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SUVERANITATEA  STATULUI ŞI DREPTURILE OMULUI:
O ÎNCERCARE DE RECONCILIERE

Sovereignty and human rights typically are seen as fundamentally opposed: the rights of states pitted
against the rights of individuals; 1648 (the Peace of Westphalia) versus 1948 (the Universal Declaration of
Human Rights). Sovereignty entitles states to non-interference in their internal affairs. There would seem to be
few more purely internal matters than how a state treats its own nationals on its own territory.

The reshaping of sovereignty by human rights has left states today no less sovereign than they were fifty,
a hundred, or three hundred and fifty years ago. Contemporary human rights constraints on the freedom of
action of states are completely compatible with “full” “Westphalian” sovereignty. Rather than 1948 challenging,
let alone triumphing over, 1648, the society of states has made space for human rights within the practices of
state sovereignty.

Drepturile omului şi intervenţia umanitară,
care se aplică în cazul conflictelor armate şi
catastrofelor naturale, sunt două elemente-cheie
indispensabil legate de  protecţia internaţională a
drepturilor omului. Încălcarea drepturilor omului şi
refuzul de a înterprinde măsuri pentru a face faţă
catastrofelor naturale sau epidemiilor ne sugerează
cât de adânc sunt încorporate drepturile omului în
geopolitica contemporană. De exemplu, refuzul de
a întreprinde măsuri de acest gen sunt ilustrate, în
1994, în cazul Rwandei, când interesele strategice
ale statelor au fost tratate ca fiind minime, sau în
conflictul armat din Cecenia, unde costurile şi
riscurile acţiunilor întreprinse au fost percepute ca
fiind prea mari.

Deseori contrară internaţionalizării drepturilor
omului este doctrina suveranităţii statului, care în
esenţă pare să excludă implementarea standardelor
internaţionale cu privire la drepturile omului de către
forţe supranaţionale. Statele care au fost până în sec.
al XX-lea colonii dar şi statele faţă de care s-au aplicat
frecvente intervenţii, insistă în mod deosebit ca
implementarea protecţiei drepturilor omului la nivel
internaţional să se facă de o manieră compatibilă
cu respectarea strictă a suveranităţii statului. Art.
2(7) din Carta ONU interzice intervenţia organizaţiei
în probleme ce cad în exclusivitate sub jurisdicţia
statelor membre. Excepţie de la acest articol fac
doar cazurile de încălcare gravă , masivă  şi
sistematică a drepturilor omului, atât la nivel intern,
cât şi internaţional.

O perioadă mai lungă de timp, mai exact de
la finele primului război mondial şi până în 1945,
drepturile omului reprezentau un domeniu rezervat
statelor, deci erau probleme care în principiu nu erau
reglementate de dreptul internaţional. Deşi aceste
probleme erau în exclusivitate sub jurisdicţia statului,
soluţionarea lor era limitată de normele dreptului
internaţional. În acest sens Curtea Internaţională
de Justiţie menţionează că „jurisdicţia statului este
exclusivă în limitele fixate de dreptul internaţional”,
altfel spus apelând atât la tratatele internaţionale,
cât şi la uzanţele internaţionale1. Prin urmare,
conceptul suveranităţii statului trebuie interpretat
în coroborare cu principiile dreptului internaţional,
cum ar fi: interdicţia violării drepturilor omului,
egalitatea în drepturi a statelor, dreptul popoarelor
de a-şi hotărî singure destinul, principiul bunei
vecinătăţi, principiul soluţionării diferendelor
internaţionale cu instrumente paşnice. Cu alte
cuvinte, suveranitatea nu este o trăsătură a puterii
nelimitate a statului de a face tot ce nu este expres
interzis de dreptul internaţional. Suveranitatea poate
fi definită ca o condiţie a existenţei statului datorită
faptului că doar o asemenea entitate politico-juridică
posedă totalitatea de drepturi şi obligaţii recunoscute
de dreptul internaţional, atâta timp cât nu este
limitată de anumite clauze stipulate în tratatele
internaţionale2.

Fără  doar şi poate,  în perioada
contemporană, mai exact după 1945, prerogativele
largi (însă nicidecum nelimitate) ale statelor de a
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dispune în materie de protecţie internaţională a
drepturilor omului au fost restrânse sub mai multe
aspecte:

– Carta ONU, chiar şi dacă se axează
esenţialmente pe „menţinerea păcii şi securităţii în
lume” şi nu pe drepturile omului, face, totuşi,
referinţe la drepturile fundamentale ale omului3;

– atât la nivel regional, cât şi la nivel global
au fost adoptate numeroase convenţii cu referire
la drepturile omului, care sunt axate atât pe unele
drepturi specifice (eliminarea apartheidului, torturii,
genocidului), cât şi pe unele categorii de persoane
(femei, copii, muncitori etc.);

– o mare parte din regulile care protejează
drepturile omului au fost consolidate în uzanţele
internaţionale, ce obligă statele indiferent dacă ele
au ratificat convenţia sau nu.

Un aspect interesant al acestui sistem
normativ constă în faptul că acesta este format din
norme juridice, care diferă  după  natura sa
imperativă:

– norme opţionale, care obligă doar statele
care le-au acceptat prin ratificarea anumitor tratate;

– norme, care obligă statele dintr-o regiune
sau din câteva regiuni, dar cu certitudine nu obligă
în mod universal;

–  norme care obligă toate statele, dar la
care se poate renunţa printr-un tratat, ce conţine
expres norme prevăzând această situaţie;

– norme care sunt considerate a fi norme
de drept internaţional public şi care formează marea
parte a normelor de jus cogens4.

Deoarece există  o ierarhie a actelor
normative internaţionale, încălcarea acestora nu se
soldează întotdeauna cu aceeaşi răspundere de
drept internaţional a statului; reacţia care va surveni
din partea altor state va varia în funcţie de gradul
de imperativitate a normelor juridice.

Două aspecte sunt, însă, cu certitudine clare:
1. atunci când statul nu este limitat de anumite

reglementări internaţionale, responsabilitatea
internaţională a acestora nu intervine chiar dacă există
neconcordanţe între normele interne şi cele
internaţionale;

2. normele juridice ce ţin de drepturile
omului sunt de natură specifică de vreme ce nu
sunt reciproce (normele interne şi cele internaţionale
nu se exclud reciproc şi nu se aplică concomitent).

Curtea Internaţională de Justiţie menţionează
asemenea norme într-o declaraţie oficială ,
referindu-se la Convenţia de genocid din 1948, şi
accentuează că aceste cuvinte constituie un adevăr
pentru oricare alt tratat de drepturi ale omului: „În

asemenea convenţii statele care sunt membre
contractante nu au un interes propriu; acestea au
pur şi simplu un interes comun, şi anume: realizarea
celor mai înalte tendinţe, care constituie chintesenţa
convenţiei”. În consecinţă, o mare parte a acestor
instrumente internaţionale care asigură protecţia
drepturilor omului prevăd un mecanism internaţional
de implementare şi control, care în mod subsidiar
pot fi utilizate şi de statele, care acţionează în
calitate de acuzatori internaţionali. Este şi cazul
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului,
care, în 1950, a avut un mare impact asupra întregii
comunităţi datorită  reglementărilor sale
revoluţionare, chiar dacă în prezent ea pare să fie
una obişnuită pentru particulari, indiferent dacă sunt
cetăţeni ai statului care a comis încălcarea sau sunt
cetăţeni străini.

Dacă un asemenea mecanism nu există, sau
dacă un stat nu face faţă cerinţelor unui asemenea
mecanism, atunci când el există, apare necesitatea
aplicării normelor dreptului internaţional în general.
Cu alte cuvinte, ce se întâmplă dacă nu există un
mecanism internaţional de protecţie sau dacă este
ineficient existând? Aici ierarhia existentă în
normele de drepturi ale omului nu mai are nici o
importanţă.

Dacă avem de-a face cu o încălcare a
drepturilor fundamentale, a căror protecţie este
asigurată printr-o simplă prohibiţie (e.g.: libertatea
de expresie, dreptul la un proces echitabil, dreptul
la viaţă intimă etc.), dacă victima este cetăţean al
statului care încalcă acest drept, în conformitate
cu dreptul internaţional nu se pot face prea multe,
cu excepţia  că  alte state sau organizaţii
internaţionale (inclusiv ONG-urile) au dreptul să
înainteze un act de protest şi să facă recomandări
fără a fi acuzate de „intervenţie în afacerile interne
ale statului”.

Drepturile omului nu mai sunt de acum o
„problemă de ordin intern a statului”. Conform
paragrafului 7 al art. 2 din Carta Naţiunilor Unite,
problema drepturilor omului nu reprezintă un
domeniu exclusiv de competenţă naţională. Situaţia
nu se schimbă dacă victima este cetăţean al unui
stat străin, cu excepţia că, pe lângă aceleaşi
posibilităţi pe care le are şi cetăţeanul statului
vinovat de încălcarea comisă, cetăţeanul străin se
bucură şi de „“protecţia diplomatică” a statului  al
cărui cetăţean naţional este, care va acţiona la nivel
internaţional, oferindu-i tot suportul necesar (inclusiv
înaintarea unei cereri unui tribunal internaţional,
dacă acest tribunal are jurisdicţie asupra disputelor
dintre cele două state...).
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Lucrurile sunt total diferite în cazul în care
normele juridice încălcate nu sunt pur şi simplu nişte
norme onerative pentru stat, ci sunt de natură
imperativ-prohibitivă. Conform definiţiei, o normă
categorică sau imperativă de drept internaţional este
„o normă acceptată şi recunoscută de comunitatea
internaţională, pentru care nu se permite nici o
derogare şi care poate fi modificată doar de o normă
ulterioară de drept internaţional cu aceeaşi forţă
juridică”.

Aceste reguli de drept internaţional (şi
respectul pentru ele) sunt o problemă pentru
întreaga comunitate internaţională. În consecinţă,
Comisia pentru Dreptul Internaţional din cadrul
ONU (CDI) a prevăzut în documentele elaborate
responsabilitatea internaţ ională  a statelor,
specificând că în asemenea cazuri „toate celelalte
state (nu numai statul cetăţeanului căruia i s-a
cauzat un prejudiciu) sunt „ofensate” de actul comis,
ilegal din punct internaţional”. O asemenea
încălcare este numită crimă de drept internaţional.

În proiectele de convenţii elaborate de CDI
crima internaţională a fost definită ca fiind „acea
gravă încălcare a normelor de comportament
convenite de state, care sunt esenţiale pentru
protecţia intereselor fundamentale ale comunităţii
internaţionale şi a cărei nerespectare este
recunoscută ca fiind crimă de aceeaşi comunitate
în întregime”. Ca exemple de asemenea crime CDI
citează: „Un pas înainte în prevenirea unor crime
internaţionale este impunerea la scară largă a unor
norme internaţionale de importanţă majoră pentru
protecţia fiinţei umane, ca, de exemplu, interzicerea
sclaviei, genocidului şi apartheidului...”5.

Spre deosebire de infracţiunile de drept
intern, sancţionate de legislaţia penală naţională sub
denumirea de crime şi delicte, care constituie
atentate la relaţiile sociale existente în statele
respective, crimele internaţionale constituie un
atentate la sistemul relaţiilor internaţionale.

Această definiţie a crimei internaţionale este
utilă  numai dacă  are anumite consecinţe.
Consecinţele sunt foarte de variate, din care motiv
le vom enumera doar pe cele relevante pentru
preuentul subiect6.

Astfel, în cazurile în care crima este comisă
de un stat:

– toate celelalte state sunt sub incidenţa
dublei îndatoriri: a) „de a nu recunoaşte ca legală
situaţia creată în urma săvârşirii crimei” şi b) „a
coopera cu alte state în aplicarea măsurilor
necesare  eliminării consecinţelor crimei”7;

– toate statele pot pretinde a avea interes

în înaintarea unei acţiuni prealabile implicării unui
mecanism internaţional de protecţie disponibil;
comiterea crimei internaţionale creează posibilitatea
unei „actio popularis”, care în mod normal nu există
în dreptul internaţional8;

– contrar principiului fundamental dominant
în dreptul internaţional, şi anume cel al suveranităţii
şi independenţei statelor,  protecţia de care se
bucură statul poate să fie încălcată, iar persoanelor
cu funcţii de răspundere în stat să li se aplice
răspunderea penală internaţională, inclusiv şefului
statului (această regulă nu se aplică tuturor
încălcarilor de ordin naţional comise de state,
deoarece în cazul dat oficialii se bucură de aşa-
numita „imunitate de jurisdicţie”)9;

– „contramăsurile” pot fi întreprinse de
celelalte state împotriva statului răufăcător, iar
condiţiile pentru aceste măsuri sunt considerabil
atenuate.

Dar orice fel ripostă este acceptabilă în
asemenea cazuri? Răspunsul este negativ: la
comiterea unei crime, adică a unei încălcai grave a
unei norme imperative internaţionale, nu se poate
răspunde cu o altă încălcare a unei norme categorice,
deoarece aceste acţiuni vor fi considerate de
asemenea o crimă .  De aceea, în lumea
contemporană, folosirea forţei armate este interzisă,
cu excepţia a două cazuri:

– în temeiul art. 51 din Carta ONU, care
prescrie dreptul inerent la autoapărare, individuală
sau colectivă, în cazul în care se produce un atac
armat (agresiune), sau

– în conformitate cu decizia Consiliului de
Securitate al ONU, care acţionează în condiţiile
Capitolului VII din Carta ONU pentru sancţionarea
unui stat agresor10.

Pentru a înţelege mai bine cele expuse mai
sus vom încerca să analizam cazul Kosovo11:

– crima internaţională (care reprezintă o
încălcare grosolană a drepturilor omului – poate un
genocid, însă cu siguranţă un apartheid) a fost
comisă de Guvernul Jugoslaviei împotriva populaţiei
albaneze;

– toate celelalte state care reprezintă
comunitatea internaţională au avut dreptul şi
îndatorirea de  a reacţiona;

–  nici „suveranitatea statului”, nici principiul
„non-intervenţiei” nu constituie o apărare;

–  pe de altă parte, nici NATO nu a acţionat
în temeiul dreptului la autoapărare, şi nici Consiliul
de Securitate al ONU nu a autorizat utilizarea forţei
armate în temeiul Capitolului VII;

– circumstanţele că în Kosovo s-a declarat
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situaţie de „ameninţare a păcii” şi s-a respins
rezoluţia înaintată de Rusia, care condamna acţiunile
NATO, nu pot fi privite ca temeiuri legale suficiente
pentru a justifica acest act unilateral (sau
„plurilateral”) de recurgere la forţa armată;

– în tot cazul, Rezoluţia 1244 (1999) a
Consiliului de Securitate exclude orice dubiu: într-
adevăr, Consiliul nu a aprobat acţiunile NATO, dar
este de neconceput ca un organ ONU, a cărei
responsabilitate primordială este menţinerea păcii
şi securităţii internaţionale, să recunoască  legală
situaţia creată de săvârşirea crimei de către
Guvernul iugoslav, în cazul în care acţiunile NATO
ar putea fi calificate ca agresiune.

Într-adevăr, această situaţie trezeşte semne
de întrebare şi ne conduce la concluzia că ripostele
armate împotriva unei crime internaţionale este
permisă de dreptul internaţional. Cazul Kosovo
rămâne un precedent izolat (Timorul de Est sau
Cecenia îl contrazic evident după modul de
solu ţionare). Totuşi acest caz ne arată  că
comunitatea internaţională poate cel puţin să
tolereze o reacţie armată împotriva violărilor grave
ale drepturilor omului. Problema reală constă în
găsirea unei soluţii de compromis între „principiul
neintervenţiei” şi „principiul Zorro”, practicat de
NATO în Kosovo.

În concluzie, putem evidenţia următoarele
aspecte: în cazurile de încălcare gravă a drepturilor
omului, suveranitatea nu reprezintă niciodată un
mijloc de apărare, nu împiedică Consiliul de
Securitate să decidă că asemenea violări creează
o ameninţare reală la adresa păcii şi securităţii şi
să întreprindă toate acţiunile prescrise în Capitolul
VII al Cartei ONU; mai mult, în asemenea cazuri
suveranitatea nu-i poate scuti pe şefii de state de
răspunderea penală internaţională.
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