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CAPITOLUL I
TRATATUL
- IZVOR PRINCIPAL AL DREPTULUI
INTERNAŢIONAL PUBLIC 1. Aspecte evolutive
Dacă la început, formarea normelor de drept internaţional public a
avut loc preponderent pe cale cutumiară, ulterior tratatul a fost
considerat instrumentul cel mai adecvat de coordonare a voinţei
statelor sau principala formă juridică prin care se concretizează
colaborarea dintre subiectele dreptului internaţional public în variate
domenii de activitate.
Primele tratate internaţionale identificate în evoluţia dreptului
internaţional public aveau un conţinut oarecum limitat fiind rezultatul
nivelului de dezvoltare a perioadelor istorice în care erau încheiate.1
Cercetările şi studiile efectuate ne indică prezenţa tratatelor încă din
perioada antică. În antichitate respectarea tratatelor avea la bază
credinţa religioasă confundându-se cu jurământul rostit la încheierea
tratatului, încălcarea obligaţiilor asumate fiind asimilată jurământului
fals prestat.2 Cel mai vechi tratat a fost identificat în zona cunoscută de
istorici sub denumirea de Mesopotamia fiind încheiat în jurul anul
2100 î.e.n. între conducătorii cetăţilor-state Lagash şi Umma, având
drept scop delimitarea frontierelor dintre cele două părţi.3 A urmat, în
anul 1296 î.e.n., tratatul de prietenie şi alianţă numit „Tratatul sublim”,
încheiat între Ramses al II-lea, faraonul Egiptului, şi Hattuşill al
III-lea, regele hitiţilor. În China antică, „Congresele monarhilor”
1

Dumitra Popescu, Importanţa tratatelor în societatea internaţională contemporană în Studii de Drept Românesc, nr. 3-4, Editura Academiei Române, 2002, p.
371-390.
2
Petre Rusu, Principiul respectării tratatelor-Tradiţie şi actualitate, Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1992, p. 15.
3
Edmund Aloysius Walsh, Stephen Duggan. The history and nature of
international relations, Ayer Publishing, 1922, p. 45.
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constituiau cadrul adecvat pentru încheierea de convenţii atât în
domeniu militar, dar şi civil1, iar literatura filosofică chineză reprezenta o modalitate de promovare a numeroase principii aplicabile relaţiilor internaţionale, principiul respectării tratatelor fiind unul dintre
acestea. De asemenea, în India antică tratatele erau încheiate prin pronunţarea unui jurământ religios, fiind considerate sacre, iar garantarea
executării lor se realiza prin predarea de ostatici. Multitudinea şi
diversitatea relaţiilor dintre cetăţile state greceşti au determinat încheierea unui număr impresionant de tratate ce reglementau cooperarea în
diverse domenii de activitate (tratate religioase, militare, comerciale,
tratate de pace, tratate de neagresiune şi ajutor reciproc). Ca şi în alte
cazuri, respectarea tratatelor încheiate era asigurată prin formularea de
jurăminte religioase. Influenţa dreptului roman şi-a pus amprenta şi
asupra relaţiilor internaţionale. Încheierea tratatelor de Roma antică se
realiza în funcţie de relaţiile existente între aceasta şi entităţile politice
suverane ale timpului. Prin urmare, romanii încheiau tratate de
prietenie, tratate de ospitalitate sau tratate de alianţă cu cei care se
aflau pe picior de egalitate şi tratate de vasalitate, de protectorat cu cei
pe care-i considerau inferiori. Tratatele erau încheiate în prezenţa
feţialilor care, fiind reprezentanţii divinităţii, trebuiau să garanteze
îndeplinirea angajamentelor asumate, iar executarea acestora se afla
sub imperiul principiului pacta sunt servanda, principiu dominant în
perioada respectivă.2
Evul mediu sau perioada feudalismului aduce modificări importante în dreptul internaţional public determinate, pe de o parte de
disputa dintre papalitate şi regalitate pentru dominarea societăţii, iar pe
de altă parte de disputa dintre regi şi seniori.3 Disputele existente în
perioada indicată nu au împiedicat încheierea unui număr mare de
tratate ce poartă amprenta în egală măsură atât a dreptului canonic, dar
şi a dreptului imperial, precum şi a factorului feudal. Tratatele
încheiate aveau în vedere problemele războiului, transmiterea de
1
Grigore Geamănu, Drept internaţional public, vol I, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 9.
2
Bianca Selejan-Guţan, Laura Maria Crăciunean, Drept internaţional public,
Editura Hamangiu, 2008, p. 12.
3
Raluca Miga Beşteliu, Drept Internaţional public - Curs universitar, vol.I,
Editura All Beck, 2005, p. 15.
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teritorii, dar şi aspecte comerciale. Garantarea respectării tratatelor se
realiza, pe lângă întărirea cu jurăminte, prin constituirea gajului asupra
diferitelor categorii de bunuri, în special imobile.
Pacea de la Westfalia, din 1648, a reprezentat încheierea conflictului dintre Papă şi Împărat, totodată a reprezentat punctul de
plecare al unui adevărat drept internaţional prin afirmarea principiilor
suveranităţii teritoriale, independenţei statelor naţionale şi a egalităţii
acestora.1 În consecinţă, tratatele westfalice au avut o serie de efecte
asupra relaţiilor stabilite între state şi implicit asupra modului de
încheiere a tratatelor.
Dreptul internaţional în epoca modernă timpurie continuă să fie
sub influenţa conflictelor vremii, şi anume confruntarea dintre voinţa
de independenţă a popoarelor cu politica marilor puteri de a-şi afirma
hegemonia.
Din studiile efectuate asupra practicii internaţionale, rezultă că la
început dominante erau relaţiile stabilite între două state, de aceea se
înregistra un număr foarte mare de tratate bilaterale, originea tratatelor
multilaterale urmând a fi identificată în perioada anilor 1815, forma
acestora fiind însă deosebită de cea a tratatelor multilaterale contemporane.2 În acest sens, amintim Tratatul încheiat la Paris în anul 1814,
Congresul de la Viena din 1815 unde statele participante au hotărât să
adopte un Act Final cu rol de „instrument general” în vederea reunirii
dispoziţiilor din tratatele bilaterale încheiate între statele participante,
precum şi Tratatul de pace de la Paris din 1856 considerat primul tratat
multilateral negociat direct prin care se stabilea o regulă comună pentru
un număr mai mare de state.3 Prin urmare, secolul al XIX-lea aduce în
dreptul internaţional conceptul de tratat multilateral, precum şi drumul
pe care îl parcurge acesta de la conferinţa pregătitoare la mecanismul de
încetare.4 Astfel pot fi evocate primele convenţii internaţionale multilaterale de interes general cum sunt: Convenţia de la Geneva din 1864
pentru ameliorarea soartei militarilor răniţi în campanie, Convenţiile
1

p. 16.

2

Grigore Geamănu, op. cit., 1981, p. 18; Raluca Miga Beşteliu, op. cit., 2005,

Ion M. Anghel, Dreptul tratatelor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 36.
Idem.
4
Francisco Rezek, Drept internaţional public - Curs introductiv, Vasile Goldiş
University Press, Arad, 2003, p. 18.
3
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privind regimul internaţional de navigaţie prin Canalul Suez (1888) şi
protecţia cablurilor telefonice submarine (1884), precum şi Convenţiile
de la Haga (1899 şi 1907) privind unele mijloace paşnice de rezolvare a
diferendelor internaţionale.1
Totodată, nu poate fi uitat faptul că secolul al XIX-lea reprezintă
cadrul apariţiei primele organizaţii internaţionale, din punct de vedere
juridic actul de naştere al organizaţiilor îmbrăcând forma unui tratat
multilateral.
Transformările produse în secolul XX în societatea internaţională
aduc modificări şi în dreptul internaţional. Spre deosebire de perioadele anterioare relaţiile dintre state se intensifică şi diversifică,
tratatele constituind principala formă de concretizare a cooperării
dintre state. Organizaţiile internaţionale dobândesc noi valenţe recunoscându-se rolul acestora de cadru al identificării şi implementării
acţiunilor ce pot servi întreaga comunitate internaţională.2
Un moment de maximă importanţă în evoluţia tratatelor este acela
al codificării dreptului tratatelor, aceasta reprezentând transformarea
regulilor cutumiare în reguli convenţionale cuprinse într-o convenţie
cu caracter special. Rolul Convenţiei de la Viena asupra dreptului
tratatelor adoptată în anul 1969 este de netăgăduit în evoluţia domeniului analizat. Au urmat şi alte convenţii prin care s-a urmărit acoperirea acelor aspecte care nu au constituit obiectul Convenţiei din 1969,
şi anume: Convenţia privind succesiunea statelor la tratatele din 1978
şi Convenţia privind tratatele încheiate între state şi organizaţiile
internaţionale sau între acestea din 1986.
Evenimentele produse în anii 1989-1990, dar şi fenomenele ulterioare imprimă tendinţe noi asupra reglementării internaţionale convenţionale, accentuând nevoia de cooperare dintre subiectele dreptului
internaţional.
2. Codificarea în materia tratatelor
Interesul pentru analiza detaliată a tratatelor este determinat de
importanţa acestui mijloc principal prin care statele, precum şi cele1
Dumitra Popescu, Drept internaţional public - Curs pentru învăţământul la
distanţă, Editura Universitaţii Titu Maiorescu, 2005.
2
Raluca Miga-Beşteliu, Organizaţii internaţionale interguvernamentale, Editura
All-Beck, 2005, p. 7.
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lalte subiecte de drept internaţional, îşi manifestă voinţa de a crea
raporturi juridice.
2.1. Convenţia privind dreptul tratatelor între state
Utilizarea frecventă a tratatului în vederea creării de drepturi şi
obligaţii la nivel internaţional a determinat apariţia unui interes sporit
pentru codificarea regulilor în materie. Activitatea desfăşurată sub
auspiciile Adunării Generale ONU a fost precedată de cercetările
efectuate în cadrul asociaţiilor ştiinţifice internaţionale şi de studiile
Societăţii Naţiunilor.1 Cercetarea Comisiei de Drept Internaţional
ONU realizată în perioada 1950-1966, precum şi dezbaterile din cadrul
conferinţei plenipotenţiarilor, organizată în două sesiuni de Adunarea
Generală ONU2 la Viena3, s-au finalizat prin adoptarea, în anul 1969,
a Convenţiei de la Viena asupra dreptului tratatelor. Prin natura ei,
Convenţia de la Viena asupra dreptului tratatelor constituie un tratat,
dar în literatura de specialitate se afirmă că reprezintă un veritabil cod
al dreptului tratatelor obligatoriu pentru toate statele4 sau principalul
izvor al dreptului tratatelor5. Fiind expresia „codificării şi dezvoltării
progresive” a dreptului internaţional, aceasta este considerată instrumentul prin care s-au codificat regulile cutumiare existente, dar şi mijlocul prin care s-a realizat adoptarea unor norme noi în materiei, corespunzătoare evoluţiilor înregistrate în societatea internaţională.
Convenţia a fost deschisă pentru semnare la 23 mai 1969, intrând în
vigoare la 27 mai 1980 conform art. 84 pct. 1, respectiv conform
dispoziţiei:
„Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a treizecia zi de la
data depunerii celui de-al treizeci şi cincilea instrument de ratificare
sau aderare.”
1

Nicolae Ecobescu,Victor Duculescu, Dreptul tratatelor, Editura Continent XXI,
Bucureşti, 1995, p. 12.
2
Rezoluţia Adunării Generale ONU 2166 (XXI) din 5 decembrie 1966.
3
Rezoluţia Adunării Generale ONU 2287 (XXII) din 6 decembrie 1967.
4
Ion Diaconu, Tratat de drept internaţional public, vol. I, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 2002, p. 101.
5
Nicolae Ecobescu,Victor Duculescu, op. cit., 1995, p. 13.
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Convenţia cuprinde un preambul, 85 de articole, grupate în 8 părţi
şi o anexă destinată completării dispoziţiilor art.66.1
Prima parte a Convenţiei are ca scop principal clarificarea domeniului de aplicare a acesteia precizându-se că se aplică tratatelor încheiate între state, după intrarea ei în vigoare. Se susţine că dispoziţiile
convenţiei acoperă o mare parte din dreptul tratatelor, dar nu se aplică
tuturor tratatelor. Datorită diversităţii acordurilor încheiate şi naturii
variate a subiectelor implicate s-a considerat necesară elaborarea unui
articol care să contureze scopul convenţiei evocate. Articolul 1 constituie efectul deciziei C.D.I. de a nu include în proiectul de articole nicio
prevedere referitoare la tratatele încheiate între state şi alte subiecte de
drept internaţional sau privind tratatele încheiate între alte subiecte de
drept internaţional. Referitor la tratatele la care sunt părţi organizaţiile
internaţionale, C.D.I. a stabilit că acestea prezintă o serie de particularităţi care necesită o reglementare specială, ceea ce s-a întâmplat
ulterior în anul 1986. Totuşi, specialiştii în drept internaţional care au
participat la elaborarea Convenţiei din 1969 nu au lăsat neelucidat
raportul dintre reglementarea convenţională analizată şi alte acorduri
internaţionale care nu cad sub incidenţa prevederilor adoptate în anul
1969. Astfel, în art. 3, privind acordurile internaţionale care nu cad sub
incidenţa prevederilor convenţiei, se stabilesc următoarele:
„Faptul că prezenta Convenţie nu se aplică nici acordurilor
internaţionale încheiate între state sau alte subiecte de drept internaţional ori între aceste alte subiecte de drept internaţional şi nici
acordurilor internaţionale care nu au fost încheiate în forma scrisă,
nu aduce vreo atingere: a) valorii juridice a unor asemenea acorduri;
b) aplicării la aceste acorduri a tuturor regulilor enunţate în prezenta
Convenţie, cărora ar fi supuse în temeiul dreptului internaţional
independent de Convenţie; c) aplicării Convenţiei la relaţiile dintre
state, reglementate prin acorduri internaţionale, la care sunt părţi şi
alte subiecte de drept internaţional.”
De asemenea, dispoziţiile convenţiei se aplică oricărui tratat care
este actul constitutiv al unei organizaţii internaţionale, precum şi
1

Vezi Anexa I.

