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Dreptul de ocupaţie: de la dreptul de război  
la dreptul internaţional umanitar

BADIR Kordee, doctorand ULIM
Recenzent: OSMOCHESCU Nicolae, doctor în drept, profesor universitar

Dreptul de ocupaţie este un institut de drept internaţional umanitar. Evoluţia sa are la bază 
caracterul cutumiar al dreptului de război. Totuşi, odată cu reglementarea utilizării forţei de 
Carta ONU, importanţa asigurării respectării exprese a delimitării dintre jus ad bellum şi jus 
in bello devine tot mai actuală.
Cuvinte-cheie: jus ad bellum, jus in bello, ocupaţie, drept internaţional umanitar.

The Right to Occupy: From Right to War to International Humanitarian Law
The right to occupy is an institute of international humanitarian law. Its evolution is largely 
due to the customary nature of the right to war. However, with the regulation of the use of 
the UN Charter, the importance of ensuring respect for the explicit delimitation between jus 
ad bellum and jus in bello is more and more current.
Keywords: jus ad bellum, jus in bello, ocupation, international humanitarian law.

Introducere

Dreptul internaţional umanitar s-a dezvoltat în timpul cînd utilizarea forţei 
militare de către state pentru soluţionarea conflictelor în relaţiile internaţionale 
era legală. Statelor nu le era interzis de a propaga războiul, ba mai mult ca atît ele 
aveau un drept la război — jus ad bellum. Astfel nu exista nici o problemă logică 
în prevederile normelor de drept internaţional public ce prescriau statelor obligaţia 
de a respecta anumite norme de comportament în timpul ducerii războiului, dacă 
statele au recurs la război.

Astăzi utilizarea forţei în relaţiile dintre state este interzisă de regula imperativă 
a dreptului internaţional public, jus ad bellum transformîndu-se în jus contra bellum.1 
De la regula nerecurgerii la forţă există doar cîteva excepţii. Aplicarea forţei de către 
state va fi permisă în cazul de:

1 Carta ONU adoptată la 26.06.1945, art. 2 http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/
Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf (accesat la 10.10.2017).

http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf
http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_Natiunilor_Unite_ONU_.pdf
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—	 autoapărare individuală (art. 51);2

—	 autoapărare colectivă (art. 51);3

—	 acţiuni de menţinere a păcii ale Consiliului de Securitate al ONU întreprinse 
în baza Capitolului VII al Cartei ONU;

—	utilizarea forţei în cadrul mişcărilor de eliberare naţională.4

Din cele expuse mai sus rezultă că în majoritatea absolută a conflictelor sur-
venite, cel puţin o parte a unui conflict internaţional încalcă prevederile dreptului 
internaţional public prin însăşi faptul aplicării forţei.

Deşi interzise, conflictele armate au loc în continuare. Este recunoscut faptul 
că dreptul internaţional public trebuie să trateze această problemă nu numai din 
punct de vedere a combaterii fenomenului de conflict armat, dar şi prin reglemen-
tarea unor reguli care să ofere un minim de umanitate în această situaţie inumană 
şi concomitent ilegală.

Anume acest moment şi subliniază diferenţa şi separaţia totală dintre jus in bello 
şi jus ad bellum. Prevederile dreptului internaţional umanitar ca parte a dreptului 
internaţional public, trebuie respectate indiferent şi independent de orice argument 
al ius ad bellum. Orice teorie din trecut, prezent sau viitor referitoare la un război 
just şi legal va ţine exclusiv de competenţa şi domeniul jus ad bellum şi nici sub o 
condiţie nu va justifica neaplicarea jus in bello, sau oferirea drepturilor sau obligaţiilor 
mai largi în dependenţă dacă a încălcat partea ori nu jus contra bellum.

Dreptul de ocupaţie —  
de la caracter cutumiar la codificare universală

Din punct de vedere practic şi umanitar normele dreptului internaţional umanitar 
trebuie să fie aceleaşi pentru ambele părţi beligerante. Atât pentru cea care recurge la 
forţă ilegal, cât şi pentru cea care respectă în continuare regulile dreptului internaţional 
public. O altă tratare a acestei probleme ar deveni absurdă pentru aplicarea corectă a 
dreptului internaţional umanitar. Între părţile beligerante va exista întotdeauna cel 
puţin două adevăruri cu privire la cine a respectat jus ad bellum şi cine a încălcat jus 
contra bellum, fapt absolut irelevant din punct de vedere a victimelor conflictului, 
care adesea nu sunt nici vinovate nici responsabile pentru acţiunile legale sau ilegale 
ale „părţilor sale“. Această separaţie completă dintre jus ad bellum şi jus in bello a 
fost recunoscută şi în preambulul Protocolului adiţional I la cele patru Convenţii de 
la Geneva, care prevede că „orice stat are datoria, în conformitate cu Carta ONU, 
de a se abţine, în relaţiile internaţionale, de a recurge la ameninţarea cu forţa sau 
la folosirea forţei … nici o dispoziţie a prezentului protocol sau a Convenţiilor de 

2 Idem, art. 51.
3 Idem.
4 Rezoluţia Adunarea Generale a ONU nr. 2105 (XX) din 20 decembrie 1965 „Implementation 

of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples“ http://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2105(XX) (accesat la 10.10.2017).

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2105(XX)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2105(XX)
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la Geneva, din 12 august 1949, nu poate fi interpretată ca legitimînd sau autorizînd 
vreun act de agresiune sau oricare altă folosire a forţei“.5

Reafirmînd, în plus, că dispoziţiile Convenţiilor de la Geneva, din 12 august 1949, 
şi ale prezentului protocol trebuie să fie pe deplin aplicate, în toate împrejurările, 
tuturor persoanelor protejate de aceste instrumente, fără nici o diferenţiere fondată 
pe natura sau originea conflictului armat sau pe cauzele susţinute de părţi la conflict.6

Reglementarea expresă din Protocolul adiţional I din 1977 la Convenţiile de la 
Geneva din 12 august 1949, ne oferă posibilitatea să afirmăm că jus in bello se va 
aplica oricînd şi oriunde se va constata existenţa unui conflict armat indiferent de 
calificarea acestuia din punct de vedere a prevederilor dreptului internaţional public. 
Normele dreptului internaţional umanitar se vor aplica indiferent de motivaţia altru-
istă sau nu a unei sau altei părţi, indiferent dacă sunt acestea autorizate de Consiliul 
de Securitate al ONU sau nu.

Dreptul internaţional umanitar este chemat să reglementeze limitările ce urmează 
a fi respectate în timpul acţiunilor militare în desfăşurare şi după instaurarea unei 
stări de ocupaţie într-un teritoriu şi nu este preocupat de legalitatea acestei instaurări. 
O altă abordare a acestei probleme în acest caz este inadmisibilă şi chiar inumană.

Din antichitate şi pînă în a doua treime a secolului al XIX-lea exista regula 
după care un teritoriu ocupat de inamic era considerat ca proprietate, aceasta fiind 
o practică generală. „La romani, spunea Grunberg, ocupaţia era un mijloc originar 
pentru dobîndirea, proprietăţi după dreptul Ginţilor“. În baza acestei reguli, ocu-
pantul putea dispune de teritoriul respectiv după bunul lui plac; îl putea cuceri, îl 
putea ceda, îl putea devasta, îl putea jefui. Puterile sale discreţionare se extindeau şi 
asupra locuitorilor, care puteau fi ucişi, făcuţi sclavi, vânduţi etc.7

În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, anexarea automată a unui teritoriu ocupat 
şi trecerea lui sub suveranitatea imediată a ocupantului a dobândit valoarea unui 
principiu de drept internaţional.

O concepţie nouă începe să se cristalizeze după pacea de la Utrecht din 1713, 
conform căreia reglementarea problemei suveranităţii teritoriului ocupat trebuie să 
se facă la încheierea păcii. Evoluţia acestei concepţii a fost lentă, iar practica con-
tradictorie. În secolul al XVIII-lea unele state învingătoare au renunţat la drepturile 
dobîndite prin cucerire, restituind teritoriul ocupat statului învins, în timp ce altele se 
conduceau după regula conform căreia o ţară cucerită face imediat parte din posesiunile 
ocupantului, iar populaţia teritoriului respectiv se află în puterea sa discreţionară.8

O influenţă asupra acestei evoluţii au exercitat şi curentele filozofice luministe. 
Unul din proeminenţii reprezentanţi ai acestui curent, Montesquieu, spunea că un 

5 Protocolul adiţional I din 1977 la Convenţiile de la Geneva din 1949 privind protecţia victi-
melor conflictelor armate.

6 Idem.
7 Ionel Cloşcă. Dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate: documente. Bucureşti: 

Casa de editură şi presă „Şansa“ SRL, 1993, p. 158.
8 Idem, p. 161.
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teritoriu ocupat necesită următorul mod de administrare: lucrurile trebuie să rămînă 
cum au fost găsite; aceleaşi tribunale, aceleaşi legi, aceleaşi obiceiuri, aceleaşi privilegii; 
nimic nu trebuie schimbat decît armata şi numele suveranului.

De abia în a doua parte a secolului al XVIII-lea a început să se facă distincţie 
între anexarea unui teritoriu, ca situaţie de drept, şi ocuparea temporară, ca situaţie 
de fapt.

Un alt moment important al evoluţiei instituţiei ocupaţiei este adoptarea Co-
dului Lieber elaborat în timpul războiului civil american. Elaborat de Francis Lieber 
şi revizuit de o comisie de ofiţeri, aceste reguli sau transformat în „Instrucţiuni 
pentru conducerea armatelor Statelor Unite pe câmpul de luptă“ promulgate ca 
ordin general nr. 100 de preşedintele Lincoln la 24 aprilie 1863. Aceste Instrucţiuni 
fac distincţia dintre „ţări integral ocupate“ şi „legal cucerite“.9 presupunînd astfel 
că aceste două noţiuni sunt distincte şi nu se confundă, ocuparea neînsemnînd 
transferul de suveranitate.

Punctul de graniţă între aceste două situaţii îl constituie anul 1871 care în-
registrează prima normă juridică în materie. Evenimentele premergătoare au fost 
următoarele: Rusia, căreia prin tratatul de la Paris din 30 martie 1856 i se interzisese 
dreptul de a mai întreţine o flotă militară în Marea Neagră, profită de înfrângerea 
suferită de Franţa în războiul purtat cu Prusia (1870—1871) şi îşi reintroduce flota 
în această mare. Conferinţa de la Londra, pusă în faţa faptului împlinit, consfinţeşte 
prin tratatul încheiat la 13 martie 1871 noua situaţie creată, abrogînd articolele din 
Tratatul de la Paris din 1856, însă în preambulul noului tratat consfinţeşte o nouă 
normă de drept internaţional conform căreia „forţa nu creează drept“. Acest mo-
ment reprezintă faza embrionară a principiului de drept umanitar conform căruia 
ocupaţia nu implică transferul de suveranitate. A trebuit sa mai treacă un timp 
până când acest principiu să fie consacrat în mod expres, deşi jurisprudenţa unor 
state se conducea după teza ocupaţiei netranslative de suveranitate. Conform acestei 
teze autoritatea suveranului legal era numai suspendată, el continuînd să deţină un 
nudum jus, adică un drept neexecutoriu.

Ca normă de drept internaţional acest principiu şi-a găsit o primă consacrare 
expresă în Regulamentul anexă la cele două Convenţii — a II de la Haga din 1899; 
şi a IV din 1907 cu privire la legile şi obiceiurile războiului terestru, fiind apoi dez-
voltat şi prevăzut în Convenţia a IV-a de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la 
protecţia populaţiei civile în caz de război, secţiunea III, intitulată „Teritorii ocupa-
te“, articolele 47-78; în Statutul Convenţiei de la Haga din 14 mai 1954 cu privire la 
protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat şi în Protocolul I de la Geneva 
din 8 iunie 1977.

Preocuparea autorilor de drept internaţional de a formula o definiţie cît mai 
completă şi mai precisă a ocupaţiei militare este foarte veche. Putem menţiona cu 

9 Ionel Cloşcă, Ion Suceavă. Dreptul internaţional umanitar. Bucureşti: Casa de editură şi presă 
„Şansa“. 1992, p. 57.
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titlu de exemplu cîteva dintre definiţiile care, la vremea lor, au deţinut o anumite 
autoritate.

După Gustave Rolin Jacquemins, un teritoriu este considerat ocupat, pentru un 
anumit timp şi în întregime, din momentul cînd statul de care depinde se găseşte 
împiedicat din cauza armatei inamice şi a încetării rezistenţei locale să-şi exercite 
asupra lui autoritatea suverană. În cunoscutul său proiect de cod, Etipacio Pesoa scria 
„un teritoriu este considerat ocupat cînd se găseşte de fapt sub autoritatea exclusivă a 
armatei inamice.“ Reputatul jurist cubanez Bustamente y Syrven aprecia că ocupaţia 
militară, „este luarea efectivă în posesie, în timp de război, de către un beligerant 
a teritoriului altuia, ca o măsură cu caracter de război şi pentru a-i exceda funcţi-
ile publice indispensabile administrării sale şi a luptei armate“.10 O definiţie ce face 
notă disonantă este cea a juristului grec J. Spiropoulos după care ocupaţia bellica este 
„ocupaţia militară a unui teritoriu, cu voinţa de a exercita puterea statului in acest 
teritoriu, conform principiilor dreptului ginţilor care sunt în uz în acest caz“.11 Şi în 
doctrina română de drept internaţional sînt prezentate cîteva definiţii interesante ale 
ocupaţiei militare. Profesorul Edwin Glaser, in notele sale de curs de la Institutul de 
relaţii internaţionale, preciza „un teritoriu se găseşte ocupat atunci cînd este pus sub 
puterea armatei inamice (luptele au încetat pe acel teritoriu), care este obligată în acest 
caz de a lua măsurile care depind de ea pentru a restabili şi a asigura viaţa socială în 
acest teritoriu“.12 Profesorul Grigore Geamănu precizează că „Prin ocupaţie militară se 
înţelege invadarea unui teritoriu inamic şi punerea lui sub regim de ocupaţie, în scopul 
de a exercita asupra-i o autoritate temporară în mod efectiv“.13 În fine, Dicţionarul 
de drept internaţional public defineşte „ocupaţia militară (în limba latină ocupautio 
bellica) drept situaţia unui teritoriu aflat sub puterea armatei inamice (după încetarea 
operaţiunilor militare), care exercită asupra lui, în mod efectiv o autoritate temporară“.14

În afara acestor definiţii formulate de diverşi autori există si alta, enunţată de 
o prestigioasă instituţie ştiinţifică internaţională. Este vorba de cea stipulată în art. 
41 din „Dreptul războiului terestru“ (Manualul Oxford) formulată de Institutul de 
drept internaţional, la 9 septembrie 1880, conform căreia „un teritoriu este consi-
derat ocupat când, ca urmare a invaziei armatelor inamice, statul căruia îi aparţine 
încetează de a exercita în fapt asupra lui o autoritate regulată si cînd stalul invadator 
este singurul în măsură să întreţină ordinea.15

O altă definiţie oferită de „Dicţionarul de drept internaţional al conflictelor 
armate“, editat sub egida Comitetului Internaţional al Crucii Roşii menţionează că 

10 Idem, p. 159.
11 Idem.
12 Idem.
13 Grigore Geamănu. Drept internaţional contemporan. Bucureşti: Editura didactică şi pedago-

gică. 1965, p. 757. 
14 Ionel Cloşcă (coordonator). Dicţionar de drept internaţional public. Bucureşti: Editura ştiin-

ţifică şi enciclopedică. 1982, p. 201. 
15 Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, op. cit., p. 161.
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„teritoriul este considerat ocupat cînd el este plasat sub autoritatea forţelor armate 
ostile“.16

Oricare însă nu ar fi definiţiile doctrinare, definiţiile conţinute în actele normative 
sunt mai importante pentru aplicarea normelor de drept internaţional de ocupaţie.

Convenţia de la Haga din 1907 cu privire la „legile şi cutumele războiului te-
restru“ prevede ocupaţia ca fiind acea situaţie cînd teritoriul se află sub controlul 
real al forţelor de ocupaţie. Ocupaţia se referă doar la teritoriile unde administraţia 
forţelor de ocupaţie este în stare să exercite controlul efectiv şi să impună un anu-
mit comportament (art. 42).17 Iar Convenţia a IV-a de la Geneva din 1949 în art. 
2 menţionează că convenţia se va aplica în toate cazurile de ocupaţie a unei părţi 
sau a întregului teritoriu chiar dacă această ocupaţie nu va întîmpina rezistenţă din 
partea populaţiei (art. 2).18

Observăm că în toate definiţiile aduse mai sus, atât cele doctrinare, cât şi cele 
legale, termenul „ocupaţie“ este privit de fapt ca indispensabil legat cu termenul de 
teritoriu. În aceste context putem să considerăm că există ocupaţie de facto numai 
dacă există un teritoriu, o parte a pămîntului, apelor teritoriale de sub suveranitatea 
statului inamic, care cade sub controlul puterii ocupante.

Totuşi dacă am încerca să dăm o definiţie „ocupaţiei“ în sensul dreptului inter-
naţional umanitar, putem spune că aceasta este situaţia în care, o putere ocupantă 
stăpîneşte efectiv, temporar, o parte sau întreg teritoriul unui alt stat, căpătat în 
urma ostilităţilor sau în urma înaintării în acest teritoriu fără a întîmpina rezistenţă.

Din definiţia adusă trebuie să diferenţiem ocupaţia de invazie. Invazia presupu-
ne o intrare violentă a forţelor militare a unui stat pe teritoriul altui stat cu scopuri 
politice, militare sau tactice, sau de colectare a informaţiei, dar are un caracter de 
scurtă durată şi forţele armate inamice nu au ca scop şi nu obţin controlul asupra 
teritoriului. Ocupaţia poate surveni ca urmare a invaziei dacă criteriul controlului 
efectiv asupra teritoriului este satisfăcut.19

Ocupaţia nu constituie o cucerire. Cucerirea presupune supunerea deplină a 
cuceritului cuceritorului, ceea ce duce după sine sfîrşitul războiului şi a existenţei 
de fapt a statului cucerit. Dispar organele statale ale cuceritului şi această stare este 
permanentă.20

16 Verri Pietro. Dictionary of the international law of armed conflict. Geneva: ICRC. 1992, p. 81.
17 Convenţia IV de la Haga cu privire la legile şi obiceiurile războiului terestru, din 18 octombrie 

1907 http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-
referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octom-
brie-19072.pdf (accesat la 10.10.2017).

18 Convenţia IV de la Geneva cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război, din 12 
august 1949 https://crucearosie.ro/assets/Uploads/Conventia-de-la-Geneva-IV.pdf (accesat la 
10.10.2017).

19 A se vedea: Robert Kolb, Sylvain Vité. Le droit de l’occupation militaire. Perspectives histo-
riques et enjeux juridiques actuels. Paris : Bruylant. 2009. 482 p.

20 Idem.

file:///C:\web\eng\siteeng0.nsf\iwpList526\906AC8B165F84A7DC1256C550046B5BF
http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf
http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf
http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf
https://crucearosie.ro/assets/Uploads/Conventia-de-la-Geneva-IV.pdf
https://www.lgdj.fr/auteurs/robert-kolb.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/sylvain-vite.html
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Definiţia ocupaţiei evidenţiază şi caracteristicile specifice care o deosebesc de 
alte forme de intervenţie a forţelor armate pe un teritoriu străin. Distingem trei 
caractere fundamentale ale ocupaţiei:

—	 caracterul de efectivitate a ocupaţiei şi posesiei teritoriului;
—	 caracterul netranslativităţii de suveranitate;
—	 caracterul temporar ce antrenează o substituire limitată de competenţe.
Caracterul efectivităţii ocupaţiei
Sub raport material, ocupaţia apare ca o consecinţă a ostilităţilor militare, mai 

exact a invaziei; rezistenţa militară a suveranului teritorial a încetat şi forţele militare 
ale inamicului au luat în posesiune teritoriul respectiv.

Problema care se pune este aceea de a preciza momentul cînd ostilităţile mi-
litare iau sfîrşit şi cum trebuie interpretată formula: „luarea în posesia teritoriului 
ocupat de inamic“?

O regulă care ar putea oferi un prim răspuns a fost enunţată în art. 42 alin. 2 
din Regulamentul Convenţiei de la Haga din 18 octombrie 1907 cu privire la legile 
şi obiceiurile războiului terestru, formulată după cum urmează „ocupaţia nu se 
extinde decît asupra teritoriilor unde această autoritate este stabilită şi în măsură 
să se exercite“.21

Dar în condiţiile actuale „exercitarea autorităţii inamicului“ este în permanenţă 
perturbată, întrucît rezistenţa de regulă nu încetează definitiv. Pe teritoriul respectiv 
pot continua să acţioneze, în mod legal, grupuri sau mişcări organizate de rezistenţă, 
asupra lui se pot efectua bombardamente aeriene şi navale, pot avea loc operaţiuni 
de hărţuială a forţelor de ocupaţie.

Toate aceste acţiuni reprezintă, într-un fel, continuarea luptei, opunerea unei 
rezistenţe. Asupra acestui aspect, doctrina este unanimă în a aprecia că, avînd în 
vedere caracterul sporadic şi minima importanţă a acestor operaţiuni, ele nu pot nega 
efectivitatea ocupaţiei. Ca atare, efectivitatea ocupaţiei militare nu implică o încetare 
completă, totală şi definitivă a rezistenţei. Ea presupune numai ca inamicul să fi luat 
în posesie efectivă teritoriul respectiv şi să-i organizeze guvernarea şi administrarea.

Dacă el nu reuşeşte să-şi stabilească autoritatea de fapt şi să o exercite în mod 
efectiv, teritoriul respectiv este considerat ca invadat şi nu ca ocupat în sensul drep-
tului internaţional umanitar. Ajungem astfel la cel de-al doilea element: luarea în 
posesie a teritoriului.

Nu orice posesiune a unui teritoriu poate fi considerată ocupaţie militară (ocupatio 
bellica). „Un teritoriu este socotit ocupat — precizează art. 42 din Regulamentul de 
la Haga — când se găseşte de fapt sub autoritatea armatei inamice“. Deci, elementul 
esenţial al ocupaţiei este acela al efectivităţii posesiunii. În interpretarea Asociaţiei 
de drept internaţional ,,un teritoriu nu va putea fi considerat ca ocupat de inamic 

21 Regulamentul privitor la legile şi obiceiurile războiului terestru, semnat la Haga, la 18 octombrie 
1907 http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-
referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octom-
brie-19072.pdf (accesat la 10.10.2017).

http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf
http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf
http://www.arduph.ro/wp-content/uploads/2014/01/Conven%C8%9Bia-Regulamentul-referitoare-la-legile-%C5%9Fi-obiceiurile-r%C4%83zboiului-pe-terestru-Haga-18-octombrie-19072.pdf
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decât atunci cînd a fost evacuat de armata adversă, a căzut în puterea actuală şi 
efectivă a forţelor armate ale inamicului şi va ramîne astfel multă vreme“.22 O altă 
tratare a termenului de posesie efectivă poate fi găsită în regulamentele interne ale 
forţelor armate a mai multe state. Acestea presupun că există posesie efectivă doar 
atunci cînd o parte la conflict are posibilitatea reală de a exercita puterea şi impune 
un comportament pe teritoriul inamicului ocupat, pentru a putea îndeplini toate 
obligaţiile impuse de dreptul de ocupaţie. O astfel de tratare permite puterii ocu-
pante să fie exceptată de la răspundere pentru nerespectarea dreptului de ocupaţie 
pe motiv că nu controlau real teritoriul ocupat.

Interpretarea acestei probleme oferită de Comentariul Convenţiei IV de la Geneva 
din 1949 efectuat de CICR în 1958, este mai apropiată de esenţa şi scopul protector al 
Dreptului Ocupaţional faţă de persoanele care voluntar sau involuntar sunt implicate 
în acţiunile militare. Comentariul CICR presupune o interpretare mai largă decît cea 
oferită de art. 42 din Regulamentul Convenţiei de la Haga din 18 octombrie 1907 
cu privire la legile şi obiceiurile războiului terestru. Interpretarea oferită de CICR 
bazată pe art. 2 şi 6 din Convenţia a IV de la Geneva, prevede că relaţiile ce apar 
între civili şi forţele armate de ocupaţie care înaintează în teritoriu, independent 
dacă există sau nu opoziţie armată „vor fi guvernate de prevederile Convenţiei“.23 Mai 
mult ca atît, nu va exista o perioadă intermediară între perioada de invazie, perioada 
de inaugurare şi recunoaşterea de puterea de ocupaţie a regimului stabil şi efectiv 
a posesiei teritoriului ocupat. Comentariul CICR este de opinia că chiar şi în cazul 
unei patrule care intră pe teritoriul inamic fără scopul de a rămîne acolo trebuie 
să respecte prevederile dreptului internaţional umanitar de ocupaţie în relaţiile cu 
civilii, o obligaţie în acest sens fiind interzicerea luării cu sine a civililor de către 
patrulă la plecarea din teritoriu. Luarea de civili de către patrulă ar fi calificată în 
aceste împrejurări ca încălcare a prevederilor art. 49 din Convenţia IV. Prevederea 
dată se referă la orice persoană care nu este conaţională forţelor militare ocupatoa-
re şi care se află pe pămînt sau ape recunoscute ca teritorii ce intră sub jurisdicţia 
statului ocupat.

Un alt exemplu de inexistenţă a posesiei efective în modul prevăzut în regula-
mentele militare ale statelor, care nu privează însă forţele ocupatoare de obligaţia de 
a respecta prevederile corespunzătore, este cazul trupelor care avansează în teritoriu. 
Nici o persoana civila care cade sub controlul puterii de ocupaţie nu va putea fi 
executată pe loc, sub nici o condiţie, indiferent de crima pe acre a comis-o, chiar şi 
împotriva militarilor puterii de ocupaţie. Convenţia a IV de la Geneva este foarte clară 
în această privinţă „toate persoanele care se găsesc în mîinile unei părţi în conflict 
sau a unei puteri de ocupaţie a cărei conaţionali nu sunt, devin persoane protejate“ 
(art. 6). Ele se vor bucura de prevederile art. 64 şi următoarele a Convenţiei IV de la 

22 Ionel Cloşcă, Ion Suceavă, op. cit., p. 161-162.
23 Uhler Oscar. Henri Coursier Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949. 

Volume IV. Geneva: ICRC. 1958, p. 61.

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList526/7321D12FDB457FFCC1256C550040E7E1
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/iwpList526/7321D12FDB457FFCC1256C550040E7E1
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Geneva, care le garantează examinarea cazului şi pronunţarea sentinţei numai după 
petrecerea unui proces echitabil.

Concluzionînd putem spune că în teritoriul efectiv ocupat, se creează o situaţie 
juridică nouă, care implică noi drepturi şi noi obligaţii de ordin internaţional atît 
pentru ocupant şi pentru populaţia civilă, aflată pe acest teritoriu, cît şi pentru statele 
terţe şi organizaţii internaţionale umanitare, ca de exemplu Comitetul Internaţional 
al Crucii Roşii.

Principiul netranslativităţii de suveranitate
Dreptul internaţional public recunoaşte că termenul de suveranitate are două 

componente. Pe plan intern suveranitatea se manifestă prin capacitatea statului de a 
impune un mod de comportament obligatoriu pe întreg teritoriul acestuia. Pe plan 
extern suveranitatea statului subînţelege imposibilitatea altor state de a interveni în 
afacerile interne sau de a-i dicta un comportament în relaţiile cu alte state, el fiind 
independent şi egal cu alte state indiferent de mărimea teritoriului şi populaţiei. 
Exponentul suveranităţii atît pe plan extern cît şi pe plan intern este poporul statului 
care prin intermediul alegerilor îşi decide soarta pe plan intern şi extern.

Principiul fundamental, consacrat în instrumentele pertinente de drept inter-
naţional umanitar, este că ocupaţia militară nu antrenează nici un fel de transfer de 
suveranitate teritorială asupra puterii ocupante. Suveranul teritorial continuă să-şi 
conserve drepturile suverane, cu diferenţa că exercitarea în fapt a unor competenţe 
de ordin administrativ şi jurisdicţional trece, în limitele dispoziţiilor dreptului in-
ternaţional umanitar, în atribuţiile ocupantului. Această exercitare de competenţa 
este limitată la trei obiective:

—	 în vederea menţinerii ordinii publice în teritoriul ocupat;
—	pentru protecţia populaţiei civile;
—	pentru asigurarea securităţii administraţiei şi armatei de ocupaţie.
În afară de aceste competenţe exercitate de ocupant, statul al cărui teritoriu 

a fost ocupat îşi conservă prerogativele izvorîte din suveranitatea sa. Această idee 
răspunde nu numai unui raţionament logic, ci şi unui comandament juridic. Din 
moment ce ocupaţia are, conform normelor dreptului internaţional, numai un ca-
racter temporar, ea nu poate avea drept efect suprimarea suveranităţii naţionale, ci 
numai crearea, pentru Ocupant, a unei calităţi de administrator. Această situaţie 
decurge din principiul continuităţii vieţii sociale şi a ordinii publice.

Ocupaţia militară este o stare de fapt şi nu una de drept, întrucît este lovită 
de viciul violenţei, prin efectul căreia ocupantul a intrat în posesia teritoriului. Ca 
atare, teritoriul ocupat continuă, în principiu, să fie guvernat de legile statului su-
veran. Această regulă este consacrată atât în art. 43 din Regulamentul de la Haga 
din 1907, cât şi în art. 64 din Convenţia a IV de la Geneva din 1949. Ocupantul nu 
exercită puterea în numele guvernului legal, ci în numele său. Rezultă că, neavînd 
drept de suveranitate asupra teritoriului ocupat, implicit ocupantul nu are dreptul: 
să-l anexeze, să-l proclame independent sau autonom, să creeze organe statale pe 
care să le investească cu prerogative de suveranitate.
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Principiul dat a fost reconfirmat şi de Consiliul de Securitate al ONU în legătură 
cu teritoriile ocupate de Israel,24 în cazul conflictului dintre Iran şi Irak şi în cazul 
războiului din Kuweit.25

Aplicarea principiului dat este susţinut de două momente:
—	 legile statului ocupat continuă să fie aplicate pe teritoriul său, acest fapt rezultă 

chiar din prevederea art. 43 al Convenţiei de la Haga din 1907, prin stipulaţia 
că puterea de ocupaţie va respecta legile existente în continuare cu excepţia 
cazurilor de impedimente inevitabile;

—	hotărârile sau deciziile Guvernului aflat în exil sunt recunoscute şi peste hotare 
de orice stat străin care recunoaşte acest Guvern ca unic exponent al statului 
ocupat. Mai multa ca atât, toate legile şi hotărârile Guvernului în exil sunt 
aplicabile pe teritoriile ocupate în virtutea păstrării suveranităţii. Aceste legi şi 
hotărâri ale Guvernului în exil vor fi aplicate chiar dacă organul de publicare 
este inaccesibil pe teritoriile ocupate. De asemenea orice lege sau hotărîre care 
a intrat în aplicare pe o parte din teritoriul eliberat de ocupaţie va fi aplicabilă 
pe întreg teritoriul statului ocupat dacă însăşi legea nu va prevede altceva.26

Caracterul temporar ce antrenează o substituire limitată de competenţe
Efectul principal al ocupaţiei militare îl constituie substituirea limitată şi provi-

zorie a competenţelor privitoare la administrarea teritoriilor ocupate. Substituirea de 
competenţe este motivată, pe de o parte, de necesitatea continuităţii vieţii sociale şi a 
ordinii publice, iar pe de altă parte, de necesităţile militare ale ocupantului. Necesitatea 
acesteia a fost recunoscută prin hotărârea Curţii Permanente de Arbitraj din 9 iunie 
1931, în cazul Chevreau.27

Jurisprudenţa internă, precum şi cea internaţională, a reafirmat în mod constant 
caracterul netranslativ de suveranitate al ocupaţiei militare. În schimb au apărut 
multe controverse, atât în practică, cât şi în doctrină, în ce priveşte exercitarea de 
către ocupant a competenţelor legislativă, administrativă şi jurisdicţională.

Încheiere

Dreptul de ocupaţie este un din instituţiile cele mai vechi ale dreptului inter-
naţional umanitar, care reflectă însăşi evoluţia acestuia — de la dreptul de război, la 

24 Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 242 din 22.11.1967 privind situaţia din Orientul 
Mijlociu http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/242(1967) (accesat 
la 10.10.2017).; Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 267 din 03.03.1969 privind 
situaţia din Orientul Mijlociu http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
RES/267(1969) (accesat la 10.10.2017).

25 Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU nr. 662 din 09.08.1990 privind Iraq-Kuwait http://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/662(1990) (accesat la 10.10.2017).

26 A se vedea: Robert Kolb, Sylvain Vité, op. cit.
27 A se vedea: Recueil des sentences arbitrales. Affaire Chevreau (France contre Royaume-Uni). 9 

juin 1931. Volume II, pp. 1113-1143 http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/1113-1143.pdf (accesat 
la 10.10.2017).

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/242(1967)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/267(1969)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/267(1969)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/662(1990)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/662(1990)
https://www.lgdj.fr/auteurs/robert-kolb.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/sylvain-vite.html
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/1113-1143.pdf
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dreptul conflictelor armate, la dreptul internaţional umanitar. Odată cu interzicerea 
războiului ca instrument de politică a statelor, conflictele armate, cu regret nu au 
dispărut, iar în unele cazuri, ca formă de sancţiune internaţională, forţa poate şi 
trebuie aplicată împotriva unui stat ce încalcă o normă imperativă de drept inter-
naţional. Or, în urma aplicării forţei armate poate apărea situaţia în care teritoriul 
statului respectiv se află sub controlul forţelor Puterii ocupante şi atunci trebuie să 
existe reguli exprese ce determină drepturile şi obligaţiile Puterii ocupante, dar şi 
a populaţiei ce se află sub controlul acesteia. Şi aici nu ne referim doar la anumite 
situaţii perfecte din punct de vedere al dreptului internaţional public, dar şi la situ-
aţii mai puţin corecte, cum ar fi cazul ocupaţiei Irak-ului în anul 2003, a Crimeii în 
2014, a Ciprului de nord sau a teritoriilor palestiniene. Dreptul de ocupaţie trebuie 
să ţină cont de toate aceste situaţii, să ia în consideraţie specificul conflictelor armate 
contemporane, inclusiv nivelul şi posibilitatea de aplicare a prevederilor sale în situaţii 
care nu au fost prevăzute atunci când a fost elaborat cadrul său normativ — opera-
ţiunile de menţinere a păcii şi conflictele non-internaţionale. O asemenea abordare 
va contribui la formarea unei opinii favorabile din partea comunităţii internaţionale 
pentru populaţia şi bunurile aflate sun controlul unei Puteri de ocupaţie, iar auto-
rităţilor ce deţin controlul asupra teritoriilor respective să conştientizeze faptul că 
puterea lor este limitată de norme de drept internaţional.


