin acest act, statul pune capat relatiilor 
oficiale cu statul vizat prin actiunea sa. 
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CURS 11 
RASPUNDEREA INTERNATIONALA 
Notiune 
 

Raspunderea internationala s-a consacrat ca un adevarat principiu al 
dreptului international public, conform caruia orice încalcare a unei obligatii 
internationale antreneaza raspunderea autorului încalcarii si obligatia acestuia de 
a repara eventualul prejudiciu produs. 

Încalcarea unei norme internationale de catre un stat are drept consecinta 
stabilirea unui raport juridic între statul lezat si statul vinovat. Raspunderea 
internationala reprezinta o manifestare a personalitatii juridice a statelor, a 
suveranitatii sale. Institutia raspunderii contribuie la garantarea legalitatii ordinii 
internationale. La nivel international poate fi angajata si raspunderea persoanelor 
fizice în cazul comiterii de catre acestea a unor infractiuni internationale. În 
acest caz, persoana fizica raspunde în fata organelor jurisdictionale 
internationale, fiind vorba de o raspundere penala individuala.  
 
Fundamentul raspunderii internationale a statului 

Conform teoriilor conturate în dreptul international, raspunderea 
internationala a unui stat sau a altui subiect de drept international poate sa aiba 
la baza comiterea unui act ilicit international, actiune sau inactiune, de o anumita 
gravitate, ce încalca principiile si normele de drept international, sau a unei 
infractiuni internationale, fapta de o gravitate deosebita ce lezeaza nu numai 
interesele unui stat, ci si ale comunitatii internationale în ansamblul sau.. Nu este 
nevoie de a demonstra existenta unei culpe a autorului faptei ilicite (decât în 
mod exceptional, în cazul anumitor tratate) pentru a se angaja raspunderea 
internationala a acestuia. Raspunderea internationala a statului se poate 
fundamenta prin tratate, raspunderea obiectiva a statelor pentru activitati 
considerate legale (licite) din punct de vedere al dreptului international, dar care 
au produs consecinte prejudiciabile altui stat sau subiect de drept international. 
 
Evolutia istorica a institutiei si tipuri de raspunderi internationale ale 
statului 

Institutia raspunderii s-a dezvoltat o data cu progresul dreptului 
international, ca drept al pacii si cooperarii. În dreptul international traditional, 
raspunderea statului era considerata o raspundere de drept civil. Daca prin actele 
organelor statului se producea un prejudiciu altui stat, statul vinovat avea 
obligatia de a-l repara, prin plata unor despagubiri în favoarea statului lezat. 
Statul nu raspundea pentru declansarea unui razboi. În dreptul international 
modern, raspunderea internationala a unui stat intervenea în cazul în care, prin 
încalcarea de catre organele sale a unei obligatii internationale erau afectate 
drepturile unui cetatean al altui stat, rezultând un prejudiciu. În perioada 
postbelica, în cadrul activitatii de codificare, Comisia de Drept international a 
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O.N.U. a largit domeniul raspunderii internationale a statelor care urmeaza sa 
raspunda pentru orice acte de încalcare a unei obligatii internationale. 
Din lucrarile de codificare ale Comisiei rezulta ca raspunderea subiectelor de 
drept international se poate angaja în doua directii: 
-pentru acte sau fapte ilicite din punct de vedere al dreptului international; 
-pentru consecinte pagubitoare rezultate din activitati licite conform dreptului 
international. 
 
Elementele raspunderii internationale ale statului pentru fapte ilicite 
Acestea sunt: 
 -conduita ilicita; 
 -imputabilitatea conduitei ilicite unui subiect al dreptului international 
public; 
 -producerea unui prejudiciu. 
Aceste elemente trebuie sa fie întrunite cumulativ pentru a se putea angaja 
raspunderea internationala a subiectului de drept international. 
 
Conduita ilicita 

Încalcarea unei obligatii internationale, aflata în vigoare, indiferent care 
este sursa acestei obligatii – tratat, cutuma sau alt izvor de drept international – 
constituie un fapt international ilicit. Faptul international ilicit poate consta într-
o actiune sau omisiune a subiectului de drept prin care se încalca o obligatie 
internationala. 

Faptele ilicite pot fi clasificate, în functie de nivelul lor de gravitate - apreciat 
fata de importanta normei internationale care se încalca - în crime si delicte 
internationale. 
 

a) Crima international 
b) Este definita în dreptul international ca un fapt international ilicit care 

rezulta dintr-o încalcare de catre un stat a unei obligatii internationale 
opozabila tuturor, care se refera la o valoare esentiala pentru ocrotirea 
intereselor comunitatii internationale, cum ar fi: 

c)  -mentinerea pacii si a securitatii internationale si interzicerea 
agresiunii; 

d)  -salvgardarea dreptului popoarelor la autodeterminare; 
e)  -interzicerea sclaviei si a genocidului; 
f)  -protejarea mediului înconjurator; 
g)  -normele dreptului umanitar (în care sunt definite crimele de 

razboi, crimele împotriva pacii si umanitatii). 
 
b) Delictul international 



86 
 

Este definit prin metoda excluderii si consta în orice fapt ilicit care nu 
constituie o crima internationala, având o mai mica gravitate. 
În cazul comiterii unei crime internationale oricare dintre subiectele dreptului 
international este îndreptatit sa actioneze, în sensul tragerii la raspundere a 
statului care a încalcat norma internationala imperativa, spre deosebire de 
delicte, care confera doar statului victima un asemenea drept de actiune. 
 
Împrejurari care exclud caracterul ilicit al unui fapt international 
 
a) Consimtamântul statului, daca este exprimat în mod expres si anterior 
comiterii faptei si numai daca nu a fost încalcata o norma imperativa de drept 
international. 
 
b) Masurile - chiar ilicite - luate de un stat ca raspuns la fapta ilicita a altui stat. 
Se are în vedere aplicarea de represalii sau alte contramasuri de constrângere 
care nu se bazeaza pe forta sau pe amenintarea cu forta. 
 
c) Forta majora - cu conditia sa fie irezistibila sau imprevizibila (în afara 
controlului statului) si statul sa nu fi contribuit la producerea evenimentului. 
 
d) Starea de primejdie, constând în situatia în care, datorita unor fenomene 
naturale, anumite persoane sau bunuri se afla în primejdie deosebita, iar pentru 
salvarea lor este necesara savârsirea unor fapte internationale ilicite (patrunderea 
si stationarea unor nave militare în marea teritoriala sau în porturile unui stat 
strain, fara autorizatia acestuia). Pentru invocarea starii de primejdie ca temei al 
exonerarii de raspundere internationala a unui stat se cer îndeplinite urmatoarele 
conditii: autorul faptei sa nu fi avut alta alternativa, iar aceasta sa fie preferabila 
în raport cu pericolul extrem care se urmareste a fi înlaturat; autorul faptei sa nu 
fi contribuit prin acte proprii la producerea starii de primejdie. 
 
e) Starea de necesitate, constând în situatia deosebita în care se afla un stat, în 
ceea ce priveste salvarea intereselor sale fundamentale (existenta sau 
functionarea statului, apararea mediului înconjurator), amenintate de un pericol 
grav si iminent. Conditiile în care poate sa fie invocata: norma încalcata sa nu 
aiba caracter imperativ, sa nu fie puse în pericol interesele esentiale ale altui stat, 
invocarea starii de necesitate sa nu fi fost exclusa în mod expres printr-un tratat 
încheiat între statele implicate. 
 
f) Legitima aparare, presupunând dreptul unui stat, împotriva caruia a avut loc 
un atac efectiv din partea altui stat, de a raspunde agresiunii cu fortele sale 
armate. 
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Imputabilitatea conduitei ilicite unui subiect al dreptului international 
public 

S-a considerat ca actele autoritatilor publice reprezinta actele statului. 
Actele autoritatilor sunt comise de fapt de catre persoanele fizice care actioneaza 
în calitatea lor oficiala, acestea angajând raspunderea statului chiar daca si-au 
depasit competentele conferite de functia pe care o exercita. Statele raspund 
pentru actele organelor lor legislative, ale administratiei centrale sau locale si ale 
organelor judecatoresti, daca prin acestea se încalca o obligatie internationala a 
sa, si chiar pentru acte ale particularilor, în anumite conditii. 
a) Organul legislativ poate sa antreneze raspunderea statutului, fie prin actiune, 
atunci când se adopta legi care contravin obligatiilor internationale ale statului, 
fie prin omisiune, atunci când nu adopta acte normative impuse de o norma de 
drept international, nu modifica sau nu abroga o norma interna contrara unor 
angajamente internationale asumate de stat. 
 
b) Organele executivului pot sa angajeze raspunderea statului prin omisiuni sau 
acte de aplicare a dreptului de natura sa încalce obligatii internationale ale 
statului (de exemplu: arestari sau expulzari abuzive ale strainilor). 
 
c) Organele judecatoresti pot, la rândul lor, sa implice raspunderea statului pe 
plan international în cazul în care hotarârile pronuntate de o instanta de judecata 
contravin unei norme de drept international, sau procedurile de judecata, având 
ca parte un cetatean strain (au o durata excesiva )etc. 
 
d) Statul raspunde si pentru acte ale persoanelor particulare, daca a omis sa ia 
masurile necesare pentru tragerea la raspundere si pedepsirea celor vinovati de 
comiterea unor fapte de natura sa afecteze valori protejate prin conventii 
internationale sau drepturile unor cetateni straini. 
 
Prejudiciul 

Producerea unui prejudiciu este un alt element al raspunderii 
internationale a unui stat. Pentru a fi luat în considerare, trebuie sa fie îndeplinite 
anumite conditii: 
 -sa existe un raport de cauzalitate între conduita ilicita si prejudiciul 
rezultat; statul lezat este tinut sa o dovedeasca; 
 -prejudiciul trebuie sa fie individualizat, adica sa afecteze un subiect al 
dreptului international; în cazul comiterii unei crime internationale se considera 
ca sunt lezate interesele tuturor statelor comunitatii internationale. 
Tipuri de prejudicii: 
a) Prejudiciul material si prejudiciul moral ; primul se produce daca este 
afectat patrimoniul statului victima sau al cetatenilor sai iar cel de-al doilea daca 
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sunt afectate valori nepatrimoniale ale statului, cum ar fi suveranitatea sau 
onoarea statului. 
b) Prejudiciul direct si prejudiciul mediat. Atunci când prin încalcarea unei 
norme internationale se produce un prejudiciu care afecteaza statul ca subiect de 
drept sau organele sale, prejudiciul este direct. Daca sunt afectate drepturile 
cetatenilor unui stat ca persoane particulare, sau ale unor persoane juridice 
având nationalitatea statului respectiv, prejudiciul este mediat, întrucât aceste 
persoane neavând calitatea de subiecte de drept international nu pot actiona în 
plan international decât prin intermediul statului si daca acesta le acorda 
protectie diplomatica. Statul protector, prin asumarea unei plângeri individuale a 
unui cetatean al sau, valorifica pe plan international un drept propriu, în raport 
direct cu statul pus în cauza. 
 

Statul poate interveni în interesul unor subiecte de drept intern, acordând 
protectia diplomatica doar în anumite conditii, care trebuie întrunite cumulativ: 
a) statul trebuie sa dovedeasca faptul ca actiunile sau omisiunile celuilalt stat, 
care au prejudiciat interesele cetatenilor sai, reprezinta o încalcare a unei norme 
de drept international; 
b) persoanele particulare trebuie sa faca dovada ca au epuizat caile de recurs 
interne disponibile, împotriva statului caruia i se pretinde repararea 
prejudiciului; 
c) statul protector trebuie sa verifice daca prejudiciul pretins de persoanele 
particulare nu s-a produs ca urmare a propriei sale conduite ilicite, prin raport cu 
dreptul intern al statului a carui raspundere se invoca. 

Chiar daca toate aceste conditii ar fi îndeplinite acordarea protectiei 
diplomatice ramâne un drept discretionar al statului, neavând caracterul de 
obligatie interna sau internationala. 
 
Forme de reparare a prejudiciului: 
a) Repararea în natura a prejudiciului (restitutio in integrum) vizeaza restabilirea 
- daca este posibil - a situatiei anterioare producerii prejudicului. Se poate 
realiza daca e vorba de prejudicii materiale care nu au avut un efect ireversibil. 
b) Repararea prin echivalent (despagubirile) este forma cea mai des utilizata de 
reparare a prejudiciilor atât materiale cât si morale. O conditie pentru a putea 
opera este individualizarea si evaluarea prealabila a prejudiciului, precum si 
dovedirea cuantumului pretins. De regula, despagubirile trebuie sa acopere atât 
pierederea efectiv suferita (damnum emergens) cât si câstigul nerealizat (lucrum 
cessans). 
c) Satisfactia este forma specifica de reparare a prejudiciilor morale si consta în 
prezentarea de regrete si scuze oficiale, sau în simpla constatare, în cuprinsul 
unei hotarâri a unei instante internationale, arbitrale sau judecatoresti, a unei 
încalcari a normei internationale. 
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Raspunderea subiectelor de drept international pentru consecinte pagubitoare 
rezultate din activitati licite conform dreptului international 
Din anul 1978, Comisia de Drept International a O.N.U. manifesta o preocupare 
constanta pentru stabilirea regimului juridic al raspunderii internationale a 
statelor, întemeiata “pe risc”. Aceasta forma de raspundere are un caracter 
obiectiv, fiind suficienta constatarea producerii unui prejudiciu, chiar în absenta 
încalcarii unei norme de drept international. 
 
Dreptul international actual reglementeaza pe cale conventionala raspunderea 
internationala bazata pe risc, în principal în trei domenii: 
a) în domeniul nuclear, conventiile internationale prevad existenta unei 
raspunderi obiective pentru exploatarea instalatiilor nucleare (Conventia de la 
Paris din 1960, Conventia de la Viena din 1963 etc); 
b) în domeniul maritim, în special în cazul poluarii marilor cu hidrocarburi; 
conventiile internationale prevad o raspundere obiectiva a proprietarilor de nave 
care transporta hidrocarburi sau a celor care exploateaza instalatii de foraj marin. 
(Conventia asupra dreptului marii din 1982 etc); 
c) în cazul activitatii spatiale a statelor sau organizatiilor internationale 
(Tratatul privind spatiul cosmic din 1967, Conventia asupra raspunderii 
internationale pentru pentru daune provocate de obiecte spatiale din 1972). 
 


