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CONSECINÞELE POLITICO-JURIDICE ALE ANULUI 1917
ASUPRA SUVERANITÃÞII ªI INDEPENDENÞEI NAÞIONALE
A STATELOR DIN EUROPA DE SUD-EST
Dumitra POPESCU,
doctor în drept, profesor universitar,
Institutul de Cercetãri Juridice, Academia Românã

1. Consideraþii introductive
Anul 1917, prin evenimentul care a avut loc  Marea Revoluþie Socialistã din Octombrie  a exercitat
o influenþã considerabilã asupra cursului istoriei mondiale, asupra comunitãþii internaþionale ºi, în special,
asupra destinului popoarelor din Europa de Sud-Est, precum ºi, evident, asupra dreptului internaþional în
ansamblul sãu[1].
Revoluþia din octombrie 1917 a marcat începutul scindãrii comunitãþii internaþionale a statelor în state
socialiste, pe de o parte, ºi state capitaliste, pe de altã parte, sau, cum se exprima un autor român în cel de-al
ºaselea deceniu al secolului XX, capitalismul a încetat de a mai fi sistemul atotcuprinzãtor în lume[2],
deschizînd  dupã mai mulþi ani  calea unei competiþii între cele douã sisteme  socialist ºi capitalist[3].
În plan internaþional a apãrut un nou tip de stat care sã dea expresie dictaturii proletariatului, la 25 octombrie
(7 noiembrie, stil nou) 1917, cel de-al doilea Congres al Sovietelor de deputaþi ai muncitorilor ºi þãranilor din
Rusia s-a pronunþat pentru trecerea întregii puteri în mîinile sovietelor.
Pentru a fi credibilã ºi atractivã, puterea sovieticã proaspãt instauratã a adoptat, între alte documente
de rezonanþã istoricã, Decretul asupra pãcii (9 noiembrie 1917) ºi Declaraþia drepturilor popoarelor din
Rusia (15 noiembrie 1917). Dacã Decretul asupra pãcii a definit rãzboiul de agresiune ca cea mai mare
crimã, a condamnat pacea imperialistã cu anexiuni  fãrã consimþãmîntul ºi dorinþa liber exprimate  ºi
contribuþii[4] , a declarat desfiinþarea diplomaþiei secrete, anularea tratatelor inegale, ca ºi altele asemenea,
Declaraþia drepturilor popoarelor a proclamat egalitatea ºi suveranitatea popoarelor, precum ºi dreptul lor la
autodeterminare (principii care ºi-au gãsit ulterior consacrarea, într-o anumitã mãsurã, în Pactul Societãþii
Naþiunilor ºi, mai ales, în Carta ONU). Însã mult din substanþa acestora a rãmas la nivel de declaraþie,
într-una sau alta dintre împrejurãri.

2. Influenþa asupra dreptului internaþional
În ceea ce priveºte dreptul internaþional  nu neapãrat perioada de început, dar cea care a urmat  a fost
o perioadã favorabilã dezvoltãrii sale, pentru cã cele douã sisteme social-politice diferite aveau nevoie sã
coexiste în mod paºnic, ceea ce a condus la apariþia în dreptul internaþional a unui nou principiu, specific
acelei perioade  principiul coexistenþei paºnice[5], dar aveau nevoie ºi de norme ºi principii clare în raporturile
dintre ele, precum ºi pentru cã ororile primului rãzboi mondial (1914-1918) au impulsionat evoluþii noi în
domeniu[6].
Pe aceastã linie, menþionãm crearea Societãþii Naþiunilor în 1919, ca organizaþie cu caracter general,
avînd funcþii în ce priveºte asigurarea pãcii ºi securitãþii. În 1928 a fost adoptat Pactul Briand-Kellogg, prin
care rãzboiul ca instrument al politicii naþionale este pus în afara legii; în 1933 s-au încheiat între URSS ºi alte
11 state, între care ºi România, tratate pentru definirea agresiunii, chestiune pentru care a militat ºi reputatul
jurist român Nicolae Titulescu, manifestînd, totodatã, o politicã de apropiere faþã de URSS, poate ºi ca
urmare a unor acte de agresiune (cotropirea Abisiniei de cãtre Italia, 1935, intervenþia Germaniei ºi Italiei în
Spania, 1936-1937) ori a intrãrii URSS în Societatea Naþiunilor în 1934. Mai mult, în 1934 România a stabilit
relaþii diplomatice cu Uniunea Sovieticã.
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În perioada imediat urmãtoare primului rãzboi mondial, dar ºi revoluþiei din octombrie 1917  ºi mai ales
sub influenþa acþiunii pacifiste a Societãþii Naþiunilor , ceea ce a surprins foarte mult în dreptul internaþional
a fost încheierea unui numãr mare de tratate referitoare la soluþionarea paºnicã a diferendelor dintre state.
Dupã cum arãta un faimos autor în materie, scopul exclusiv al acestor tratate era de a oferi un mecanism
permanent de soluþionare paºnicã a diferendelor[7].
Astfel, numai în perioada 11 noiembrie 1918  11 noiembrie 1928 au fost încheiate 130 de tratate relative
la anchete, conciliere, arbitraj ºi soluþionarea obligatorie, urmate de alte tratate, cum ar fi Tratatul interamerican
de conciliere ºi arbitraj, semnat la Washington (5 ianuarie 1929)[8]. Asemenea tratate au fost încheiate de
cãtre 52 de state ºi se împart în 2 categorii: 5 sînt tratate multilaterale[9], restul fiind majoritar bilaterale. Un
numãr de 56 de tratate dintre cele 130 conþin dispoziþii cu privire la soluþionarea obligatorie, pe calea arbitrajului
ori a Curþii Permanente Internaþionale de Justiþie.
Tratatele s-au încheiat preponderent între statele de pe continentul american, cel european sau între state
aparþinînd celor douã continente. În nici unul dintre tratate nu apare ca parte fosta URSS, ori state din componenþa sa (pînã în decembrie 1929, situaþie de înþeles dacã avem în vedere starea de izolare prin care a trecut
fosta URSS timp de peste un deceniu de la începutul existenþei sale). Evident însã cã apar ca pãrþi Lituania,
Estonia ºi Letonia, în calitatea lor de state suverane ºi independente, statut pe care îl aveau în acea perioadã.
În pofida existenþei, pe de o parte, a acestei reþele dense de tratate menite a preveni diferendele, iar dacã
au apãrut  a le soluþiona paºnic, iar pe de altã parte, a Societãþii Naþiunilor, ca ºi a URSS care era interesatã
 în acea perioadã de reconstrucþie  de menþinerea pãcii, nu a fost cu putinþã sã se evite izbucnirea ºi
desfãºurarea celui de-al doilea rãzboi mondial.
O serie de evoluþii pozitive în dreptul internaþional au avut loc îndeosebi dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, cînd au început codificãri majore în dreptul internaþional. Unul dintre cele mai mari evenimente l-a
constituit crearea Organizaþiei Naþiunilor Unite prin adoptarea ºi intrarea în vigoare a Cartei ONU în 1945, la
care URSS  în pofida a tot ceea ce se poate spune  a avut o contribuþie însemnatã, de altfel, unul dintre
actele premergãtoare creãrii ONU, ºi anume Declaraþia comunã a celor 4 puteri (URSS, SUA, Marea
Britanie ºi China), a fost semnat la Conferinþa de la Moscova din 1 noiembrie 1943. De asemenea, au fost
înfiinþate o serie de organizaþii internaþionale interguvernamentale care au devenit instituþii specializate ale
ONU, cum sînt Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã (UNESCO), Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS). Pe de altã parte, pentru un grup de state sud-est europene riverane la Dunãre
(Bulgaria, România, Serbia etc. s-a ivit un moment favorabil pentru înlãturarea regimului nejust impus acestora,
mai ales României, în ce priveºte navigaþia pe Dunãre prin încheierea Convenþiei privind regimul navigaþiei
pe Dunãre, semnatã la Belgrad (18 august 1948), la care, pentru prima oarã, sînt pãrþi numai state dunãrene,
ele stabilind ºi controlînd efectiv regimul de navigaþie pe Dunãre.
Pe linia procesului de codificare a dreptului internaþional, menþionãm codificarea în domeniul dreptului
mãrii prin adoptarea celor patru convenþii la Conferinþa de la Geneva din 1958, a dreptului diplomatic ºi
consular (1961-1963), a dreptului tratatelor (1969), ca ºi extinderea activitãþii statelor în spaþiul extraatmosferic
pe Lunã ºi pe celelalte corpuri cereºti ºi, în consecinþã, a reglementãrii juridice aferente prin adoptarea
Tratatului spaþial în 1967 etc., precum ºi preocupãrile în sfera codificãrii principiilor dreptului internaþional,
deºi nu s-a reuºit decît la nivel de rezoluþie a Adunãrii Generale a ONU, respectiv (rez.nr.2625/1970) Declaraþia
Adunãrii Generale a ONU asupra principiilor dreptului internaþional privind relaþiile de prietenie ºi cooperare
dintre state.
În acest context, relevãm ºi faptul cã obstrucþionarea participãrii unor state socialiste (nemembre ale
ONU la acea datã) la tratatele multilaterale generale a fost, pînã la urmã, soluþionatã în relaþiile dintre statele
aparþinînd celor douã sisteme, URSS susþinînd aceastã opinie[10], în timp ce republicilor unionale nu le era
admisã exercitarea acestui drept.

3. Impactul asupra relaþiilor dintre state
Împãrþirea în state capitaliste ºi state socialiste  lãsînd la o parte perioada de început, cînd URSS era
practic izolatã, fenomen cu care s-au lovit ºi alte state socialiste la momentul constituirii lor dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial  a demarat ºi constituirea ºi, pe parcurs, extinderea ºi consolidarea zonelor de influenþã
ale fiecãruia dintre cele douã sisteme, ale sateliþilor celor douã mari puteri, ca ºi apariþia alianþelor militare
opuse, adicã a principalelor douã blocuri militare: Organizaþia Pactului Atlanticului de Nord (NATO, în baza
Tratatului de la Washington, 4 aprilie 1949) ºi, respectiv, Tratatul de prietenie, colaborare ºi asistenþã mutualã,
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semnat la Varºovia la 14 mai 1955. Totodatã, ca expresie a relaþiilor tensionate dintre cele douã sisteme
social-politice diferite a apãrut un anumit tip de impedimente pentru colaborarea statelor, cum ar fi: cortina de
fier, rãzboiul rece, zidul Berlinului etc., ca sã nu mai amintim de criza cubanezã din 1962 ca urmare a amplasãrii
rachetelor URSS în Cuba.
O altã categorie de probleme privea situaþia din anumite state, între care problema coreeanã în anii 19501953, intervenþiile sovietice în Ungaria (1956), în Cehoslovacia (1968), staþionarea trupelor sovietice pe teritoriul
acestora[11] ºi altele de acest fel, iar cît priveºte SUA  rãzboiul din Vietnam, frecventele intervenþii în
Republica Dominicanã, Guatemala etc., astfel de acte ºi fapte fiind justificate de cãtre fiecare dintre cele
douã mari puteri: URSS prin apãrarea cuceririlor revoluþionare ºi a valorilor socialismului, în realitate apãrarea
sferelor de influenþã cu preþul încãlcãrii suveranitãþii ºi independenþei þãrilor respective, a principiului
neamestecului în treburile lor interne ºi a altor principii ale dreptului internaþional, ºi evident, a drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului, iar SUA prin lupta împotriva comunismului, interese care ºi în asemenea
cazuri  într-un fel sau altul  nu erau strãine de apãrarea sferelor de influenþã.
Unul dintre cele mai importante segmente ale raporturilor dintre state este însã cel care priveºte procesul
de formare ºi de extindere a statului unic federativ, care, pe parcursul mai multor ani, a dus la crearea URSS
în forma sa extinsã.

4. Situaþia unor state sud-est europene
Cazul Iugoslaviei[12]. Din punct de vedere istoric, plasîndu-ne în apropierea anului 1917, menþionãm cã
la 1 decembrie 1918 a avut loc proclamarea unitãþii naþionale în cadrul Regatului sîrbilor, croaþilor ºi slovenilor,
iar în iunie 1921 a fost adoptatã Constituþia acestui Regat. Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, Constituþia
din ianuarie 1946, modificatã la 13 ianuarie 1953, prevedea cã RPF Iugoslavia este un stat socialist, democrat-federal, al unor popoare suverane ºi egale în drepturi (art.1). Constituþia Republicii Socialiste Federative Iugoslavia din 1963 (cu modificãrile ulterioare) recunoºtea dreptul popoarelor iugoslave la autodeterminare.
De asemenea, stabilea  în mod oarecum similar Constituþiei sovietice din 1936  drepturile federaþiei în
raport cu cele ale republicilor, precum ºi organizarea federaþiei, precizînd atribuþiile exclusive ale acesteia.
În 1974 a fost adoptatã o nouã Constituþie, care enumerã cele 6 republici ce constituiau RSFI ºi cele douã
provincii autonome[13], precizînd cã teritoriul RSFI este unic, fiind compus din teritoriile tuturor republicilor
socialiste. Teritoriul unei republici sau al unei provincii autonome nu putea sã fie modificat fãrã acordul sãu
(art.5), dupã cum nici frontierele RFSI nu puteau suferi modificãri fãrã acordul tuturor republicilor ºi al
provinciilor autonome.
În pofida unor dispoziþii permisive, cum vom ºi vedea în cazul URSS, nici o republicã nu a procedat la
exercitarea dreptului constituþional la autodeterminare sau a altor drepturi, deºi socialismul în Iugoslavia
prezenta unele diferenþe faþã de cel din URSS, dictatura era însã bine consolidatã, iar calitatea de subiect de
drept internaþional, aparþinea, practic în întregime, statului federal. În urma evenimentelor care au avut loc
dupã 1990 s-a produs disoluþia RSFI ºi republicile unionale s-au proclamat state suverane ºi independente,
beneficiind de recunoaºtere internaþionalã ºi ocupîndu-ºi locul în comunitatea internaþionalã a statelor, ca
membri cu drepturi depline.
Cazul Republicii Cehoslovace[14]. Spre deosebire de RSFI, Republica Cehoslovacã, proclamatã la
18 octombrie 1918, ca ºi în evoluþia sa ulterioarã, nu a generat restricþii sau limitãri care sã ameninþe armonia
dintre cele douã state componente. În concret, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial a fost adoptatã, în mai
1948, o nouã Constituþie a Republicii Cehoslovace, care a marcat trecerea acestei þãri la sistemul socialist, iar
Constituþia din 1960 a consolidat acest regim. În ianuarie 1969 Cehoslovacia a fost proclamatã stat federal,
constituit din douã republici: Cehia ºi Slovacia. Delimitarea competenþelor între federaþie ºi cele douã republici
s-a efectuat pe baza Legii constituþionale din 27 octombrie 1968, aranjamente care nu au fost contestate de
niciuna dintre republici. Totuºi, sub influenþa valului de prãbuºire a comunismului ºi de dezintegrare a
structurilor federale comuniste, la data de 1 ianuarie 1993 a avut loc ºi separarea celor douã state, devenind
state suverane ºi independente, atît Cehia, cît ºi Slovacia.

5. Semnificaþia formãrii statului federativ URSS ºi raporturile dintre statul unional ºi republici
La 30 decembrie 1922 primul Congres al sovietelor a hotãrît constituirea URSS, care s-a efectuat în
temeiul unui acord încheiat între patru republici sovietice socialiste independente: RSFS Rusã, RSS Ucraineanã,
RSF Transcaucazianã ºi RSS Bielorusã. Acordul de constituire  considerat în literatura de specialitate un



Revista Moldoveneascã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale

acord sui-generis  prevede cã toate cele 4 republici formeazã împreunã un singur stat naþional, pe baza
liberului consimþãmînt ºi a egalitãþii în drepturi[15]. Acordul stabilea ºi atributele pe care republicile unionale
le cedau în mod egal ºi de bunãvoie Uniunii, iar în dispoziþiile finale statua dreptul fiecãrei republici de a
ieºi din Uniune.
La 31 martie 1924 a fost adoptatã prima Constituþie a URSS, care proclama cã statul sovietic deþinea
întreaga suveranitate de stat, republicile limitîndu-ºi suveranitatea în cadrul stabilit de Constituþia URSS.
Acestea renunþau la atribute în domeniile în care competenþa revenea Uniunii. În celelalte domenii fiecare
republicã îºi exercita puterea de stat în mod independent. În baza acestei Constituþii, teritoriul unei republici
unionale nu putea fi modificat fãrã consimþãmîntul sãu. Remarcãm deci cã republicile, potrivit Constituþiei, îºi
menþineau personalitatea juridicã internaþionalã, cel puþin în domeniile în care exercitau competenþe.
Pe parcurs, alte republici s-au alãturat URSS. Astfel, la cel de-al treilea Congres al sovietelor din 13 mai
1925 s-a hotãrît primirea a douã republici  RSS Turkmenistan ºi RSS Uzbekistan  în componenþa URSS, în
calitate de membri cu drepturi depline. În Declaraþia de constituire a RSS Turkmenistan ºi-au gãsit reflectare
toate problemele de bazã referitoare la suveranitatea sa. Prin Declaraþia de acord ea a putut sã exercite
puterea statalã ºi a menþinut dreptul de liberã ieºire din Uniune ºi supremaþia teritorialã, dupã cum ºi intrarea
în Uniune s-a fãcut pe baza liberului consimþãmînt[16]. În acelaºi mod s-a procedat ºi în Declaraþia privind
formarea Republicii Uzbekistan care, de asemenea, a intrat de bunãvoie în componenþa URSS[17]. La cel
de-al 6-lea Congres al sovietelor din martie 1931 Republica Tadjikistan (conform voinþei liber exprimate în
Declaraþia privind formarea sa) a fost primitã în componenþa URSS[18].
Þinînd seama de dezvoltarea economicã, socialã, dar ºi politicã, precum ºi de extinderea Uniunii, în 1936
a fost adoptatã o nouã Constituþie, potrivit cãreia forma organizãrii de stat a URSS era statul unional[19],
alcãtuit din 16 republici sovietice, pe baza unirii lor de bunãvoie[20].
Între alte prevederi ale Constituþiei din 1936 remarcãm, în mod deosebit, pe cele privind suveranitatea
Republicilor unionale (fiecare avînd propria sa Constituþie) li se recunoºtea dreptul de a ieºi în mod liber din
cadrul URSS. De asemenea, se recunoºtea dreptul republicilor de a stabilii relaþii directe cu statele strãine, de
a încheia convenþii ºi a face schimb de reprezentanþi diplomatici ºi consulari[21], iar teritoriul republicilor nu
putea fi modificat fãrã consimþãmîntul lor. Cu alte cuvinte, republicile ar fi continuat sã se bucure de calitatea
de subiect de drept internaþional conform atributelor recunoscute prin Constituþie.
Dintre competenþele federaþiei, astfel cum sînt specificate în art. 14, reþinem: reprezentarea URSS în
relaþiile internaþionale; încheierea, ratificarea ºi denunþarea tratatelor; stabilirea unor reguli comune în relaþiile
republicilor unionale cu statele strãine, admiterea de noi republici în URSS, ratificarea modificãrii graniþelor
dintre republicile unionale, ceea ce înseamnã cã statul federal avea o calitate de subiect de drept internaþional
foarte extinsã.
Constituþia din 1977, în principiu, pentru domeniile pe care le studiem, reþinea, cu modificãri sau adãugiri,
unele dintre principiile anterioare. În acest context, subliniem cã art.29 precizeazã cã relaþiile URSS cu alte
state se bazeazã pe respectarea principiilor nerecurgerii reciproce la forþã sau la ameninþarea cu forþa,
egalitãþii suverane, inviolabilitãþii frontierelor, integritãþii teritoriale, soluþionãrii paºnice a diferendelor,
neamestecului în treburile interne, respectãrii drepturilor omului, egalitãþii în drepturi ºi dreptului popoarelor de
a dispune de ele însele, îndeplinirea cu bunã-credinþã a obligaþiilor asumate.
Prin urmare, sub aspectul formei ºi al tipului de uniune statalã la care s-a recurs, în speþã statul federal,
acesta este recunoscut, avîndu-ºi locul ºi rolul bine definite în dreptul internaþional, dar, sub aspectul modului
în care s-a realizat ºi, mai ales, a modului în care se aplicau dispoziþiile actelor ce au stat la baza creãrii statului
federal, este departe de a exista o concordanþã cu cadrul juridic internaþional, relevîndu-se constant spiritul
declarativ.
În cursul extinderii cît priveºte Statele Baltice: Estonia  6 iulie 1940, Lituania  3 august 1940, Letonia 
5 august 1940, procedura a fost diferitã, în sensul cã acestea nu au fost incluse în Uniune prin procedura
aderãrii la Tratatul din 1922, ci în baza legislaþiei URSS referitoare la admiterea lor în componenþa URSS,
respectiv Constituþia URSS din 1936. Cu alte cuvinte, aceste state au fost integrate în mod forþat în cadrul
statului federativ prin încãlcarea normelor dreptului internaþional  ca ºi a documentelor istorice adoptate de
tînãrul stat sovietic (Decretul asupra pãcii ºi Declaraþia drepturilor popoarelor din Rusia) , precum ºi a
Constituþiei URSS din 1924 ºi a celei din 1936, dispariþia Statelor Baltice nefiind acceptatã de restul majoritar
al comunitãþii internaþionale.

!

nr. 1-2 (6), 2007

5.1. De la litera legii la trista realitate
Dupã cum rezultã din cele ce precedã, statutul republicilor unionale este bine conturat ºi precis delimitat în
actele constitutive ale statului federal, dar în practicã un astfel de statut nu a devenit funcþional, acesta
rãmînînd literã moartã. Astfel, statutul republicilor unionale din componenþa URSS, constînd din urmãtoarele
trei elemente esenþiale: dreptul de liberã ieºire din cadrul Uniunii; pãstrarea integritãþii lor teritoriale ºi
independenþa în plan extern, în sensul de a-ºi stabili relaþiile lor internaþionale, respectiv de a încheia tratate,
ceea ce însemna o anumitã personalitate de drept internaþional, care aducea un plus de credibilitate ºi
recunoaºtere URSS-ului în plan internaþional, nu ºi-au gãsit nici o acoperire în practicã, exceptînd cele douã
republici, adicã RSS Ucraineanã ºi RSS Bielorusã, care erau chiar membre ale ONU ºi ale altor organizaþii
internaþionale sau puteau sã devinã pãrþi în unele tratate. Totuºi, surprinzãtor sau nu, pînã la evenimentele
care au avut loc dupã anul 1990 în Europa de Sud-Est nici o republicã unionalã nu a recurs la exercitarea
dreptului sãu constituþional pentru a ieºi din structura statalã care-i oferise acest drept sau la schimb de
reprezentanþi diplomatici ori consulari cu alte state sau, exceptînd  într-o oarecare mãsurã  cazul RSS
Moldoveneºti ºi al RSS Ucrainene, sã-ºi exprime în scris sau cel puþin prin viu grai consimþãmîntul la
vreo schimbare a teritoriului sãu.
În alte cazuri, modificãrile teritoriale privind unele republici s-au efectuat cu încãlcarea legislaþiei
constituþionale, de exemplu, în perioada 1 noiembrie 1939  20 decembrie 1956, au fost supuse unor modificãri
teritoriale nu numai Moldova, dar ºi alte zece republici: Ucraina, Bielorusia, Lituania, Letonia, Estonia,
Uzbekistan, Tadjikistan, RSFSR Georgia ºi Kazahstan.
De asemenea, republicilor unionale le-a fost limitat ºi chiar exclus dreptul de a încheia tratate, acest drept
aparþinînd URSS ca unic subiect de drept internaþional. Excepþiile le-au constituit Ucraina ºi Bielarusia, deºi
nici acestea nu au dispus decît de o libertate calculatã, de exemplu la Tratatul de neproliferare nu au avut
acces ca state pãrþi, ci în cadrul URSS, iar în ONU s-au bucurat de calitatea de stat-membru, dar se cuantifica
un singur vot. În scurt timp deci calitatea de subiect de drept internaþional a republicilor unionale a fost
confiscatã în favoarea URSS.
Rezultã, aºadar, cã URSS a înfãptuit asemenea acte în dezacord total cu reglementãrile clare ºi evidente
ale dreptului internaþional, între care, îndeosebi, art.10 din Pactul Ligii Naþiunilor, prin care membrii (URSS
avînd calitatea de membru din 1934) s-au obligat sã apere integritatea teritorialã a tuturor statelor, precum ºi
independenþa politicã a acestora; art.2 (4) din Carta ONU, care se referã la apãrarea integritãþii teritoriale;
art.1 (2) privind dreptul la autodeterminare, ca ºi a altor tratate, precum ºi documente internaþionale, cum sînt
Declaraþia Adunãrii Generale a ONU (rez.2625/1970) referitoare la principiile dreptului internaþional, Actul
final de la Helsinki din 1975, ºi altele care, consacrînd integritatea teritorialã a statelor, precizeazã cã modificãrile
teritoriale nu vor avea loc decît cu consimþãmîntul ambelor pãrþi implicate ºi pe cale paºnicã.
Toate acestea demonstreazã încã o datã, dacã mai era nevoie, discrepanþa dintre voinþa legiuitorului ºi
trista realitate.

5.2. Situaþia Republicii Moldoveneºti
Cât priveºte RSS Moldoveneascã, aceasta a trebuit sã parcurgã o traiectorie ºi mai anevoioasã, avînd o
istorie zbuciumatã, fiind asemenea unui pion pe o tablã de ºah[22].
Dupã revoluþia din octombrie 1917, în baza Rezoluþiei a II-a, Congresul ostaºilor moldoveni a proclamat, la
2 decembrie, 1917, Republica Democraticã Moldoveneascã, care a fost prima Republicã Moldoveneascã ºi
care încheie  dupã cum arãta un autor[23] perioada de 558 de ani de monarhie cvasiabsolutã, de autonomie
cu suveranitate limitatã a Moldovei dintre Prut ºi Nistru. Întrunind aproape toate trãsãturile caracteristice ale
unei organizãri de stat, aceasta  într-un mod sau altul  a fost recunoscutã de reprezentanþii Guvernului din
Petrograd. Din 1918 la Chiºinãu funcþiona consulatul francez ºi chiar Regatul Român a recunoscut, la 24 ianuarie
1918, renaºterea statalitãþii moldoveneºti.
Datoritã evenimentelor din timpul acela  sfîrºitul primului rãzboi mondial  în martie-aprilie 1918
RD Moldoveneascã (Basarabia) a fost inclusã în componenþa României, unde a rãmas pînã la 28 iunie 1940.
La 27 iunie ºi, respectiv, 28 iunie 1940, prin Acordul dintre URSS ºi România, încheiat sub influenþa guvernului
URSS, Uniunii Sovietice i-au fost cedate teritoriile Bucovinei de Nord ºi Basarabiei[24]. La 2 august 1940,
Sovietul suprem al URSS a adoptat legea referitoare la formarea RSS Moldoveneºti unionale, iar la 10 februarie
1941 a fost adoptatã Constituþia. În data de 15 mai 1978 s-a adoptat o nouã Constituþie, însã ambele se aplicau
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unui teritoriu ciuntit la nord ºi la sud. Moldova de Rãsãrit devenise  prin aºa-zisa unire de bunãvoie a
republicilor unionale  parte a Uniunii Sovietice, fiind lipsitã de independenþã. Aºa cum remarca unul dintre
autori[25], acestea ºi altele asemenea demonstreazã cã cea de-a doua Republicã Moldoveneascã se deosebea
esenþial, prin atributele sale limitate, de idealul Constituþiei din 1918. Astfel, deºi RSSM avea o structurã
guvernamentalã, adopta legi, suveranitatea sa era limitatã ºi þinea de domeniul intern, iar în plan extern lipsea
cu desãvîrºire. Calitatea de subiect de drept internaþional aparþinea numai URSS, în timp ce RSSM era
subiect numai în ordinea juridicã internã. Totuºi, în cazul RSS Moldoveneºti, legislaþia constituþionalã privind
procedura de includere a noilor teritorii în componenþa URSS a fost, mai mult sau mai puþin, respectatã
(art.34 ºi 35 din Constituþia URSS, 1936).
Evenimentele care s-au produs dupã 1990-1991, prin destrãmarea sistemului socialist ºi în baza unor
proceduri ºi modalitãþi recunoscute în dreptul internaþional, adicã dezmembrarea ºi dizolvarea structurilor
federale, au apãrut în sud-estul Europei noi state independente, printre care se aflã ºi Republica Moldova,
Belarus, Ucraina ºi altele, ocupîndu-ºi locul ce li se cuvine, ca state suverane ºi egale în drepturi, recunoscute
ca membre cu drepturi depline ale comunitãþii internaþionale de state.
Astfel, cît priveºte Republica Moldova, Parlamentul acestei þãri a adoptat, la 27 august 1991, Declaraþia
de independenþã, prin care solicitã tuturor guvernelor ºi lumii recunoaºterea independenþei sale, îºi exprimã
dorinþa de a stabili relaþii cît mai diversificate cu toate statele, adreseazã ONU cererea de a fi admisã ca
membru în ONU ºi instituþiile sale specializate ºi alte asemenea cerinþe, pe cît de fireºti pe atît de necesare
Republicii Moldova ca stat nou, suveran ºi independent.
Tratatul de pace, semnat la Paris în 1947 între România ºi puterile aliate ºi asociate, art.1 alin. (2) dispune
cã frontiera sovieto-românã este cea fixatã în conformitate cu Acordul sovieto-român din 1940 ºi cu Acordul
sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945, ceea ce înseamnã cã Republica Moldova, se substituie  dupã cucerirea
independenþei  în teritoriul ex-URSS. În mod automat, Tratatul de pace din 1947, care consfinþeºte frontiera
între România ºi URSS, devine, dupã destrãmarea URSS, un tratat cu privire la frontiera între Republica
Moldova ºi România[26].
În concluzie la acest punct, faþã de cele ce precedã, considerãm cã, dacã de-a lungul timpului Republica
Moldova a avut o istorie zbuciumatã, parcurgînd o traiectorie sinuoasã, dupã proclamarea independenþei
circumstanþele par pentru prima oarã sã-i surîdã Republicii Moldova ºi sînt chiar în favoarea sa, iar aceasta
nimeni nu o poate schimba. De ce oare? Rãspunsul este pe cît de scurt pe atât de clar: Republica Moldova ºi
numai ea singurã (ºi nici un alt stat de oriunde ar fi el) a succedat URSS-ului asupra teritoriului respectiv ºi în
graniþele confirmate prin Tratatul de pace intervenit în 1947 între România ºi puterile aliate. Ca atare, acest
statut trebuie sã-i fie cît mai grabnic recunoscut ºi pe deplin validat, înlocuind astfel realitatea de facto cu
realitatea de jure.
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PROTECÞIA MEDIULUI ÎN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A
ATMOSFEREI ªI A COSMOSULUI
Cristina CEBAN, doctor în drept,
conferenþiar cercetãtor, IISD al AªM
Environmental protection resulting from the activity of atmosphere
and cosmos exploration
Space activity performed by some states, to be more specific, by the international organizations turns to appear very complex and of great influence on the life and destiny of the human kind.
Thus it could not stay apart from juridical regulations and exactly from public international law.
Nowadays, this form of activity is provided for in all states national legislations that take part
to it.
Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â äåÿòåëüíîñòè ïî èññëåäîâàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ
êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâî
Êîñìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîâåäåííàÿ ãîñóäàðñòâàìè è ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé ñ ìíîæåñòâåííûì âëèÿíèåì íà æèçíü è ñóäüáó ÷åëîâå÷åñòâà.
Êîñìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ìîæåò îñòàâàòüñÿ âíå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò âèä äåÿòåëüíîñòè ðåãëàìåíòèðîâàí è íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå åå ïðàêòèêóþò.
Activitatea spaþialã desfãºuratã de state ºi anumite organizaþii internaþionale este complexã ºi cu multiple
implicaþii pentru viaþa ºi destinul omenirii. Deci, ea nu poate rãmîne în afara reglementãrilor juridice, în primul
rînd a dreptului internaþional public. În prezent aceastã activitate este reglementatã ºi în legislaþiile naþionale
ale statelor care participã la ea.
În apariþia ºi dezvoltarea dreptului internaþional spaþial rolul principal l-a avut ONU Adunarea Generalã a
ONU (în anul 1958), a adoptat primele acte pentru folosirea spaþiului extraatmosferic în scopuri paºnice.
În doctrina juridicã s-au conturat douã teorii referitoare la regimul spaþial aerian al statelor. Prima a
susþinut principiul libertãþii aerului, adoptatã ºi de Institutul de Drept Internaþional în cadrul sesiunilor sale de
la Gand (1906) ºi de la Madrid (1911).
A doua teorie susþine cã suveranitatea statului subiacent se extinde ºi asupra spaþiului sãu aerian, cu
rezerva recunoaºterii libertãþii de trecere prin acest spaþiu pentru aeronavele civile ale altor state. Aceastã
teorie a suveranitãþii statelor asupra spaþiului lor aerian a fost consacratã în dreptul internaþional public prin
Convenþia internaþionalã asupra navigaþiei aeriene de la Paris (1919). Convenþia este un act internaþional
cu caracter general (de universalitate).
Principiul de bazã al Convenþiei este afirmarea suveranitãþii statelor asupra spaþiului lor aerian. Ea prevede:
Înaltele Pãrþi contractante recunosc cã fiecare putere are suveranitate completã ºi exclusivã asupra spaþiului
aerian de deasupra teritoriului sãu[1]. Regimul juridic al spaþiului aerian este determinat de cel al spaþiului
subiacent. În cazul statelor, spaþiul lor aerian face parte din teritoriul de stat. Spaþiul aerian de deasupra mãrii
libere are un regim de spaþiu liber pentru aeronavele tuturor statelor, civile ºi militare, în timp de pace ºi în timp
de rãzboi.
Convenþia de la Paris (din 1919) aduce anumite limitãri suveranitãþii statelor asupra spaþiului lor aerian,
necesare traficului aerian internaþional. Aceste limitãri decurg din douã principii, primul fiind principiul
libertãþii de trecere a aeronavelor civile strãine prin spaþiul aerian al unui stat. Trecerea aeronavelor
civile strãine trebuie sã fie inofensivã. Ea este admisã numai pe baza unei autorizaþii prealabile din partea
statului. Aceastã autorizaþie se acordã prin acorduri speciale încheiate de cãtre state, pe bazã de reciprocitate.
Dreptul internaþional aerian s-a dezvoltat, mai ales dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, ca urmare a
intensificãrii aeronavigaþiei internaþionale (în anul 1937 au fost transportaþi cu avionul 4 milioane de pasageri,
iar în anul 1949  25 milioane de pasageri)[2].
Pentru dezvoltarea dreptului aerian internaþional, un moment important l-a marcat Conferinþa internaþionalã
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de la Chicago din anul 1944. Aceastã conferinþã a adoptat mai multe acte internaþionale, printre care un loc
special îl ocupã Convenþia de la Chicago. Ea cuprinde reglementãri referitoare la navigaþia aerianã, crearea
ºi funcþionarea unei organizaþii internaþionale speciale în acest domeniu ºi cu privire la transportul aerian
internaþional[3]. Convenþia de la Chicago se aplicã numai aeronavelor civile care nu sînt proprietate de
stat. Ea nu se aplicã avioanelor fãrã pilot.
Un element nou adus de Convenþia de la Chicago sînt cele cinci libertãþi ale aerului, prin care se
urmãreºte facilitatea aeronavigaþiei internaþionale. Aceste libertãþi ale aerului sînt: 1) dreptul de survol al
aeronavelor strãine prin spaþiul aerian al statelor, ceea ce înseamnã trecerea lor inofensivã prin acest spaþiu,
fãrã sã aterizeze; 2) dreptul aeronavelor strãine de escalã tehnicã pe teritoriul unui stat, în vederea aprovizionãrii
cu carburanþi sau pentru reparaþii; 3) dreptul aeronavelor strãine de a debarca pasageri, corespondenþã ºi
mãrfuri provenind din statul a cãrui naþionalitate o are aeronava pe teritoriul oricãrei pãrþi contractante la
convenþie; 4) dreptul unei aeronave strãine de a îmbarca pasageri, corespondenþã ºi mãrfuri cu destinaþia
statului ei de înmatriculare; 5) dreptul aeronavei strãine de a debarca ºi îmbarca pasageri, corespondenþã ºi
mãrfuri pe teritoriul oricãrui stat parte contractantã a Convenþiei.
Regimul juridic instituit prin Convenþia de la Chicago (din 1944) nu exclude încheierea de acorduri
bilaterale între state cu privire la aeronavigaþia internaþionalã.
Convenþia de la Chicago a prevãzut înfiinþarea unei organizaþii speciale  Organizaþia Aviaþiei Civile
Internaþionale  care a devenit instituþie specializatã a ONU avînd 3 funcþii principale: de reglementare ºi
administrare; legislativã, de studiere ºi pregãtire a proiectelor de convenþii internaþionale privind aeronavigaþia
internaþionalã; jurisdicþionalã ºi de arbitraj.

Consecinþele asupra mediului ale activitãþii de explorare ºi exploatare a spaþiului extraatmosferic
Folosirea tot mai intensã a spaþiului cosmic în diferite scopuri poate determina, în anumite condiþii, modificãri
semnificative în starea naturalã a Pãmîntului, a Cosmosului, inclusiv a Lunii ºi a celorlalte corpuri cereºti, cu
implicaþii deosebite asupra condiþiei actuale a omului[4].
Utilizarea resurselor naturale ale spaþiului extraatmosferic implicã adoptarea ºi respectarea unor mãsuri
corespunzãtoare vizînd protejarea mediului cosmic, prin exploatarea lui raþionalã, avîndu-se în vedere interesele
prezente ºi viitoare ale umanitãþii, consecinþele imprevizibile pe care le pot avea acþiunile de folosire abuzivã,
distructive. În acelaºi timp, existã posibilitatea (deºi pînã în prezent, din fericire, nematerializatã) infestãrii
mediului terestru cu substanþe ºi organisme nepãmîntene, mai ales în condiþiile în care analiza substanþelor
aduse de pe Lunã au condus la concluzia cã acestea nu sînt infestate ºi mãsurile de carantinã ºi protecþie
adoptate iniþial au fost suspendate.
O asemenea situaþie este favorizatã ºi de lipsa unor norme ºi reguli internaþionale unanim acceptate
privind prevenirea infestãrii biologice prin adoptarea unor mãsuri profilactice adecvate.
O problemã cu implicaþii directe ºi evidente pentru protecþia ºi conservarea spaþiului cosmic o reprezintã
în prezent depozitarea reziduurilor radioactive. Dupã cum este binecunoscut, amplificarea ºi diversificarea
utilizãrii energiei atomice, în diferite scopuri, a pus cu acuitate problema depozitãrii reziduurilor ºi neutralizãrii
lor corespunzãtoare.
Plasarea acestora în scoarþa terestrã sau în ocean a generat ºi genereazã consecinþe negative deosebite
pentru mediu, continuarea unor asemenea practici devenind foarte periculoasã ºi cu efecte din ce în ce mai
dãunãtoare. În aceste condiþii, printre soluþiile propuse de specialiºti se numãrã ºi depozitarea reziduurilor în
spaþiul extraterestru, ceea ce genereazã, la rîndul sãu, complexe ºi dificile probleme pentru protecþia mediului
cosmic.
Totodatã, creºterea numãrului de obiecte cosmice lansate pe orbite circumterestre (sateliþi, pãrþi componente
ale acestora, deºeuri cosmice radio, iar în condiþiile în care capacitatea unor orbite este limitatã (precum cea a
orbitelor geostaþionare care reprezintã amplasamentul ideal pentru orice satelit de teledetecþie sau comunicaþii
spaþiale) împiedicã desfãºurarea unor activitãþi deosebit de importante de folosire a spaþiului extraterestru (potrivit
datelor recente, peste 17.000 fragmente de obiecte ºi obiecte fabricate de om evolueazã în prezent pe orbite
circumterestre, ca rezultat al activitãþii spaþiale în scopuri ºtiinþifice, economice ºi militare: numãrul lor creºte
considerabil, date fiind programele spaþiale tot mai ambiþioase aflate în curs de dezvoltare sau derulare).
Pericolul major pentru poluarea mediului cosmic îl constituie însã, în prezent, infestarea radioactivã ca
urmare a folosirii energiei nucleare în activitatea spaþialã.
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Se atestã în acest sens o serie de modificãri negative ale mediului Pãmîntului. Astfel, cu ocazia lansãrilor
cosmice are loc o ejectare în atmosferã a unor însemnate cantitãþi de gaze poluante, produse arderea combustibilului rachetelor care, alãturi de transportul aerian supersonic, pot genera de fenomene precum creºterea
nebulozitãþii, dezechilibrarea balanþei termice a atmosferei ºi distrugerea stratului de ozon care protejeazã
Pãmîntul de acþiunea nocivã a radiaþiilor ultraviolete etc. (S-a constatat cã lansarea a numai 60 de obiecte
spaþiale în fiecare an determinã distrugerea a 0,5% din stratul de ozon al atmosferei pãmîntene). De asemenea,
exploziile nucleare pot determina creºterea radioactivitãþii în atmosferã cu consecinþe multiple ºi deosebit de
periculoase.
Pe de altã parte, activitãþile spaþiale ºi, îndeosebi, teledetecþia terestrã prin intermediul sateliþilor artificiali
ai Terrei reprezintã importante instrumente pentru obþinerea de date privind starea mediului ºi a variabilelor
ecologice ale planetei. Menþionãm, în primul rînd, folosirea teledetecþiei ca instrument principal de colectare
sistematicã a datelor privitoare la variabilele ecologice, elementele climaterice etc.

Reglementãri juridice privind protecþia mediului în activitatea de folosire a Cosmosului
Analiza reglementãrilor internaþionale existente în materie relevã cã preocupãrile privind protecþia mediului
în contextul activitãþilor de explorare ºi exploatare a spaþiului extraatmosferic se materializeazã în reguli
aflate în diferite etape de elaborare ºi afirmare ca norme de drept, consacrate în documente internaþionale cu
forþã juridicã variabilã. Acestea sînt cuprinse atît în dreptul spaþial (reglementãrile care au ca obiect activitãþile
spaþiale), cît ºi în unele texte care au o altã finalitate principalã.
Astfel, Tratatul cu privire la principiile care guverneazã activitatea statelor în explorarea ºi folosirea
spaþiului extraatmosferic, inclusiv Luna ºi celelalte corpuri cereºti (din 27 ianuarie 1967) a prevãzut, în
art. 9, obligaþia statelor-pãrþi sã desfãºoare acþiunile de explorare în aºa fel încît sã evite contaminarea,
schimburile nocive în mediul terestru, rezultate din introducerea materiei extraterestre, precum ºi sã adopte
mãsuri adecvate în acest sens. Pentru ca aceastã prescripþie sã fie efectivã, s-a stabilit o procedurã de
consultãri prealabile în cazul în care o activitate ori o experienþã ar cauza o situaþie potenþial vãtãmãtoare
pentru activitãþile altui stat parte la tratat.
Aºa cum se observã în literatura de specialitate, caracterul prea general ºi confuz al textului articolului a
condus fie la o interpretare în sens restrîns a dispoziþiilor sale (considerîndu-se cã modificarea nefavorabilã a
mediului terestru trebuie evitatã numai în ceea ce priveºte aducerea unor elemente dãunãtoare pe Terra, aºanumita poluare inversã prin substanþe nepãmîntene), fie la calificarea sa drept o reglementare de principiu,
deºi imperfectã, care oferã posibilitatea elaborãrii în viitor a unor norme concrete, speciale ºi complete[5].
Documente ulterioare au detaliat conþinutul juridic al principiului ocrotirii mediului în activitatea de folosire
a spaþiului extraatmosferic.
Astfel, p.4 al art. 5 din Acordul privind salvarea astronauþilor, reîntoarcerea cosmonauþilor ºi restituirea obiectelor lansate în spaþiul cosmic (1968) pune în sarcina statului care a efectuat lansarea obligaþia
de a întreprinde mãsuri eficiente pentru înlãturarea riscului de producere a daunelor altui stat, dacã obiectul
cosmic, descoperit pe teritoriul acestuia din urmã, prezintã pericole sau este dãunãtor prin caracterul sãu. De
asemenea, Acordul privind activitatea statelor pe Lunã ºi alte corpuri cereºti (1979) stipuleazã, în art. 7,
cã statele-pãrþi vor lua mãsuri pentru a evita perturbarea echilibrului existent al mediului, prin producerea
unor modificãri nocive, contaminarea periculoasã, aducerea de materie strãinã sau pe orice altã cale. Statelepãrþi vor lua, de asemenea, mãsuri pentru a evita orice degradare a mediului terestru prin aport de materie
extraterestrã ori de altã manierã.
Comparat cu articolul IX al Tratatului spaþial, textul Acordului privind Luna apare mult mai cuprinzãtor,
vizînd orice acþiune menitã sã producã modificãri nefavorabile atît mediului cosmic, cît ºi celui al Lunii ºi
celorlalte corpuri cereºti, eliminîndu-se astfel imperfecþiunile primului document.
Analiza dispoziþiilor convenþionale existente în materie i-a fãcut pe unii autori sã afirme existenþa în dreptul
spaþiului extraatmosferic a principiului prevenirii consecinþelor potenþial dãunãtoare ale experienþelor în Cosmos ºi pe alte corpuri cereºti[6].
Convenþia privind responsabilitatea internaþionalã pentru daunele cauzate de cãtre obiectele spaþiale
(1972) a stabilit, la rîndul sãu, principiul separãrii oricãrei pagube provocate printr-o activitate spaþialã. Aceasta
este definitã, în art.1 al documentului, ca pierderea de vieþi umane, leziuni corporale ori alte atingeri ale
sãnãtãþii ori pierderea de bunuri , ori pagube aduse acestor bunuri. Acestea pot fi cauzate fie la suprafaþa
Terrei ori în aeronavele în zbor (art.2), fie în altã parte decît la suprafaþa Pãmîntului la un obiect spaþial al unui
stat de lansare ori la persoane ori bunuri aflate la bordul unui asemenea obiect spaþial (art.3).
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De remarcat cã, dacã aceste dispoziþii permit sã se acopere cauzele exploziei ori coliziunilor, Convenþia nu
prevede repararea daunelor cauzate locurilor ori mediilor amplasate în afara jurisdicþiei statelor, ca, de exemplu,
marea liberã, Antarctica ºi spaþiul extraatmosferic. De asemenea, documentul nu instituie nici o mãsurã
preventivã.
Alte documente internaþionale. Alãturi de aceste documente de drept spaþial, protecþia mediului în
spaþiu este vizatã ºi de alte acorduri internaþionale. Este vorba, în primul rînd, de Tratatul privind interzicerea
parþialã a experienþelor nucleare din 1963, care interzice efectuarea de explozii nucleare experimentale în
atmosferã, sub apã ºi în spaþiul extraatmosferic.
Declaraþia de la Stockholm privind mediul (16 iunie 1972) stipuleazã, în art. 21, obligaþia ca activitãþile
exercitate de state în limitele jurisdicþiei lor sau sub controlul lor sã nu provoace daune mediului în alte state
sau cu regimuri ce nu þin de nici o jurisdicþie naþionalã.
La rîndul sãu, Carta drepturilor ºi îndatoririlor economice ale statelor (adoptatã de Adunarea
Generalã a ONU la 12 decembrie 1974) a consacrat printre responsabilitãþile comune ale statelor faþã de
comunitatea internaþionalã (art.30) ºi: ocrotirea, conservarea ºi ameliorarea mediului pentru generaþiile
prezente ºi viitoare . La fel, toate statele au responsabilitatea de a asigura ca activitãþile lor, în limitele
jurisdicþiei sau controlului lor, sã nu dãuneze mediului altor state sau zonelor situate dincolo de limitele jurisdicþiei
naþionale .
Menþionãm, totodatã, cã un alt document internaþional, respectiv Convenþia privind interzicerea modificãrilor
mediului în scopuri militare ori pentru alte obiective ostile din 1978, este aplicabil ºi spaþiului extraatmosferic.
Protecþia mediului în activitatea de explorare ºi exploatare a spaþiului extraatmosferic se contureazã ca
principiu de bazã deopotrivã al dreptului internaþional al mediului ºi al dreptului spaþial. Acesta exprimã douã
cerinþe fundamentale: pe de o parte, prevenirea poluãrii ºi conservarea mediului cosmic, iar pe de alta,
protecþia mediului pãmîntesc în procesul utilizãrii Cosmosului.
Se poate aprecia cã principiul protecþiei mediului în activitatea de utilizare a Cosmosului apare ca o
consecinþã directã (ºi, în acelaºi timp, ca o dimensiune definitorie) a regimului juridic al spaþiului extraatmosferic
de patrimoniu comun al întregii umanitãþi, zonã aflatã în afara oricãrei jurisdicþii naþionale. Or explorarea ºi
exploatarea spaþiului cosmic în interesul întregii umanitãþi presupune, cu necesitate, ocrotirea ºi ameliorarea
mediului, inclusiv a celui cosmic, avînd în vedere importanþa sa pentru viaþa tuturor popoarelor ºi naþiunilor
lumii.
Analiza reglementãrilor actuale în materie relevã necesitatea completãrii ºi adaptãrii acestora la noile
cerinþe ale protecþiei mediului. Se manifestã astfel o serie de lacune ºi imprecizii, în special în privinþa diferitelor
concepte (ca, de exemplu, termenul de obiect spaþial), imposibilitãþii de a aplica Convenþia privind
responsabilitatea atunci cînd dauna rezultatã dintr-o atingere adusã mediului spaþial nu este cauzatã unui stat
sau unor persoane ori bunuri aflate sub jurisdicþia lui etc.
În acest sens, o importanþã deosebitã ar avea crearea unui organism ONU abilitat cu funcþii de coordonare
ºi îndrumare a activitãþilor de folosire în scopuri exclusiv paºnice a spaþiului extraatmosferic, în conformitate
cu regimul sãu juridic internaþional de patrimoniu comun al umanitãþii.
Ar putea fi avutã în vedere ºi crearea în cadrul acestuia a unei structuri instituþional-organizatorice care sã
se ocupe, cu prioritate, de protecþia ºi conservarea mediului cosmic, precum ºi de implicaþiile activitãþilor
spaþiale asupra mediului Pãmîntului ºi protejarea sa corespunzãtoare. Abilitat cu atribuþii precise ºi specifice,
stabilite prin colaborarea egalã ºi echitabilã a tuturor statelor, un asemenea organism ar reprezenta un cadru
organizatoric optim pentru desfãºurarea întregii activitãþi de explorare ºi exploatare a spaþiului extraatmosferic
cu o strictã protejare a mediului, pornind de la interesele generale comune umanitãþii[7].
Astfel, putem conchide: Protecþia mediului devine tot mai importantã în activitãþile de explorare ºi exploatare
a spaþiului extraatmosferic, deoarece utilizarea Cosmosului poate provoca daune grave, chiar ireversibile
Terrei, atmosferei sale ºi spaþiului extraatmosferic însuºi. Desigur, afectarea mediului poate îmbrãca forme
diferite, dar cele mai preocupante sînt în prezent poluarea efectivã ºi prezenþa deºeurilor spaþiale.
Pentru a evita ºi reduce aceste riscuri, sînt avute în vedere atît mãsuri preventive, cît ºi corective. Acestea
trebuie sã prezinte o aplicabilitate generalã, în sensul de a fi adoptate de toþi (state, entitãþi publice ori private)
care desfãºoarã activitãþi spaþiale. Pentru a realiza acest lucru, dreptul spaþial actual trebuie sã fie dezvoltat
ºi completat cu o serie de noi reglementãri, cu o valoare imperativã ºi conþinînd sancþiuni corespunzãtoare. În
acelaºi timp, este necesarã crearea de structuri organizaþionale noi, capabile sã aplice principiile ºi normele
de drept vizînd protecþia ºi conservarea mediului în explorarea ºi exploatarea spaþiului extraatmosferic.
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Concluzii
Pretutindeni în lume se impun, din ce în ce mai insistent, acþiuni în sprijinul protecþiei mediului, aceasta fiind
una dintre preocupãrile contemporane prioritare. Deºi modificãrile mediului sînt o consecinþã a civilizaþiei
industriale, nu civilizaþia industrialã în sine este cauza deteriorãrii mediului, deoarece nu orice modificare a
mediului reprezintã o deteriorare. Degradarea mediului este provocatã de apariþia unor dezechilibre în relaþiile
dintre om ºi naturã.
Poluarea constituie una dintre formele cele mai insidioase de atentat în masã la viaþa colectivitãþilor
umane. Este paradoxal faptul cã, pe mãsurã ce societatea omeneascã se dezvoltã, ea devine din ce în ce mai
distructivã.
Poluarea este astãzi un fenomen cu o rãspîndire universalã, iar combaterea ei devine tot mai mult o
sarcinã mondialã.
Asigurarea unei colaborãri internaþionale efective în domeniu are o importanþã deosebitã din mai multe
puncte de vedere. Astfel, astãzi omenirea este departe de a ºti totul despre mediu, despre degradarea actualã
ºi previzibilã ºi remediile care trebuie sã fie aplicate. În plus, problemele poluãrii ºi deteriorãrii calitãþii mediului
nu cunosc graniþe; o serie de fenomene, precum diminuarea stratului de ozon, efectul de serã, afecteazã, în
egalã mãsurã, întreaga umanitate. Toate acestea impun studii permanente ºi de anvergurã, colaborarea
cercetãtorilor din mai multe state ºi coordonarea cercetãrilor în cauzã.
În domeniul dreptului internaþional al mediului deosebit de importante sînt activitãþile cu caracter juridic ce
þin de cooperarea internaþionalã. Aceste activitãþi, începînd cu numita Convenþie de la Paris (1902), au
cuprins cele mai principale elemente ale mediului, care constituie baza capitalului natural ca fundament al
dezvoltãrii durabile a tuturor þãrilor lumii. Obiectele principale ale cooperãrii internaþionale ºi regionale includ
conservarea naturii, metodele specifice de protecþie a lumii sãlbatice, dreptul mãrii, diversitatea biologicã,
poluarea transfrontalierã, deºeurile toxice, explorarea atmosferei ºi cosmosului etc.
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THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE EXHAUSTION OF LOCAL REMEDIES UNDER THE EUROPEAN CONVENTION
FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
Diana CUCOª,
doctor în drept, IISD al AªM
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului ºi regula epuizãrii recursului local
conform Convenþiei europene pentru protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale
Mecanismul Convenþiei europene pentru protecþia drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundmentale este creat pe baza unei relaþii speciale între Curtea Europeanã a Drepturilor Omului ºi
curþile naþionale ale statelor parte la Convenþie. Curtea Europeanã a recunoscut mereu caracterul
subsidiar al sistemului instituit prin Convenþie, care a fixat obligaþia primarã a autoritãþilor naþionale
de garantare a drepturilor prevãzute de Convenþie. Atît practica diplomaticã, cît ºi jurisprudenþa
internaþionalã din domeniul drepturilor omului obligã solicitantul sã epuizeze toate recursurile
naþionale care sînt disponibile, efective ºi suficiente pentru a obþine repararea prejudiciului. Curtea
a depus toate eforturile pentru a-ºi raþionaliza activitatea, iar solicitantul se va adresa Curþii în
calitate de ultimã resursã, dar nu ultimã instanþã.
Åâðîïåéñêèé Ñóä ïî Ïðàâàì ×åëîâåêà è èñ÷åðïàíèå íàöèîíàëüíûõ ñðåäñòâ ïðàâîâîé
çàùèòû ñîãëàñíî Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä
Îñíîâû ìåõàíèçìà Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä áàçèðóåòñÿ íà îñîáåííîì âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà è íàöèîíàëüíûìè ñóäàìè ãîñóäàðñòâ ó÷àñòíèêîâ Êîíâåíöèè. Åâðîïåéñêèé ñóä âñåãäà ïðèçíàâàë âòîðîñòåïåííûé õàðàêòåð ñèñòåìû óòâåðæä¸ííîé Êîíâåíöèåé, êîòîðàÿ ôèêñèðîâàëà ïåðâè÷íóþ
îáÿçàííîñòü ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè ãàðàíòèðîâàòü ïðàâà ïðåäóñìîòðåííûå Êîíâåíöèåé. Êàê
è äèïëîìàòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà, òàê è ìåæäóíàðîäíàÿ ïðàêòèêà â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà, îáÿçûâàåò çàÿâèòåëÿ òîìó, ÷òîáû áûëè èñ÷åðïàíû âñå âíóòðåííèå ñðåäñòâà ïðàâîâîé çàùèòû
âîçìîæíûå, ýôôåêòèâíûå è äîñòàòî÷íûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ. Ñóä ñäåëàë âñ¸
âîçìîæíîå äëÿ ðàöèîíàëèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ÷òîáû çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ â ñóä íå êàê â
ïîñëåäíåþ èíñòàíöèþ, íî èñïîëüçîâàë îáðàùåíèå êàê ïîñëåäíèé ñïîñîá çàùèòû.

I. Introduction
The year of 1959 is remarkable by the creation of a new international court in Europe  the European
Court of Human Rights (the European Court), stipulated in the European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms signed in Rome (1950). The Contracting Parties guarantee to all
persons within their jurisdiction a number of rights and freedoms (Title 1). They were taken from the Universal Declaration of Human Rights and defined in much greater detail, but also additional rights were added.
The Convention mainly determines civil and political rights. If the Parties failed to fulfil their obligations, they
could be called before the European Court in order to ensure the respect for the provisions of the Convention.
Before addressing to the European Court, the applicant (persons, non-governmental organizations or a group
of persons) should pay attention (1) to following the rules prescribed and (2) meeting the requirements regarding
the form of the document. Under Article 35 of the Convention an application will be declared inadmissible if:
 Local remedies have not been exhausted, except where the remedies are ineffective or unreasonably
prolonged.
 The application has not been submitted within six months from the date on which the final decision was taken.
 The application is anonymous.
 The application is substantially the same as a matter that has already been examined by the European
Court or has already been submitted to another procedure of international investigation or settlement and
contains no relevant new information.
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 The application is incompatible with the provisions of the Convention.
 The application is manifestly ill-founded or an abuse of the right of application.
This study is directed at the examination of the admissibility requirement stipulated in the Article 35 (1) 
the rule on exhaustion of local remedies.

II. The origins and the evolution of the rule on exhaustion of local remedies
The exhaustion of local remedies rule is a well established rule of customary international law. From its
content results that before international proceedings are instituted, the various remedies provided by the local
(host) State should have been exhausted. The rule was well illustrated in the Interhandel case. In the
Elettronica Sicula case the International Court of Justice described the rule as an important principle of
customary international law .
The rule that local remedies must be exhausted owes its origin to the diplomatic protection of nationals
abroad in which field it was first applied!. It has been affirmed both in the diplomatic practice and international law. The condition of exhaustion of local remedies has been expressly incorporated in the provisions of
various human rights treaties and the jurisprudents of international and regional human rights organs. It is
found in the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 41 (c)), the European Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 35 (1)) and the American Convention
on Human Rights (Article 46). Since 1950 the rule on exhaustion of local remedies has been extended from
its original field of application, the diplomatic protection of nationals abroad, to the protection of human rights.
It is essential to notice that human rights bodies have been applying the rule as accepted in general or
customary international law.
The extension of the rule on exhaustion of local remedies outside the original area of its application has
resulted in the expanded application of the rule and has had a big influence on its nature. Even though, the
larger application of the rule is still associated with the protection of individuals. Also, it should be noted that
the application of the rule in the field of diplomatic protection was without a conventional agreement of
States, while in the field of human rights protection it has been applied as an express agreement of States. It
can be concluded that after its large application, the rule has been developed importantly and its practical
effect has been clarified to a larger extent.
It is well recognised that the rule on exhaustion of local remedies has gained its place in the international
law and in many ways it is a useful rule. Both the doctrine and the modern practice will continue to be
interested in how the rule on exhaustion of local remedies has been applied and redefined as a consequence
of its application and broad relationship to other areas.

III. Primacy of the domestic legal order over allegations of violations of human rights
The fundament of the Convention mechanism is constituted by the special relationships of the European
Court of Human Rights with the superior national Courts of the Contracting States. The European Court has
always recognised the subsidiary character of the Convention system which put the primary obligation for
the national authorities to secure the rights stipulated in the Convention. In this way, in the framework created
by the Convention, the European Court has formed a special partnership with the national Courts (Supreme
and Constitutional Courts). Their role is highly recognised by the European Court.
The subsidiary character of the Convention requires attention because:
1. It is mutually beneficial for national Courts and the European Court.
2. It is a practical necessity, taking into account the number of Contracting States and their population.
3. It explains why the Convention focuses on procedural rights within the national systems. In this situation a double justification can be found. On one hand, the normative provisions of the Convention aimed at
guaranteeing national procedures: Article 5  provides for procedural guarantees in respect of detention,
Article 6  sets out the due process and fairness rights in civil and criminal proceedings; Article 13  guarantees the right to an effective remedy before national authority. On the other hand, according to the general
procedural provisions governing the access to the European Court, the applicant must exhaust the remedies
available under national law.
The rationale of the rule on exhaustion of local remedies has been to enable the respondent State to
redress the wrong that has occurred on its territory and deal with a claim brought against it using the judicial
and administrative mechanisms available within its national legal order. Before being called before the Euro-
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pean Court (or another international body), the Government should have the opportunity to remedy the
human rights violation. The European Court has declared inadmissible the application that has been filed
before or without having exhausted the local remedies.
The doctrine has been advanced many reasons for the rule on exhaustion of local remedies. E.M. Borchard
mentioned in his work: It is a logical principle that where there is a judicial remedy, it must be sought".

IV. Remedies to be exhausted
The remedies available for the applicant that must be exhausted before the application is brought before
the European Court vary from State to State. Article 35 (1) has a very general provision. The words all
local remedies according to the generally recognised rules of international law offer only some guidance
but the concrete circumstances should be found in international law.
In the B. Schouw Nielsen v. Denmark Case the European Commission of Human Rights stated that
recourse should be had to all legal remedies available under the local law#. Legal remedies include:
1. Judicial remedies. The applicant must exhaust all the available judicial remedies within the legal order
of the respondent State. In cases if an appeal to the highest court is permitted, the applicant must bring the
appeal in order to secure the possibility of an effective and sufficient means of redress$.
2. Remedies before administrative bodies. The explanatory commentary on the Draft Convention on the
International Responsibility of States for Injuries to Aliens, prepared by the Harvard Law School in 1961,
declares that By administrative remedies are meant all those remedies which are available through the
executive branch of the Government, as well as special remedies which may be provided by legislative action
if claims are routinely handled through private bills for relief%. Cançado Trindade suggested that administrative or other remedies which are not judicial or quasi-judicial in character and are of a discretionary
character therefore fall outside the application of the local remedies rule&.
According to the international human rights jurisprudence the applicant must exhaust the remedies that
are available, effective and sufficient to afford redress in respect of the breaches alleged. Thus, the applicant
is not required to exhaust any local remedy which is found to be unavailable, ineffective or insufficient. In the
De Jong, Baljet & van den Brink v. The Netherlands Case the European Court has declared upon the
availability or the effectiveness of the local remedies: The only remedies which
[are required] to be
exhausted are those that relate to the breaches alleged and at the same time are available and sufficient. The
existence of such remedies must be sufficiently certain not only in theory but also in practice, failing which
they will lack the requisite accessibility and effectiveness'. Generally it is accepted that a remedy is available if it can be pursued by the applicant without impediment, it is considered effective if it offers some
prospect of success and it is sufficient if it is capable of redressing the complain.

V. Burden of proof
The applicant must make a serious attempt to exhaust the local remedies. The lack of efforts towards
exhaustion of local remedies will determine the European Court to render the application inadmissible. The
general position in international law is to place the burden of proof on the party which makes an assertion
(onus probandi incumbit ei qui dicit). Thus, during the proceeding the burden of proof may shift, depending
on parties formulations. The applicant has to prove that he exhausted the local remedies; the Government
has to prove that remedies existed but were not exhausted. From the jurisprudence of the European Court
results that the initial burden is on the applicant to demonstrate that he has exhausted the local remedies
available in the legal order of the respondent (host) State. If eventually the respondent State claims that local
remedies have not been exhausted, the burden of proof shifts to the respondent State to demonstrate the
European Court that there was an available, effective and sufficient remedy to the applicant which was
capable of providing redress in respect of the applicants complains. In such case, the burden of proof shifts
again to the applicant to establish that the remedy advanced by the Government was, in fact, exhausted or
that there were exceptional circumstances that exempted him from exhausting such remedies.
It should be mentioned that circumstances giving rise to the claim of ineffectiveness will differ from case
to case. When the national legislation deprives the local Court of competence to hear the matter in question,
the ineffectiveness of local remedy may be apparent. In case when it is alleged that the Courts are under the
control of the executive, the ineffectiveness of the local remedies is less obvious. From these reasons, the
European Court needs to look with flexibility in the approach to the burden of proof.
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VI. Exceptions to the general rule that local remedies must be exhausted
Local remedies do not need to be exhausted if:
1. Local remedies are obviously futile; offer no reasonable prospect of success; provide no reasonable possibility of an effective remedy.
The expression ineffective remedies is a generic term. It is always preferred to use more precise
terms. Therefore the Courts and scholars prefer to use more precise phrases, as: obviously futile, offer no
reasonable prospect of success or provide no reasonable possibility of an effective remedy. The third
formulation seems to invoke the concept of reasonableness but, at the same time, does not excuse too easy
the applicant (claimant) from compliance with the local remedies rule. While the obviously futility test is too
strict and that of reasonable prospect of success is too generous to the claimant party.
2. The respondent State has expressly or impliedly waived the requirement that local remedies must be
exhausted or is stopped from raising this requirement.
A State may decide to follow such course from many reasons. C. F. Amerasinghe, thinks that a State may believe
that such a course would save time and money. Waiver of local remedies may appear in a bilateral or multilateral
treaty; it may appear in a contract between the applicant and the respondent State; it may be express or implied.
3. The respondent State is responsible for undue delay in providing a local remedy.
This exception is confirmed by many human rights instruments and practice, judicial decisions, scholarly
opinion and codification attempts.
4. The respondent State prevents the injured person from gaining access to its institutions which provide
local remedies.
Having its source in the human rights jurisprudence, in the report Exhaustion of Local Remedies
Juliane Kokott states: Futility for factual reasons particularly includes cases of danger for the life or limb
to the applicant in the country where he would have to pursue the remedy. This can be due to a general
atmosphere of hostility towards nationals of other countries or it can be based on danger regarding the
alien in particular or a group of persons, provided those dangers are satisfactorily established. Other
examples of factual futility are cases of obstructions and hindrances, denials of justice to the effect that
the alien is denied access to courts, due to a practice or policy ordered or tolerated by the State.
VII. Conclusions
The subsidiary nature of the Convention can be successful only if appropriate procedures are available
within the national legal systems. Placing the European Court in the position of a first-instance court would
represent a departure from the principle of subsidiary and would affect the nature and the structure of the
Convention system. The European Court has made all efforts to rationalise its activity and procedure, but the
future of the system depends on the effective protection of fundamental rights and freedoms at the national
level of each Contracting State. Human rights must be effectively protected by the national Courts in order
to minimise the workload of the European Court. The applicant should address to the European Court not as
the last instance but as the last resort.
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Extradition is considered the most vital expression of juridical assistance in the criminal law field.
In Republic of Moldova, the extradition is a relatively new institution, which appeared as an
inevitable consequence of the state struggle against criminality. The need to implement this form of
assistance in the legislation of Republic of Moldova has determined the regulation of issues connected with extradition in Penal Code and in Code of Practice, namely the provisions regarding
person, delinquency, competence, as well as the provisions regarding procedure.
Republic of Moldova is a part of numerous international instruments in the field and has a
skilled national juridical staff in order to successfully carry out the international juridical assistance activity in the criminal law field.
Ýêñòðàäèöèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì íàãëÿäíûì âûðàæåíèåì þðèäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â
îáëàñòè óãîëîâíîãî ïðàâà.
Â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà ýêñòðàäèöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íîâûì èíñòèòóòîì,
ñòàâøèì íåèçáåæíûì ñëåäñòâèåì áîðüáû, êîòîðóþ ãîñóäàðñòâî âåä¸ò ñ ïðåñòóïíîñòüþ.
Íåîáõîäèìîñòü âíåäðåíèÿ äàííîé ôîðìû þðèäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà áûëî îáóñëîâëåíî ðåãóëèðîâàíèåì âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ýêñòðàäèöèè,
â Óãîëîâíîì è Ïðîöåññóàëüíî Óãîëîâíîì êîäåêñå, à èìåííî ïîëîæåíèé ñâÿçàííûõ ñ ëè÷íîñòüþ,
ïðàâîíàðóøåíèåì, íàêàçàíèåì, êîìïåòåíòíîñòüþ è óñëîâèé ïðîöåäóðû ýêñòðàäèöèè.
Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà ôèãóðèðóåò âî ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíâåíöèÿõ â äàííîé îáëàñòè
è ðàñïîëàãàåò êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé áàçîé, íåîáõîäèìîé äëÿ óñïåøíîãî âåäåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â ðàìêàõ óãîëîâíîãî ïðàâà.
Extrãdarea este consideratã expresia cea mai vie a asistenþei juridice în domeniul dreptului penal.
Certitudinea cã fuga nu poate asigura sustragerea de la rãspunderea penalã este o condiþie indispensabilã a
eficacitãþii normelor penale[1].
Vorbind despre definiþia acestei noþiuni, menþionãm cã extrãdarea este actul prin care statul pe al cãrui
teritoriu s-a refugiat o persoanã urmãritã penal sau condamnatã într-un alt stat remite, la cererea statului interesat,
pe acea persoanã pentru a fi judecatã sau pentru a executa pedeapsa la care a fost condamnatã. Din aceastã
definiþie se desprind urmãtoarele trãsãturi care pun în luminã aspectele specifice ale instituþiei extrãdãrii:
- act de suveranitate intervenit în relaþiile dintre douã state;
- act jurisdicþional solicitat ºi acordat exclusiv în scopul realizãrii represiunii, persoana extrãdatã fiind un
inculpat sau un condamnat penal;
- act de asistenþã juridicã internaþionalã.
Astfel, extrãdarea are o naturã juridicã mixtã. Ea nu este numai un simplu act de asistenþã juridicã, ci ºi un
act de suveranitate ºi un act jurisdicþional[2].
În literatura juridicã de specialitate s-au formulat diferite definiþii ale extrãdãrii. Deosebirile dintre aceste
definiþii izvorãsc din faptul cã la formularea lor nu au fost luate în consideraþie, ca trãsãturi esenþiale, aceleaºi
elemente, incluzînd sau excluzînd unele dintre acestea.
O deosebire constã în faptul cã unii autori considerã extrãdarea ca fiind un act, alþii, dimpotrivã, substituie
ideea de act cu cea de contract. O a treia categorie de autori considerã cã extrãdarea este o procedurã care
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permite unui stat sã obþinã de la un alt stat extrãdarea unui inculpat sau a unui condamnat, refugiat pe
teritoriul acestuia din urmã. Extrãdarea, înainte de a fi o procedurã, este un act de constrîngere juridicã la
care este supus cel extrãdat[3].
C. Andronovici defineºte extrãdarea ca pe o instituþie juridicã atît a dreptului intern, cît ºi a dreptului
internaþional, prin care persoanele vinovate de sãvîrºirea unor infracþiuni internaþionale sînt predate statelor
îndreptãþite de a le judeca ºi condamna sau de a le obliga sã execute o pedeapsã ce rezultã dintr-o condamnare[4].
Extrãdarea este definitã ca o procedurã conform cãreia statul, în jurisdicþia cãruia se aflã persoana urmãritã,
o solicitã ºi o obþine de la statul în care aceastã persoanã se refugiazã, în scopul de a o trage la rãspundere
penalã sau pentru a asigura executarea pedepsei[5].
La cel de-al X-lea Congres al Asociaþiei internaþionale de drept penal, þinut la Roma între 29 septembrie ºi
5 octombrie 1969, s-a adoptat urmãtoarea definiþie: Extrãdarea este un act de asistenþã judiciarã
interstatalã în materie penalã care urmãreºte transferul unui individ urmãrit sau condamnat penal
din domeniul suveranitãþii judiciare a unui stat în domeniul celuilalt stat. Aceastã definiþie evidenþiazã
caracterul de act de asistenþã ºi de act de suveranitate al extrãdãrii.
Dreptul statelor reglementeazã în mod diferit instituþia extrãdãrii. Existã douã categorii de norme: prima
poate fi numitã europeanã, iar cea de-a doua  anglo-saxonã.
Prima categorie este rãspînditã în þãrile cu sistem de drept romano-germanic continental ale Europei ºi în
þãrile latino-americane, precum ºi în fostele colonii, cu excepþia celor britanice. Cea de-a doua categorie este
caracteristicã statelor de drept comun.
Normele din sistemul european se bazeazã pe o serie de principii strict stabilite: principiul dublei incriminãri,
principiul specialitãþii, refuzul de extrãdare a propriilor cetãþeni. Aceste principii corespund principiilor generale
ale dreptului penal. Normele de drept comun nu recunosc irevocabilitatea acestor principii.
Sarcina lor principalã este de a asigura irevocabilitatea pedepsei chiar ºi pe calea interpretãrii liberale a
tratatelor ºi a legilor[6].
Ambele sisteme de drept au atît aspecte pozitive, cît ºi negative. Sistemul european asigurã legalitatea ºi
respectarea drepturilor persoanei extrãdate, însã uneori oferã infractorului posibilitatea de a se eschiva de la
pedeapsã. Sistemul anglo-saxon reduce rolul principiilor generale ºi oferã instanþei de judecatã dreptul de a
soluþiona fiecare caz în parte, în funcþie de împrejurãri, avînd scopul principal de a pedepsi infractorul.
Prin prisma acestor definiþii, extrãdarea se situeazã în cadrul dreptului internaþional, mai exact al dreptului
internaþional penal.
Însã pe planul dreptului intern extrãdarea reprezintã o necesarã ºi obligatorie componentã judiciarã. În
statele democratice extrãdarea este hotãrîtã de justiþie, de exemplu în Republica Moldova  de Serviciul
Relaþii Internaþionale din cadrul Procuraturii Generale, care activeazã în baza propriului Regulament, Constituþiei
ºi a Legii cu privire la procuraturã.
Aceste deosebiri au generat pãreri contradictorii cu privire la locul sãvîrºirii infracþiunii (unii autori, precum
Faustin Helie, Saint-Aubin, susþin cã în definiþie urmeazã neapãrat sã se precizeze cã locul sãvîrºirii trebuie sã
se situeze în executarea hotãrîrii prin care se admite extrãdarea, în cazul extrãdãrii pasive, respectiv în
întocmirea cererii formale de extrãdare ºi transmiterea acesteia, împreunã cu documentele justificative, în
cadrul extrãdãrii active.
Din cele de mai sus rezultã o primã clasificare a extrãdãrii, din punctul de vedere al statului solicitat, în
extrãdare activã ºi extrãdare pasivã[7].
Pentru statul solicitant extrãdarea este activã, în timp ce pentru statul solicitat, ea apare ca pasivã.
Extrãdarea se mai poate clasifica, din punctul de vedere al procedurii, în extrãdare obiºnuitã ºi extrãdare
simplificatã (voluntarã).
Extrãdarea obiºnuitã se realizeazã conform procedurii normale, reglementate de Convenþia europeanã de
extrãdare ºi legea internã privind extrãdarea (deoarece Republica Moldova nu are o lege care ar reglementa
asemenea relaþii, procedura este reglementatã de convenþii, tratate, acorduri internaþionale la care a aderat).
Extrãdarea obiºnuitã are loc în cazul în care persoana, a cãrei extrãdare se solicitã, beneficiazã de posibilitatea,
conferitã de lege, de a se apãra împotriva cererii de extrãdare prin exercitarea cãii de atac a recursului.
Extrãdarea simplificatã (voluntarã) are loc în cazul în care persoana reclamatã renunþã la beneficiile conferite
de lege, consimþind la extrãdare.
Extrãdarea trebuie privitã din perspectiva mai largã a asistenþei juridice în materie penalã, fiind una dintre
cele mai vechi ºi mai importante forme de cooperare internaþionalã. Astfel, încã în secolul al XII-lea, regele

%

nr. 1-2 (6), 2007

Angliei ºi regele Scoþiei au încheiat un tratat pentru predarea reciprocã a trãdãtorilor. Însã existã ºi excepþii,
de exemplu guvernul olandez a refuzat extrãdarea fostului împãrat german Wilhem al II-lea de Hohenzolern
pentru a fi judecat de Tribunalul internaþional înfiinþat pe baza prevederilor Tratatului de la Versailles, pentru
ofensã supremã contra moralei internaþionale ºi autoritãþii sacre a tratatelor, iar guvernul german a refuzat
extrãdarea criminalilor de rãzboi ºi numai 6 ofiþeri germani, care fuseserã luaþi prizonieri de rãzboi, au putut fi
judecaþi de tribunalul francez ºi englez[8].
Fenomenul globalizãrii, deschiderea frontierelor, explozia mijloacelor de comunicaþie au conferit o nouã
dimensiune criminalitãþii transnaþionale, cãreia nu i se poate face faþã cu succes decît prin adoptarea celor
mai flexibile mijloace de cooperare internaþionalã ºi prin intensificarea asistenþei juridice între state.
De aceea a crescut numãrul convenþiilor multilaterale în domeniul penal, mai ales în sistemul Consiliului
Europei, aceste instrumente juridice internaþionale fiind complementare.
Natura juridicã a instituþiei extrãdãrii este înþeleasã în mod diferit. Unii autori considerã ca extrãdarea
infractorilor este o problemã a dreptului administrativ, deoarece hotãrîrea de a extrãda o persoanã nu este a
instanþei de judecatã, ci a organelor administrative. Deci, instituþia extrãdãrii poate fi atribuitã dreptului administrativ. În acelaºi timp, extrãdarea poate fi privitã ºi ca element al dreptului procesual penal, deoarece
persoana care a sãvîrºit infracþiunea este transmisã altui stat cu respectarea unei proceduri ºi a unor garanþii
procesuale. Extrãdarea poate fi consideratã ºi ca o parte a dreptului penal, ºi anume a instituþiei de executare
a pedepsei.
Considerãm cã atît autoritatea guvernamentalã, cît ºi organele judiciare ale unui stat sînt chemate sã se
pronunþe asupra cererii de extrãdare. Autoritãþii guvernamentale, care este purtãtoarea directã a suveranitãþii
statului solicitat, este ºi firesc sã-i revinã rolul de a decide în ultimã instanþã asupra cererii de extrãdare. Însã
decizia luatã trebuie sã fie întemeiatã pe cunoaºterea situaþiei de fapt, pe constatarea dacã condiþiile de fond
ºi de formã ale extrãdãrii sînt sau nu îndeplinite.
Putem menþiona cã natura dublã a extrãdãrii  act de suveranitate ºi act de jurisdicþie  trebuie sã atragã
competenþa atît a autoritãþii guvernamentale, cît ºi a celei judiciare, deoarece numai astfel îºi poate atinge
scopurile.
Pe plan legislativ situaþia este identicã, statele adoptînd una dintre opiniile expuse mai sus fie prin legi
interne, fie prin convenþii. Astfel au apãrut aºa-numitele sisteme: francez, englez ºi belgian. Mai tîrziu aceste
sisteme au fost denumite: guvernamental, judiciar ºi mixt.
Sistemul guvernamental se caracterizeazã prin aceea cã doar guvernul hotãrãºte asupra acordãrii sau
refuzului extrãdãrii, precum ºi verificã existenþa condiþiilor de extrãdare. Hotãrîrea guvernului prin care se
admite sau se respinge extrãdarea, precum ºi dispunerea arestãrii provizorii a persoanei a cãrei extrãdare se
solicitã sînt acte de guvernãmînt, deci nesupuse controlului justiþiei.
În sistemul judiciar adoptat de statele care fac parte din grupul þãrilor de drept anglo-saxon, extrãdarea este
o instituþie pur judiciarã, competenþa în materia extrãdãrii fiind încredinþatã în exclusivitate organelor judiciare.
În cel de-al treilea sistem  sistemul mixt  prezent mai ales în þãrile europene, organele judiciare examineazã
admisibilitatea cererii de extrãdare ºi se pronunþã printr-un aviz, care poate fi pozitiv sau negativ. Avizul se
prezintã autoritãþilor guvernamentale ºi, în cazul unui aviz negativ, ce semnificã refuzul extrãdãrii, devine
obligatoriu pentru Guvern. În cazul în care organele judiciare sînt de pãrerea cã extrãdarea poate fi acordatã,
avizul lor pozitiv nu mai este obligatoriu pentru guvern, acesta avînd dreptul sã respingã cererea de extrãdare.
Sistemul mixt este singurul care reuºeºte sã concilieze pe plan legislativ natura mixtã a extrãdãrii, fiind ºi
singurul care asigurã funcþionarea acestei instituþii cu maximum de efecte utile. Pe de o parte, el asigurã
persoanei extrãdate posibilitatea de a se apãra ºi de a evita extrãdarea în condiþii neregulate, pe de altã parte,
lasã Guvernului o marjã de apreciere, chiar ºi în cazul cînd extrãdarea este admisibilã, deoarece pot exista
consideraþii de ordin moral, politic, echitate etc., pe care justiþia nu le poate invoca[9].
Mutaþiile politice, sociale ºi instituþionale produse în Republica Moldova pe parcursul anilor, creºterea
fenomenului infracþional au impus ca ºi þara noastrã sã devinã parte la convenþii bilaterale sau multilaterale în
domeniul penal, instrumente juridice internaþionale moderne ºi flexibile care rãspund, în mare parte, cerinþelor
impuse de necesitatea unei cooperãri internaþionale adecvate în lupta împotriva acestui fenomen.
În momentul actual, în þara noastrã toate problemele ce þin de extrãdare sînt de competenþa Serviciului
Relaþii Internaþionale din cadrul Procuraturii Generale. Serviciul Relaþii Internaþionale a fost creat prin Ordinul
Procurorului General al Republicii Moldova nr.719-p din 24 iulie 2001. El activeazã în baza propriului Regulament,
a Constituþiei ºi a Legii cu privire la procuraturã.
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Între anii 1993 ºi 1996, cazurile legate de asistenþa juridicã internaþionalã erau distribuite pentru soluþionare
între secþiile Procuraturii Generale, conform principiului specialitãþii. Din 1996 pînã în 2001, deci pînã la
crearea Serviciului Relaþii Internaþionale, de problemele în cauzã s-au ocupat procurorii, apoi ajutorii Procurorului
General, special desemnaþi nominal prin ordin.
Drept dovadã cã normele ce reglementeazã extrãdarea funcþioneazã, putem aduce urmãtorul exemplu:
numai în 2001 Republicii Moldova i-au fost înaintate 31 de demersuri în care se solicita extrãdarea anumitor
persoane, 25 dintre ele au fost admise, iar 6 respinse; Republica Moldova, la rîndul ei, a înaintat 202 demersuri,
dintre care 174 au fost admise, 5 respinse, iar 23 au rãmas fãrã nici un rãspuns.
Desigur, cadrul constituþional ºi dispoziþiile Codul penal ºi ale Codului de procedurã penalã privitoare la
extrãdare, precum ºi convenþiile, acordurile internaþionale în materie la care Republica Moldova este parte,
aºa cum am vãzut, fac parte din dreptul intern, reprezentînd o fazã legalã importantã, nu însã ºi suficientã.
De aceea, este necesarã o lege specialã în materia extrãdãrii, procedura de extrãdare fiind în prezent
insuficient reglementatã.
O lege internã privind extrãdarea este absolut necesarã pentru a elimina deficienþele existente ºi pentru a
armoniza legislaþia internã cu prevederile principalului instrument juridic european în domeniul extrãdãrii 
Convenþia europeanã de extrãdare.
Actualmente mai existã o serie de principii generale în domeniul extrãdãrii, a cãror elaborare nu a fost
finisatã, dar acestea sînt puse în aplicare. Enumerãm doar:
 consecutivitatea respectãrii drepturilor omului în acordurile din domeniul extrãdãrii ºi corespunderea lor
cu pactele privind drepturile omului;
 incorporarea în legislaþia internã a drepturilor fundamentale ale omului, stabilite în convenþiile internaþionale
ºi tratatele de extrãdare;
 imposibilitatea admiterii extrãdãrii dacã pentru infracþiunea sãvîrºitã este prevãzutã, în statul solicitant,
pedeapsa cu moartea;
 implementarea în tratate a principalelor reguli, recomandate de ONU, de comportare cu persoanele care
urmeazã a fi extrãdate;
 refuzul extrãdãrii în statele în care legislaþia permite aplicarea torturii sau a altor mãsuri inumane ori
existã discriminare rasialã, religioasã sau pe alte criterii;
 stimularea extrãdãrii în statele ce asigurã respectarea principiului umanismului, inclusiv referitor la
persoanele care au comis fapte infracþionale.
În Republica Moldova extrãdarea este o instituþie relativ nouã, ce a apãrut ca o consecinþã inevitabilã a
luptei duse de stat împotriva criminalitãþii. Necesitatea implementãrii acestei forme de asistenþã în legislaþia
Republicii Moldova a determinat reglementarea chestiunilor ce þin de extrãdare în Codul penal ºi în Codul de
procedurã penalã. În acest fel, actualmente se încearcã soluþionarea problemelor ce þin de extrãdare care pot
apãrea în practicã. Art. 13 al Codului penal al Republicii Moldova stabileºte doar izvoarele juridice ale extrãdãrii,
ordinea de funcþionare a acestora ºi statueazã principiul neextrãdãrii propriilor resortisanþi.[10]
Ar fi fost necesarã existenþa unui concept al extrãdãrii în Codul penal al Republicii Moldova, care ar
stabili, în primul rînd, condiþiile de fond ale extrãdãrii. Aceastã necesitate este dictatã de faptul cã, în cazul
lipsei tratatului internaþional ºi a declaraþiei de reciprocitate, norma internã este cea care va reglementa
aplicarea acestei mãsuri.
Codul de procedurã penalã reflectã, în secþiunea a 2-a a capitolului IX, procedura de acordare a extrãdãrii.
De fapt, norma procesual penalã este cea care reglementeazã, mai mult sau mai puþin, condiþiile de procedurã
necesare a fi îndeplinite pentru acordarea extrãdãrii.
Art. 542 prevede documentele necesare pentru extrãdare:
(1) Extrãdarea se acordã numai dacã, ca rezultat al comiterii faptei, se prezintã mandatul de arestare sau
un document cu forþã juridicã corespunzãtoare, sau decizia autoritãþii competente a statului solicitant, care
este executorie ºi care ordonã plasarea în detenþie, precum ºi descrierea legilor aplicabile. Dacã se cere
extrãdarea pentru urmãrirea mai multor infracþiuni, în schimbul mandatului de arestare sau al unui document
cu forþã juridicã corespunzãtoare, va fi suficient un alt document, emis de autoritãþile competente ale statului
solicitant, care caracterizeazã acuzaþiile aduse împotriva persoanei a cãrei extrãdare este solicitatã.
(2) Dacã existã circumstanþe speciale care justificã verificarea faptului existenþei temeiurilor rezonabile
de a crede cã învinuitul a comis infracþiunea pentru care i-a fost înaintatã învinuirea, extrãdarea va fi acordatã
numai la prezentarea probelor ce confirmã probabilitatea sãvîrºirii infracþiunii.
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(3) Extrãdarea în scopul executãrii unei sentinþe sau a unei alte pedepse, stabilite de un stat terþ, va fi
acordatã numai la prezentarea:
1. Deciziei executorii de plasare în detenþie ºi a unui document din partea statului terþ ce conþine
consimþãmîntul statului care a preluat obligaþia de a o executa;
2. Unui document din partea autoritãþii competente a statului care a preluat executarea, prin care se
confirmã cã sentinþa sau o altã sancþiune este executorie pe teritoriul acestui stat;
3. Prevederilor legale aplicabile.
Dacã extrãdarea persoanei este cerutã pentru a executa sentinþa unui stat terþ, este necesarã prezentarea
hotãrîrii judecãtoreºti definitive a statului solicitant prin care a fost recunoscutã sentinþa statului terþ ºi celelalte
documente menþionate în art. 542 alin.(3) al Codului de procedurã penalã.
Meritã a fi menþionatã implementarea unei noi proceduri de extrãdare a persoanelor altor state: procurorul
general sau ministrul justiþiei decide asupra admisibilitãþii cererii de extrãdare, apoi instanþa de judecatã
soluþioneazã demersul. Procuratura Generalã este organul competent sã soluþioneze aceste probleme. Totodatã,
subliniem posibilitatea organelor de drept ale Republicii Moldova de a extrãda persoanele unei instanþe
internaþionale.
Sursele ce reglementeazã extrãdarea sînt convenþiile sau tratatele, declaraþiile de reciprocitate ºi dispoziþiile
de drept intern. În cazul în care acestea lipsesc, în calitate de surse ce reglementeazã extrãdarea pot fi
folosite uzanþele internaþionale.
Încercãrile de a elabora un proiect de convenþie-tip de extrãdare au fost numeroase. Spre exemplu:
proiectul Institutului de Drept Internaþional de la Oxford, 1880, Convenþia de drept penal internaþional de la
Montevideo, 1889. Aceastã problemã a construit obiect de preocupare în cadrul unor conferinþe ºi congrese
internaþionale: Congresul de poliþie judiciarã internaþionalã de la Monaco, 1924, Conferinþa panamericanã de
la Havana, 1928, Conferinþa pentru unificarea dreptului penal de la Bruxelles, 1930. Aceste încercãri s-au
concretizat abia în 1957, cînd a fost încheiatã Convenþia europeanã de extrãdare. Normele internaþionale ce
prevãd extrãdarea persoanelor, bazîndu-se pe sistemul european, au fost codificate în Convenþia europeanã
de extrãdare din 13 decembrie 1957[11].
Convenþia europeanã de extrãdare a infractorilor a constituit temelia pentru tratatul-tip privind extrãdarea
persoanelor, adoptat prin rezoluþia Adunãrii Generale a O.N.U. din 14 decembrie 1990. Acest document
poartã un caracter de model, conþinînd o serie de particularitãþi în raport cu prevederile Convenþiei europene.
Extrãdarea este reglementarã ºi de Convenþia cu privire la asistenþa juridicã în materie civilã, familialã ºi
penalã din 22 ianuarie 1993[12].
Instituþia extrãdãrii face obiectul ºi al unor convenþii multilaterale, încheiate de state, privind lupta cu
anumite categorii de infracþiuni, de exemplu Convenþia privind lupta cu circulaþia ilegalã a substanþelor narcotice
ºi psihotrope din 1988. Ea reglementeazã problemele ce apar în legãturã cu stabilirea infracþiunilor pentru
care se admite extrãdarea persoanelor care le-au comis, precum ºi raporturile Convenþiei cu tratatele bilaterale
de extrãdare încheiate între statul solicitant ºi cel solicitat. Prevederi asemãnãtoare se conþin într-un ºir de
convenþii privind lupta cu anumite tipuri de infracþiuni: Convenþia internaþionalã privind lupta cu luarea ostaticilor
din 1979, Convenþia împotriva torturii ºi a altor pedepse crude, inumane sau care încalcã demnitatea persoanei
din 1984, Convenþia privind securitatea personalului Naþiunilor Unite ºi a celui asociat din 1994.
În literatura de specialitate tratatele bilaterale se clasificã în trei categorii:
1. Tratate bilaterale ce reglementeazã doar extrãdarea persoanelor;
2. Tratate bilaterale cu privire la asistenþa juridicã ºi la raporturile juridice în materie civilã, familialã ºi penalã;
3. Tratate bilaterale privind transferul condamnaþilor pentru executarea pedepsei[13].
Republica Moldova a aderat la o serie de convenþii pentru reprimarea diferitelor tipuri de infracþiuni, care
stabilesc prevederi în materia extrãdãrii:
 Convenþia pentru reprimarea capturãrii ilicite a aeronavelor din 16 decembrie 1970, la care Republica
Moldova a aderat la 6 martie 1996;
 Convenþia pentru prevenirea ºi reprimarea crimei de genocid din 9 decembrie 1949, la care Republica
Moldova a aderat la 10 septembrie 1991;
 Convenþia împotriva torturii ºi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante din
10 decembrie 1984, la care Republica Moldova a aderat la 31 mai 1995;
 Convenþia referitoare la prevenirea ºi pedeapsa pentru crimele sãvîrºite contra persoanelor care se
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bucurã de protecþie internaþionalã, inclusiv contra agenþilor diplomatici din 14 decembrie 1973, la care Republica Moldova a aderat la 16 iulie 1997;
 Convenþia europeanã cu privire la controlul asupra achiziþionãrii ºi deþinerii armelor de foc de cãtre
participanþi, semnatã de Republica Moldova la 3 noiembrie 1998;
 Convenþia privind spãlarea banilor, cãutarea, colectarea, sechestrarea ºi confiscarea veniturilor provenite
din activitatea infracþionalã, semnatã de Republica Moldova la 6 mai 1997;
 Convenþia penalã cu privire la corupþie, semnatã de Republica Moldova la 24 iunie 1999.
Putem menþiona încã o serie de convenþii care se referã, într-un fel sau altul, la problema extrãdãrii, de exemplu:
 Convenþia europeanã asupra transferului persoanelor condamnate din 21 martie 1983, semnatã de Republica Moldova la 6 mai 1997;
 Protocolul adiþional la Convenþia europeanã cu privire la transferul persoanelor condamnate, semnatã de
Republica Moldova la 11 decembrie 2002;
 Convenþia europeanã cu privire la transferul procedurilor penale, semnatã de Republica Moldova la
24 iunie 2001.
Condiþiile extrãdãrii se împart în condiþii de fond (condiþii privind persoana, fapta, refuzul de a extrãda) ºi
condiþii de formã. Aceastã împãrþire este folositã atît în doctrinã, cît ºi pe plan legislativ. Extrãdarea presupune
o infracþiune sãvîrºitã de cãtre o persoanã prezumatã a fi sãvîrºit sau participat la sãvîrºirea acestei infracþiuni,
posibilitatea de a fi aplicatã o pedeapsã acestei persoane sau existenþa unei condamnãri penale. Acestor
condiþii de fond ale extrãdãrii li se pot adãuga, prin convenþii sau prin legi, anumite precizãri sau limitãri, care
constituie cadrul complementar al condiþiilor obiºnuite.
Referitor la obligaþia de a extrãda, art. 1 din Convenþia europeanã de extrãdare prevede cã pãrþile
contractante se angajeazã sã predea reciproc, la cererea de extrãdare a unui stat, persoanele aflate pe
teritoriul sãu, care sînt urmãrite penal sau trimise în judecatã pentru o infracþiune ori sînt cãutate în vederea
executãrii unei pedepse de cãtre autoritãþile judiciare ale statului solicitant.
Condiþiile pentru extrãdare sînt grupate în urmãtoarele categorii:
a. condiþii privitoare la persoanã;
b. condiþii privitoare la fapte;
ñ. condiþii privitoare la pedeapsã;
d. condiþii privitoare la competenþã;
e. condiþii privitoare la procedurã.
a. Condiþii privitoare la persoanã
Orice individ, recunoscut sau presupus a fi sãvîrºit o faptã penalã, care s-a refugiat pe teritoriul altui stat
ar trebui sã fie extrãdat. Existã însã excepþii de la acest principiu. Persoana a cãrei extrãdare se cere trebuie
sã îndeplineascã anumite condiþii, pozitive sau negative[14].
Potrivit art. 541 al Codului de procedurã penalã, sînt supuse extrãdãrii persoanele urmãrite penal, trimise
în judecatã pentru sãvîrºirea unei infracþiuni ori cãutate în vederea executãrii unei pedepse penale.
În art. 546 al aceluiaºi cod sînt expuse cazurile cînd procurorul general, Ministerul Justiþiei sau instanþa de
judecatã pot refuza extrãdarea persoanelor. Astfel, Republica Moldova nu extrãdeazã:
- propriii cetãþeni;
- persoanele cãrora li s-a acordat dreptul de azil în R. Moldova;
- persoanele strãine care au imunitate de jurisdicþie;
- persoanele strãine citate din strãinãtate în vederea audierii ca pãrþi, martori sau experþi în faþa autoritãþilor
judiciare solicitante.
Se refuzã extrãdarea dacã:
- în privinþa persoanei respective a fost deja pronunþatã o hotãrîre judecãtoreascã de condamnare, achitare
sau încetare a procesului penal pentru care se cere extrãdarea;
- s-a împlinit termenul de prescripþie al tragerii la rãspundere penalã pentru infracþiunea datã, potrivit
legislaþiei naþionale, sau a intervenit amnistia;
- lipseºte plîngerea prealabilã a victimei;
- infracþiunea datã este consideratã de legislaþia naþionalã ca politicã sau conexã unei asemenea infracþiuni;
- cererea de extrãdare are drept scop urmãrirea sau pedepsirea persoanei pe motiv de rasã, religie, sex,
naþionalitate, origine etnicã sau opinii politice;
- legislaþia statului solicitant prevede pentru fapta datã pedeapsa cu moartea.
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Extrãdarea oricãrei alte persoane strãine poate fi refuzatã sau amînatã, dacã predarea acesteia poate
avea consecinþe de o gravitate deosebitã pentru ea, în special din cauza vîrstei sau a stãrii de sãnãtate. În
dreptul internaþional guverneazã principiul potrivit cãruia persoana care se cere a fi extrãdatã trebuie sã fie
un strãin pentru statul solicitat.
Pentru ca persoana în privinþa cãreia se cere extrãdarea sã fie la îndemîna statului solicitat, pentru a putea
fi predatã în caz de admitere a cererii, ea poate fi arestatã[15]. Procurorul General sau, dupã caz, ministrul
justiþiei va lua neîntîrziat aceste mãsuri.
În literatura de specialitate, autorii criticã principiul neextrãdãrii cetãþenilor, argumentînd cã are o concepþie
îngustã ºi genereazã o serie de neajunsuri practice.
Acest principiu este însã aplicat de majoritatea statelor, excepþie facînd S.U.A. ºi Anglia. Instanþele de
judecatã ale acestor state neagã existenþa normelor obiºnuite ale dreptului internaþional ce prevãd neextrãdarea
propriilor cetãþeni.
Poziþia deosebitã faþã de extrãdarea propriilor cetãþeni se explicã prin faptul cã în sistemul de drept comun
predominã principiul teritorialitãþii. În conformitate cu acest principiu, instanþa de judecatã poate judeca
persoanele ce au comis infracþiunea pe teritoriul statului unde se aflã. Ca rezultat, cetãþeanul statului, sãvîrºind
infracþiunea peste hotare ºi revenind în statul sãu, poate rãmîne nepedepsit. Unii autori considerã cã statele
care admit extrãdarea propriilor cetãþeni subordoneazã aceastã regulã clauzei reciprocitãþii, ceea ce face ca
excepþia datã sã devinã pur teoreticã.
Consecinþele aplicãrii acestui principiu sînt aspru criticate, deoarece: genereazã anumite cazuri de imunitate;
creeazã obstacole pentru judecarea fãptuitorului la locul unde infracþiunea a fost comisã; limiteazã posibilitãþile
de realizare a asistenþei juridice ºi cooperãrii între state în materie penalã.
Institutul de Drept Internaþional a încercat sã gãseascã o soluþie de compromis. Conferinþa internaþionalã
pentru unificarea dreptului penal de la Copenhaga din 1935 a hotãrît ca extrãdarea naþionalilor sã fie admisã
pe bazã de reciprocitate. Aceastã propunere a fost criticatã, dar existã unele justificãri în favoarea aplicãrii
acestui principiu.
Este corectã opinia conform cãreia judecata se face în cele mai bune condiþii la locul sãvîrºirii infracþiunii,
efectul educativ al pedepsei fiind maxim. Trebuie avute în vedere diferitele sisteme social-politice ce existã
astãzi. Ar fi o greºealã ca oamenii sã fie dislocaþi din þara lor pentru a fi judecaþi ºi condamnaþi în altã þarã.
Un argument important este ºi modul în care este conceput ºi reglementat principiul personalitãþii.
Dar principiul cetãþeniei continuã sã fie aplicat. Constituþia Republicii Moldova, în art. 17, consfinþeºte
principiul cetãþeniei: Cetãþenii Republicii Moldova nu pot fi extrãdaþi sau expulzaþi din þarã.
Convenþia europeanã ºi Convenþia de la Minsk de asemenea nu permit extrãdarea propriilor cetãþeni, dar
Convenþia europeanã menþioneazã cã orice parte contractantã va putea, printr-o declaraþie fãcutã odatã cu
semnarea sau depunerea instrumentului sãu de ratificare sau de aderare, sã defineascã, în ceea ce o priveºte,
termenul de resortisant. În consecinþã, Moldova a formulat o rezervã la art.6 pct. l, conform cãreia termenul
de ,,resortisant (cetãþean) cuprinde toate persoanele care au cetãþenia Republicii Moldova în conformitate
cu legislaþia în vigoare. Principiul cetãþeniei este consfinþit în toate tratatele bilaterale încheiate de þara noastrã
(Letonia  art.61; Lituania  art.61; Rusia  art.62; Ucraina  art.59; România  art.65).
Dacã partea solicitatã nu-ºi extrãdeazã propriul resortisant, ea va trebui, la cererea pãrþii solicitante, sã
informeze autoritãþile competente, pentru a se exercita urmãriri judiciare, dacã este cazul. În acest scop,
dosarele, informaþiile ºi obiectele privind infracþiunea se vor transmite gratuit pe cale diplomaticã, iar partea
solicitantã va fi informatã despre rezultatul cererii sale[16].
Situaþiile ce apar în legãturã cu extrãdarea persoanelor pot fi diverse, de aceea nu întotdeauna le putem
soluþiona conducîndu-ne de convenþiile multilaterale sau bilaterale. Pe lîngã acesta, Republica Moldova nu
are încheiate tratate cu toate statele lumii. În astfel de situaþii apare necesitatea de a apela la un precedent
sau de a soluþiona cazul pe calea colaborãrii statelor.
Mai existã o problemã în legãturã cu cetãþenia persoanei a cãrei extrãdare se cere, ºi anume referitor la
momentul în care aceastã calitate trebuie sã existe.
Pot sã aparã cazuri cînd o persoanã, sãvîrºind o infracþiune într-o þarã, se refugiazã în altã þarã, a cãrei
cetãþenie o capãtã pînã la intervenirea cererii de extrãdare din partea statului solicitant. Sau fãptuitorul pierde
în acest interval cetãþenia statului de refugiu. Apare întrebarea: în ce moment trebuie luatã în consideraþie
cetãþenia infractorului, în momentul comiterii faptei sau în momentul primirii cererii de extrãdare de cãtre
statul solicitat.
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În doctrinã ºi convenþii s-a cristalizat regula potrivit cãreia, la momentul primirii cererii, persoana a cãrei
extrãdare se cere trebuie sã aibã calitatea de cetãþean al statului solicitat. Dacã în acel moment persoana
refugiatã pe teritoriul unui stat a dobîndit cetãþenia acelui stat, extrãdarea va fi refuzatã, în baza principiului
neextrãdãrii propriilor cetãþeni. ªi din contra, dacã persoana a pierdut cetãþenia, ea va fi extrãdatã. Convenþia
europeanã prevede aceeaºi regulã[17].
O altã excepþie de la regula generalã este principiul neextrãdãrii propriilor justiþiabili. Aceastã condiþie
priveºte extrãdarea pasivã. Dacã persoana a cãrei extrãdare se cere a sãvîrºit o infracþiune ºi pe teritoriul
statului solicitat, unde urmeazã sã fie judecatã potrivit principiului teritorialitãþii legii penale, principiu admis ºi
aplicat cu rigurozitate de cãtre toate statele, persoana cerutã va fi extrãdatã doar dupã ce va fi judecatã
definitiv în statul solicitat, iar în caz de condamnare, dupã ce va fi executatã pedeapsa[18].
La fel se va proceda ºi în cazul sãvîrºirii infracþiunii pe teritoriul altui stat decît cel solicitat, îndreptatã
împotriva intereselor celui din urmã, fãptuitorul fiind, potrivit principiului protecþiunii reale, justiþiabil al statului
solicitat. În acest caz extrãdarea va fi amînatã pînã ce persoana a cãrei extrãdare este cerutã va fi definitiv
judecatã, iar în caz de condamnare, pînã ce îºi va executa pedeapsa.
Tratatele admit extrãdarea propriului justiþiabil dacã interesele o cer, împiedicînd astfel posibilitatea de a se
sustrage rãspunderii penale a celor ce sãvîrºesc infracþiuni.
O altã excepþie o constituie principiul non bis in idem (art.9 al Convenþiei europene). Conform acestui
principiu, se respectã condiþia potrivit cãreia persoana a cãrei extrãdare se cere sã nu fi fost, pentru fapta
care face obiectul cererii de extrãdare, judecatã definitiv sau urmãrirea penalã sã nu fi încetat pentru acea
faptã pe teritoriul statului solicitat.
b. Condiþii privitoare la faptã
Fapta penalã, pentru a da loc extrãdãrii, trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii complementare:
 sancþiunea prevãzutã de legea penalã naþionalã trebuie sã fie mai mare de un an privaþiune de libertate
sau sã nu fie exceptatã de la extrãdare;
 fapta trebuie sã fie sãvîrºitã pe teritoriul aflat sub jurisdicþia statului solicitant, adicã se ia în consideraþie
locul sãvîrºirii infracþiunii.
Principiul Regula specialitãþii presupune niºte garanþii stricte care urmeazã a fi asigurate persoanei
extrãdate de cãtre statul solicitant împotriva unor învinuiri sau pedepse, altele decît cele care au fost indicate
în cererea de extrãdare ºi acceptate de cãtre instanþa statului solicitat care a soluþionat aceastã cerere.
Astfel, persoana care a fost extrãdatã de un stat strãin instanþei naþionale nu poate fi trasã la rãspundere
penalã ºi condamnatã, precum ºi transmisã unui stat terþ spre pedepsire pentru infracþiunea sãvîrºitã de ea
pînã la extrãdare pentru care ea nu a fost extrãdatã, dacã în privinþa acestei cauze lipseºte consimþãmîntul
statului strãin care a extrãdat-o.
Ministerului Justiþiei îi revine funcþia de a verifica respectarea acestor garanþii în urma solicitãrii ºi primirii
sentinþei adoptate de cãtre instanþa din statul solicitant.
Statul solicitant poate renunþa la respectarea regulii specialitãþii în cazurile prevãzute în art. 543 alin. (3),
ºi anume: a) cînd instanþa naþionalã care a soluþionat cererea de extrãdare a admis cererea suplimentarã prin
care s-a solicitat acordul la urmãrire sau judecarea persoanei în baza altor infracþiuni ori la executarea altei
pedepse decît cele care au fost obiectul extrãdãrii iniþiale; b) dacã persoana nu a pãrãsit în termen de 45 de
zile þara în care a fost extrãdatã, dupã încheierea procedurii pentru care a fost extrãdatã, deºi a avut posibilitatea
realã ºi dreptul sã plece din aceastã þarã, c) dacã persoana, dupã pãrãsirea teritoriului statului solicitant, s-a
reîntors sau a fost trimisã înapoi de cãtre un stat terþ; d) dacã extrãdarea a fost acordatã prin procedura
simplificatã, prevãzutã în art. 545, e) în cazul în care persoana extrãdatã a sãvîrºit o infracþiune în statul
solicitant dupã extrãdarea sa.
Principiul dublei incriminãri prevede, ca primã condiþie, ca fapta pentru care este învinuitã sau a fost
condamnatã persoana a cãrei condamnare se cere sã fie examinatã atît de legea statului solicitant, cît ºi de
legea statului solicitat.
În literatura de specialitate se întîlnesc opinii diferite referitor la acest principiu[19]. Unii autori afirmã cã
prevederea faptei în ambele legislaþii este o condiþie abstractã, aceastã cerinþã poate fi îndeplinitã numai
atunci cînd fapta, ce formeazã obiectul cererii de extrãdare, este pedepsitã potrivit ambelor legislaþii. Din cele
menþionate mai sus rezultã cã nu este suficient ca fapta sã fie incriminatã în legislaþia ambelor state, dar este
necesar sã fie concret pedepsitã potrivit ambelor legislaþii.
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R.M. Stãnoiu nu este de acord cu aceste pãreri, afirmînd cã ele sînt în contradicþie cu însãºi denumirea
principiului dublei incriminãri, de aceea acceptarea lui ar impune o revizuire a condiþiilor ºi a procedurii
extrãdãrii.
Posibilitatea de a pedepsi mai concret implicã o examinare a fondului cauzei din partea statului solicitant,
adicã o verificare a conþinutului obiectiv al infracþiunii pentru care se solicitã extrãdarea. Însã, în prezent, în
majoritatea statelor procedura extrãdãrii se limiteazã la stipulãrile cererii de extrãdare, fãrã a fi examinat
fondul cauzei[20].
Principiul dublei incriminãri este înþeles, în practica statelor, din douã puncte de vedere: concret ºi abstract. Din punct de vedere concret, principiul dublei incriminãri se aplicã în cazurile cînd componenþele de
infracþiuni coincid întru totul dupã legea statelor contractante, ceea ce se întîmplã foarte rar. Dar cel mai
rãspîndit este cel de-al doilea punct de vedere, cînd se iau în consideraþie nu detaliile calificãrii faptei, ci faptul
cã ele sînt recunoscute ca infracþiuni de legislaþiile ambelor state[21]. În doctrinã, acest principiu este criticat,
afirmîndu-se cã va veni un timp, fãrã îndoialã, cînd extrãdarea va avea ca unic fundament represiunea faptei
care constituie o infracþiune în legea þãrii solicitante, fãrã a cerceta dacã ea este pedepsitã ºi în þara solicitatã[22].
Cu toate acestea, principiul în cauzã este pe larg aplicat în cadrul instituþiei extrãdãrii.
Aceasta se explicã prin faptul cã, în etapa actualã, legislaþia penalã a majoritãþii statelor incrimineazã
infracþiunile considerate pretutindeni fapte grave. Aceastã realitate ºi duce la menþinerea principiului dublei
incriminãri, cu atît mai mult cã aplicarea lui nu cere o identitate de calificare a faptei sãvîrºite ºi nici aceeaºi
denumire. Este suficient ca fapta sãvîrºitã sã fie infracþiune atît în legea statului solicitant, cît ºi în legea
statului solicitat. Diferenþele ce existã nu împiedicã acordarea extrãdãrii, fãrã a încãlca principiul dublei
incriminãri.
Trebuie sã þinem cont de faptul cã cererea de extrãdare trebuie sã aibã ca obiect o faptã pentru care
extrãdarea este posibilã, o faptã care sã nu facã parte din categoria celor exceptate de la extrãdare. Extrãdarea
nu se acordã dacã infracþiunea, pentru care este cerutã, este consideratã de statul solicitat ca infracþiune
politicã sau ca faptã conexã unei asemenea infracþiuni.
Însã începuturile instituþiei extrãdãrii au funcþionat tocmai în legãturã cu persoanele care au sãvîrºit infracþiuni
politice. Ideea contrarã a instituþiei (neextrãdãrii infractorilor politici) a apãrut abia în timpul revoluþiei franceze
de la 1789. Criteriile dupã care o infracþiune este consideratã politicã nu sînt prevãzute nici în legislaþiile
interne ale statelor, nici în tratatele încheiate între state privind extrãdarea infractorilor. Principiul dat este
stipulat în contextul urmãtor: Extrãdarea nu va fi acordatã pentru infracþiuni politice. Însã existã ºi legislaþii
care definesc noþiunea de infracþiune politicã, de exemplu codul italian[23].
În literatura de specialitate, teoriile privitoare la infracþiunile politice sînt grupate în trei categorii: obiective,
subiective ºi mixte.
În cadrul teoriilor obiective, ceea ce hotãrãºte caracterul politic al infracþiunii este natura obiectului bunului
vizat de infractor: dacã acesta are caracter politic, infracþiunea este politicã. Infracþiuni politice sînt acelea
care aduc atingere organizãrii politice a unei þãri, legilor care pun în aplicare aceastã organizare sau persoanelor
care o reprezintã, cu condiþia ca aceste persoane sã fie luate în aceastã calitate[24].
Teoriile subiective pornesc de la intenþia infractorului, adicã de la motivele ºi scopul urmãrit de el, ºi se
considerã cã dacã aceasta are caracter politic, indiferent ce infracþiune ar sãvîrºi, va fi o infracþiune politicã.
Potrivit acestei teorii, nu este considerat infractor politic cel care, deºi atinge direct interesele unui stat, a
acþionat sub impulsul unui interes personal de naturã egoistã. Un act va fi considerat politic chiar dacã n-a
vizat direct un obiect politic, dar a fost sãvîrºit într-un scop politic.
Teoriile mixte considerã o infracþiune ca fiind politicã atunci cînd fapta este îndreptatã împotriva unui obiect
politic ºi cînd autorul a acþionat sub imperiul unui mobil politic sau într-un scop politic. Unii autori, susþinînd teoria
mixtã, considerã cã elementul esenþial în noþiunea de infracþiune politicã este latura subiectivã, însã acest criteriu
trebuie completat cu un element obiectiv, ºi anume circumstanþele reale ale vieþii politice existente în momentul
cînd a fost comisã infracþiunea, ºi dacã intenþia autorului s-a manifestat în raport cu aceasta.
Convenþia europeanã, în art. 3, prevede cã extrãdarea nu se va acorda dacã infracþiunea, pentru care este
cerutã, este consideratã de partea solicitatã ca infracþiune politicã sau ca faptã conexã acestei infracþiuni.
Regula datã se va aplica ºi în cazul în care statul solicitat va avea motive temeinice de a crede cã cererea de
extrãdare, motivatã printr-o infracþiune de drept comun, a fost înaintatã pentru urmãrirea sau pedepsirea unei
persoane din considerente de rasã, religie, naþionalitate sau de opinii politice ori situaþia acestei persoane riscã
sã se agraveze din unul dintre aceste motive.
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Potrivit prevederilor Convenþiei, atentatul la viaþa unui ºef de stat sau a unui membru al familiei sale nu va
fi considerat ca infracþiune politicã. La aceastã prevedere, Republicii Moldova ºi-a rezervat dreptul ca, în
funcþie de circumstanþe, sã determine dacã atentatul dat este sau nu o infracþiune politicã[25].
Nu sînt considerate infracþiuni politice crimele împotriva umanitãþii ºi alte violãri similare ale legii rãzboiului,
precum ºi nici actele de naturã teroristã.
Extrãdarea motivatã de infracþiuni militare care nu constituie infracþiuni de drept comun este exclusã din
cîmpul de aplicare al respectivei convenþiei.
În materie de taxe ºi impozite, de vamã ºi de schimb valutar, extrãdarea va fi acordatã între statele-pãrþi
la Convenþia europeanã de extrãdare.
c. Condiþii privitoare la pedeapsã
Luînd în consideraþie cã procedura extrãdãrii este foarte complicatã, lentã ºi costisitoare, este firesc ca doar
faptele care au o anumitã gravitate sã fie considerate susceptibile de a atrage extrãdarea. Legea impune o
anumitã gravitate a pedepsei pentru ca fapta sãvîrºitã sã dea naºtere extrãdãrii. Astfel, în conformitate cu
dispoziþiile art. 541 al Codului de procedurã penalã, extrãdarea în vederea urmãririi penale sau a judecãrii este
cerutã ºi acordatã de R. Moldova numai pentru fapte a cãror sãvîrºire atrage, potrivit legislaþiei statului solicitant
ºi celei a statului solicitat, o pedeapsã privativã de libertate mai mare de un an de închisoare ori o altã pedeapsã
mai asprã, sau în privinþa cãreia a fost adoptatã o sentinþã de condamnare la pedeapsa cu închisoarea pe o
duratã de cel puþin 6 luni în cazul extrãdãrii pentru executare, dacã tratatele internaþionale nu prevãd altfel.
În ceea ce priveºte pedeapsa capitalã, art. 546 alin. (3) din Codul de procedurã penalã prevede cã, dacã
fapta pentru care se cere extrãdarea este pedepsitã cu moartea conform legii statului solicitant, extrãdarea
nu va putea fi acordatã decît cu condiþia ca statul în cauzã sã dea asigurãri considerate ca suficiente de cãtre
Republica Moldova cã pedeapsa cu moartea va fi comutatã.
Locul sãvîrºirii infracþiunii este o altã condiþie de extrãdare referitoare la faptã. Fapta trebuie sã fi fost
sãvîrºitã pe un teritoriu aflat sub suveranitatea unui stat, altul decît cel pe care este refugiatã persoana a cãrei
extrãdare se cere. Deci, stat solicitant poate fi ºi statul pe teritoriul cãruia s-a comis infracþiunea, atunci cînd
fãptuitorul s-a refugiat pe teritoriul unui alt stat. În cazul în care o infracþiune a fost comisã în largul mãrii pe
o navã sub un anumit pavilion sau în spaþiul aerian pe o aeronavã aparþinînd unui anumit stat, acest stat va
putea solicita extrãdarea dacã fãptuitorul a reuºit sã se refugieze pe teritoriul unui alt stat.
Art. 7 al Convenþiei europene prevede posibilitatea pãrþii solicitate de a refuza extrãdarea persoanei
reclamate pentru o infracþiune care, potrivit legislaþiei sale, a fost sãvîrºitã integral sau parþial pe teritoriul sãu
sau într-un loc asimilat teritoriului sãu. În cazul în care infracþiunea a fost comisã în afara teritoriului pãrþii
solicitante, extrãdarea nu va putea fi refuzatã. Excepþie fac cazurile cînd legislaþia pãrþii solicitate nu autorizeazã
urmãrirea unei infracþiuni de acelaºi fel, sãvîrºite în afara teritoriului sãu ori nu autorizeazã extrãdarea pentru
infracþiunea ce formeazã obiectul cererii. În aceste cazuri Republica Moldova îºi rezervã dreptul de a refuza
extrãdarea, dacã, în conformitate cu art. 7 pct. 2, partea solicitantã va refuza extrãdarea în cazuri analogice.
Regula potrivit cãreia extrãdarea poate fi refuzatã dacã infracþiunea, în legãturã cu care se solicitã extrãdarea,
este comisã pe teritoriul pãrþii contractante solicitate se conþine în Convenþia de la Minsk (art.57 pct. 2),
precum ºi în tratatele bilaterale cu Letonia ºi Lituania (art. 61 pct. 2), Rusia (art. 62 alin. 2), Ucraina (art. 59
p.(b)), România (art. 65 p.2(a)).
d. Condiþii privitoare la competenþã
Esenþa acestui principiu constã în aceea cã persoana extrãdatã nu poate fi judecatã sau condamnatã
pentru o altã infracþiune sãvîrºitã anterior remiterii fãrã acordul statului solicitat.
În practicã acest principiu constituie o garanþie a respectãrii condiþiilor de fond ale extrãdãrii, care pot fi
uºor elucidate. Spre exemplu, un stat care nu ar putea obþine extrãdarea pentru o anumitã infracþiune ce este
exceptatã de la extrãdare va solicita extrãdarea pentru o altã infracþiune, pentru ca mai apoi sã judece
infracþiunea exceptatã. În aºa cazuri, condiþiile de fond ale extrãdãrii s-ar reduce la niºte cerinþe pur formale,
care, în practicã, vor putea fi înlãturate foarte simplu. Însã acesta nu este unicul efect al principiului specialitãþii.
Principiul specialitãþii nu permite judecarea persoanei extrãdate pentru orice infracþiune sãvîrºitã anterior remiterii, care n-a format obiectul cererii de extrãdare.
Principiul specialitãþii este prevãzut în art. 14 al Convenþiei europene de extrãdare: Persoana care va fi
predatã nu va fi nici urmãritã, nici judecatã, nici deþinutã în vederea executãrii unei pedepse sau mãsuri de
siguranþã, nici supusã oricãrei alte restricþii a libertãþii sale individuale, pentru orice fapt anterior predãrii, altul
decît cel care a motivat extrãdarea.
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Convenþia europeanã prevede douã excepþii la acest principiu. Existã posibilitatea ca statul solicitant sã
judece persoana extrãdatã ºi pentru alte infracþiuni în cazurile urmãtoare:
 cînd statul solicitant consimte acest fapt. Statul solicitant va prezenta o cerere în acest scop, aceasta
fiind însoþitã de toate actele necesare ºi de un proces-verbal judiciar, consemnînd declaraþiile extrãdatului.
Statul solicitat îºi va da consimþãmîntul doar atunci cînd infracþiunea pentru care este cerut atrage ea însãºi
obligaþia de extrãdare. Statul solicitant are, de asemenea, posibilitatea sã judece aceste infracþiuni în lipsa
fãptuitorului, potrivit dispoziþiilor privitoare la teritorialitatea legii penale din dreptul sãu intern;
 cînd persoana extrãdatã nu pãrãseºte în 45 de zile de la eliberarea sa definitivã teritoriul statului cãruia
i-a fost predatã ori dacã s-a întors acolo dupã ce 1-a pãrãsit. Termenul dat începe sã curgã din momentul cînd
extrãdatul nu mai are obligaþia de a rãmîne pe teritoriul statului solicitant. Dacã persoana rãmîne pe teritoriul
statului solicitant din cauza unui caz de forþã majorã, termenul începe sã curgã din momentul cînd a încetat
cazul dat. Nepãrãsirea în termenul indicat se considerã ca o renunþare de bunãvoie la efectele extrãdãrii ºi la
protecþia pe care o conferã principiul specialitãþii.
Art. 543 al Codului de procedurã penalã al Republicii Moldova prevede acelaºi termen, în care persoana
trebuie sã pãrãseascã teritoriul statului solicitant, ca ºi Convenþia europeanã de extrãdare  45 de zile.
Statul poate sã refuze extrãdarea persoanei reclamate pentru o infracþiune care, potrivit legislaþiei interne, a
fost sãvîrºitã în totul sau în parte pe teritoriul sãu, precum ºi în cazul cînd infracþiunea a fost sãvîrºitã în afara
teritoriului statului solicitant, însã numai dacã legea internã nu autorizeazã urmãrirea unei infracþiuni de acelaºi
fel, sãvîrºitã în afara teritoriului sãu, ori nu autorizeazã extrãdarea pentru infracþiunea care face obiectul cererii.
e. Condiþii privitoare la procedurã
Extrãdarea se poate refuza ºi în anumite condiþii referitoare la respectarea procedurii în statul solicitant,
care trebuie îndeplinite pentru ca extrãdarea persoanei sã fie acordatã de statul solicitat. Refuzul poate avea
unul dintre motivele expuse mai jos:
 urmãriri în paralel;
 lipsa plîngerii prealabile;
 dreptul la apãrare;
 judecarea în lipsã;
 non bis in idem;
 prescripþie;
 amnistie;
 graþiere.
Prevederile art. 3 al celui de-al doilea Protocol adiþional la Convenþia europeanã de extrãdare reglementeazã
condiþiile în care extrãdarea poate fi acordatã în cazul în care persoana reclamatã a fost judecatã în lipsã.
Republica Moldova poate refuza extrãdarea dacã apreciazã cã procedura de judecatã nu a satisfãcut
minimul de drepturi la apãrare recunoscute oricãrei persoane învinuite de o infracþiune ºi statul solicitant nu
dã asigurãri, apreciate ca suficiente, pentru a garanta persoanei a cãrei extrãdare este cerutã dreptul la o
nouã procedurã de judecatã. În altã ordine de idei, Republica Moldova poate refuza extrãdarea persoanei
reclamate dacã aceasta se afla ºi sub urmãrirea autoritãþilor judiciare ale R. Moldova, pentru fapta sau
faptele pentru care se cere extrãdarea sau pentru orice alte fapte.
Al doilea Protocol adiþional la Convenþia europeanã de extrãdare din 17 martie 1978 stabileºte, de asemenea,
anumite limite în procesul extrãdãrii persoanelor. Extrãdarea nu va avea loc dacã în statul terþ, care este
participant la Convenþia europeanã, existã o hotãrîre definitivã asupra infracþiunii ce constituie obiectul cererii
de extrãdare. Hotãrîrea luatã elibereazã de rãspundere independent de motiv, atît în procesul urmãririi penale,
cît ºi în cadrul examinãrii judiciare sau executãrii sentinþei. Se ia în consideraþie aplicarea actului de amnistie,
executarea integralã a sentinþei stabilite de judecatã fãrã determinarea sancþiunilor[26].
O altã condiþie reiese din aplicarea regulii non bis in idem, extrãdarea neputînd fi acordatã cînd persoana
reclamatã a fost judecatã definitiv de autoritãþile competente ale Republicii Moldova pentru fapta sau faptele
pentru care extrãdarea este cerutã.
Extrãdarea nu se acordã dacã lipseºte plîngerea prealabilã în cazul infracþiunilor pentru care legislaþia
ambelor state prevede cã acþiunea penalã se pune în miºcare la plîngerea prealabilã a persoanei vãtãmate.
De asemenea, extrãdarea nu se acordã pentru fapte prescrise, potrivit legislaþiei, fie a statului solicitant,
fie a statului solicitat, precum ºi pentru faptele acoperite de amnistie în statul solicitat, dacã aceasta va avea
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competenþa sã urmãreascã acea infracþiune, potrivit propriei legi penale, sau graþiate în statul solicitant.
Republica Moldova ºi-a rezervat dreptul de a refuza extrãdarea persoanelor dacã:
- persoana reclamatã urmeazã sã fie judecatã pe teritoriul pãrþii contractante solicitante de cãtre o instanþã
excepþionalã sau dacã extrãdarea este cerutã pentru executarea unei pedepse sau a unei mãsuri de siguranþã
pronunþate de o astfel de instanþã;
- Republica Moldova, în funcþie de circumstanþe, va determina dacã atentatul la viaþa unui ºef de stat sau
membru al familiei sale este sau nu infracþiune politicã;
- persoana este cetãþean al Republicii Moldova;
- partea solicitantã va refuza extrãdarea în cazuri analoage;
- în privinþa persoanei reclamate a fost pronunþatã o sentinþã definitivã de cãtre un terþ stat pentru infracþiunea
pentru care se cere extrãdarea.
Condiþiile de formã ale extrãdãrii privesc existenþa ºi regularitatea cererii de extrãdare, actele ce trebuie
sã însoþeascã aceastã cerere, precum ºi completãrile ulterioare care sînt necesare în anumite cazuri.
Condiþiile de fond ºi de formã sînt într-o strînsã concordanþã. Ultimele trebuie sã asigure cît mai bine
dovada primelor, sã conþinã reflectarea exactã a acestora. În multe cazuri condiþiile de formã nu sînt prevãzute
sau, respectiv, cercetate separat, fiind înglobate în cadrul normelor sau explicaþiilor privind procedura extrãdãrii
cu care fac corp comun.
Prima condiþie priveºte cererea de solicitare a extrãdãrii[27. Cererea de extrãdare este actul prin care
statul solicitant îºi manifestã dorinþa de a obþine extrãdarea unei persoane ºi pe baza cãreia statul solicitat
acordã extrãdarea. Cererea trebuie sã fie formulatã în scris ºi va fi prezentatã pe cale diplomaticã. Asupra
altei cãi se va putea conveni prin înþelegere directã între douã sau mai multe pãrþi.
Cererea de extrãdare se va face în temeiul tratatului internaþional la care Republica Moldova ºi statul
solicitat sînt pãrþi sau în temeiul obligaþiilor scrise în condiþii de reciprocitate. Toate materialele necesare se
adreseazã Procurorului General pentru soluþionarea chestiunii privind înaintarea cererii de extrãdare instituþiei
respective a statului strãin. În privinþa persoanelor condamnate, chestiunea privitor la înaintarea cererii de
extrãdare o soluþioneazã Ministerul Justiþiei.
Cererea de extrãdare priveºte o singurã persoanã, dar este admis ca prin aceeaºi cerere sã se solicite
extrãdarea mai multor persoane pentru aceeaºi faptã penalã sau pentru mai multe fapte penale, ori condamnate
prin aceeaºi hotãrîre sau prin mai multe hotãrîri definitive.
Cererea de extrãdare trebuie sã conþinã:
- denumirea ºi adresa instituþiei solicitante;
- denumirea instituþiei solicitate;
- numele, prenumele ºi patronimicul persoanei a cãrei extrãdare se cere, data ºi locul naºterii, informaþii
privind cetãþenia, domiciliul, locul de aflare ºi alte date, precum ºi, pe cît este posibil, descrierea exteriorului ei,
fotografia, amprentele digitale ºi alte materiale care pot servi la identificarea persoanei;
- descrierea faptei comise de persoana a cãrei extrãdare se cere, încadrarea juridicã a faptei comise,
informaþii privitor la prejudiciul cauzat prin infracþiune, precum ºi textul legii penale naþionale, care prevede
pedeapsa penalã pentru aceastã faptã cu indicarea obligatorie a sancþiunii. În cazul în care au fost sãvîrºite
mai multe infracþiuni, acestea se vor descrie separat;
- informaþii privitor la locul ºi data adoptãrii sentinþei intrate în vigoare sau a ordonanþei de punere sub
învinuire, cu anexarea copiilor autentificate ale acestor documente .
Din conþinutul cererii trebuie sã rezulte dreptul statului solicitant de a exercita jurisdicþia penalã faþã de
persana a cãrei extrãdare se cere.
Actele ce trebuie sã însoþeascã cererea de extrãdare servesc la dovedirea datelor de care depinde
regularitatea cererii de extrãdare, date ce trebuie neapãrat cunoscute de statul solicitat, pentru ca acesta sã
poatã verifica îndeplinirea condiþiilor de fond ale extrãdãrii.
În cazul în care actele ce însoþesc cererea de extrãdare nu sînt suficiente, partea solicitatã va cere
completarea informaþiilor necesare. În aceste cazuri, partea solicitatã va fixa un termen pe parcursul cãruia
pretinde sã le primeascã. Termenul poate fi prelungit la cererea pãrþii solicitante. Dacã partea solicitatã nu
primeºte datele cerute în termenul stabilit, ea poate revoca mãsurile pe care le luase între timp.
La cererea de extrãdare, potrivit Codului de procedurã penalã al Republicii Moldova, urmeazã sã fie
anexatã încheierea judecãtorului de instrucþie sau, dupã caz, a instanþei privitor la autorizarea arestãrii pre-
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ventive. La cererea de extrãdare a persoanei condamnate, afarã de copia sentinþei intrate în vigoare, se
anexeazã ºi date privitor la partea pedepsei neexecutate.
Cererea se considerã admisibilã doar în baza unei hotãrîri cu dreptul de a ataca prin recurs.
În cazul cînd în privinþa aceleiaºi persoane intervin mai multe cereri de extrãdare din partea mai multor
state, fie pentru una ºi aceeaºi infracþiune, fie pentru infracþiuni diferite, statul solicitant este în prezenþa aºanumitului concurs de cereri.
În practica internaþionalã, în general se dã preferinþã competenþei determinate de principiul teritorialitãþii
faþã de cea determinatã de principiul personalitãþii sau de principiul protecþiei reale.
Practica internaþionalã, în ceea ce priveºte ordinea de preferinþã, nu este constantã. Aceastã ordine poate
varia în tratate ºi legi. Astfel, unele convenþii o lasã la aprecierea statului solicitat, altele acordã aceastã
prioritate statului ale cãrui interese au fost lezate.
Convenþia europeanã de extrãdare soluþioneazã aceastã situaþie în urmãtorul mod: dacã extrãdarea este
cerutã în concurs de cãtre mai multe state, fie pentru aceeaºi faptã, fie pentru fapte diferite, partea solicitatã
va decide þinînd seama de toate împrejurãrile ºi, în mod deosebit, de gravitatea ºi de locul sãvîrºirii infracþiunilor,
de datele respective ale cererilor, de naþionalitatea persoanelor reclamate ºi de posibilitatea unei extrãdãri
ulterioare de cãtre alt stat.
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ROLUL INSTRUMENTELOR INTERNAÞIONALE
ÎN PROCESUL DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI FISCALE
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Summary
The conventions are the norms superior to signatory states laws. The object of the fiscal
conventions is the restriction of the fiscal super tasks that result from operations that imply outcome
transfers as well as, the promotion of development of economic relations with a foreign state.
Ðåçþìå
Äâîéíîå íàëîãîîáëîæåíèå ýòî áàðüåð íà ïóòè ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ïîýòîìó íóæíî ñîçäàâàòü ìåõàíèçìû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ÷åðåç ñîãëàøåíèÿ îá èçáåæàíèå äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Unul dintre punctele slabe ale mãsurilor unilaterale constã în faptul cã acestea, de regulã, sînt aplicate
într-un mod uniform ºi nu þin cont de particularitãþile fiscale proprii fiecãrui stat [1]. De aceea, statele
apeleazã la convenþii bi- sau multilaterale. Încheierea convenþiilor de evitare a dublei impuneri a fost necesarã
pentru stimularea cooperãrii economice, intensificãrii ºi lãrgirii schimburilor comerciale, tehnico-ºtiinþifice ºi
culturale între diferite þãri, contribuind la dezvoltarea ºi diversificarea relaþiilor economice ºi financiare dintre
state. Scopul acestora este înlãturarea discriminãrii fiscale sub orice formã. Semnarea ºi ratificarea lor
ulterioarã permit pãrþilor sã atragã investiþii strãine, sã acorde asistenþã rezidenþilor proprii în plasarea peste
hotare a investiþiilor, sã soluþioneze litigiile fiscale, precum ºi contribuie în ansamblu la dezvoltarea cooperãrii
între state.
Tratatele internaþionale [2]. Majoritatea þãrilor, dacã nu toate, au semnat tratate de evitare a dublei
impuneri. Impunerea se face asupra veniturilor acumulate pe teritoriul þãrii respective de cãtre strãini, taxate
la sursã înaintea repatrierii. Cuantumul acestor taxe diferã, dar se situeazã în general între 15 ºi 20% [3].
Aceastã sumã este considerabilã. Existenþa tratatelor de evitare a dublei impuneri oferã posibilitatea reducerii
sau, în unele cazuri, a eliminãrii reþinerii la sursã. De exemplu, o investiþie în Europa de Est va beneficia de
avantajele tratatelor de evitare a dublei impuneri semnate cu þara de destinaþie dacã va fi fãcutã printr-o companie
off-shore. Dacã în þara-intermediar existã un sistem permisiv de taxare, atunci rezultatul este evitarea reþinerii
la sursã, precum ºi evitarea taxãrii dividendelor la repatrierea lor. Un foarte bun exemplu de o astfel de þarãintermediar este Cipru, care are o reþea de tratate de evitare a dublei impuneri cu peste 42 de þãri [4].
Convenþiile constituie norme superioare legilor statelor semnatare. În caz de conflict între tratat ºi legea
internã, se vor aplica prevederile tratatului.
Obiectivul convenþiilor fiscale este deci triplu:
 sã asigure resortisanþilor statelor semnatare condiþii de stabilitate juridicã;
 sã limiteze suprasarcinile fiscale ce decurg din operaþiuni care implicã transferuri de venituri (eliminarea
cazurilor de dublã rezidenþã, repartizarea dreptului de impunere între statele-pãrþi la convenþie, impozitarea
veniturilor de origine strãinã);
 sã favorizeze dezvoltarea relaþiilor economice cu un stat strãin.
Principala funcþie a convenþiilor fiscale este de a determina în ce stat ºi la ce cote vor fi impuse veniturile
obþinute din activitatea desfãºuratã de un investitor resortisant al statului A (statul de rezidenþã) pe teritoriul
unui stat B (statul de primire).
În mod obiºnuit, statele legate între ele prin fluxuri de bunuri, capitaluri, persoane, venituri etc. sau prin
existenþa unor proprietãþi aparþinînd rezidenþilor unui stat pe teritoriul celuilalt stat convin modalitatea de
evitare (sau de limitare) a dublei impuneri prin înþelegeri bilaterale care sã prevadã, pe bazã de reciprocitate,
fie renunþarea unei pãrþi contractante la perceperea de impozite, fie reducerea cotelor de impozit, fie, în
sfîrºit, acordarea de facilitãþi procedurale [5]. În convenþiile pentru evitarea dublei impuneri, de cele mai
multe ori, nu se statueazã scutirea reciprocã de impozitare a veniturilor rezidenþilor unui stat obþinute în
celãlalt stat, ci se stabilesc criteriile ºi principiile privind dreptul unuia sau altuia dintre statele contractante de
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a impune integral sau parþial veniturile respective. În practica de încheiere a convenþiilor internaþionale în
acest domeniu s-a ajuns la unele soluþii acceptate de un numãr considerabil de state.
Convenþiile se pot materializa în douã forme [6]:
A. Convenþii specializate, avînd ca obiect evitarea dublei impuneri a veniturilor ºi a averii, în toate împrejurãrile în care aceasta se poate manifesta;
B. Acorduri pentru reglementarea, în principal, a anumitor categorii de relaþii internaþionale ºi, în subsidiar,
a evitãrii dublei impuneri legate de acele relaþii. Din aceastã categorie fac parte, de exemplu, acordurile
privind organizarea transporturilor aeriene sau maritime între statele respective, cooperarea economicã, tehnicoºtiinþificã ºi culturalã, garantarea reciprocã a investiþiilor, convenþii (acorduri) multilaterale la care participã
toate statele (sau numai cele interesate) ce fac parte dintr-o anumitã organizaþie economicã internaþionalã etc.
Asemenea convenþii vizeazã fie exclusiv evitarea dublei impuneri a veniturilor ºi a averii în relaþiile dintre
statele participante la convenþie, fie reglementarea relaþiilor dintre acele state într-o sferã de activitate, inclusiv
evitarea dublei impuneri într-un anumit domeniu.
Din prima categorie fac parte convenþiile încheiate de opt state-membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc în anul 1977, la Miskolc (Ungaria), cu privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor ºi a
bunurilor persoanelor fizice ºi, respectiv, în anul 1978, la Ulan-Bator (Mongolia), cu privire la evitarea dublei
impuneri a veniturilor ºi bunurilor persoanelor juridice [7].
În cea de-a doua categorie pot fi incluse: Acordul General pentru Tarife ºi Comerþ, semnat la Havana în
1947 [8]; Tratatul privind crearea Comunitãþii Europene a Energiei Atomice, semnat la Roma în 1957; Tratatul
privind constituirea Comunitãþii Economice Europene, semnat la Roma în 1957 etc., care conþin prevederi
referitoare la unele impozite directe ºi indirecte obligatorii pentru statele semnatare ale documentelor respective. În plus, Consiliul Comunitãþilor Economice Europene a emis directive cu privire la modul de aºezare a
unor categorii de impozite asupra bunurilor ºi serviciilor, menite sã contribuie la armonizarea reglementãrilor
fiscale în spaþiul comunitar.
Cutuma [9]. Uneori nici reglementãrile naþionale ºi nici convenþiile internaþionale nu oferã soluþii pentru
toate problemele fiscale care apar în relaþiile dintre statele contractante. În asemenea împrejurãri, pentru a
acoperi vidul juridic existent, se va face apel la cutumã. La fel se procedeazã ºi atunci cînd nu existã reguli
precise cu privire la aplicarea sau interpretarea convenþiilor fiscale.
Cutuma internaþionalã este cel mai vechi izvor al dreptului internaþional, bazat pe practica statelor. Ea confirmã faptul cã o regulã de drept internaþional poate exista ºi în absenþa unui acord încheiat între state, ca urmare
a repetãrii, în anumite condiþii, a unui comportament anumit al statelor în relaþiile internaþionale. Remarcãm
faptul cã la elaborarea Convenþiilor-model OCDE cutuma a constituit unul dintre principalele izvoare.
Cutuma este o regulã de conduitã statornicitã în practicã ºi respectatã o perioadã de timp îndelungatã, în
virtutea deprinderii, ca o normã obligatorie. Unele obiceiuri sînt statuate de lege, prevãzute de convenþii
internaþionale, dobîndind astfel caracter de izvor de drept [10].
Într-o altã accepþiune, este vorba despre o întreagã gamã de acte ºi fapte, care se exprimã într-un
anumit domeniu concret [11].
În opinia juristului francez Louis Cartou, regula potrivit cãreia o convenþie internaþionalã poate sã faciliteze
obligaþiile contribuabilului, dar nu sã le agraveze este de origine cutumiarã. Cutuma poate sã meargã pînã la
neutralizarea aplicãrii dispoziþiilor naþionale [12].
Regula cutumiarã este o regulã nescrisã, dar obligatorie pentru subiecþii dreptului internaþional care au
recunoscut acest caracter al ei [13].
Cutuma internaþionalã, ca izvor al normelor dreptului internaþional, prezintã douã dificultãþi, ºi anume:
a) demonstrarea existenþei regulii cutumiare;
b) delimitarea exactã a conþinutului regulii cutumiare.
Cutuma internaþionalã, ca izvor de drept internaþional, se defineºte prin urmãtoarele elemente:
a) ea este expresia unei practici a statelor care rezultã din comportamentul lor în relaþiile internaþionale.
Aceastã practicã a statelor faþã de un act sau situaþie din relaþiile internaþionale trebuie sã fie constantã
(adicã repetatã, dar nu întîmplãtoare). Ea poate avea caracter general sau local.
b) regula cutumiarã trebuie sã fie recunoscutã ca obligatorie (opinio juris), în consecinþã, acceptatã
de state ca o regulã de drept. Recunoaºterea acþiunii regulii cutumiare poate fi expresã sau tacitã.
Regula poate lua naºtere nu numai dintr-o acþiune constantã a statelor în relaþiile internaþionale, ci ºi din abþinerea lor repetatã. Recunoaºterea obligativitãþii regulii cutumiare este un element determinant al existenþei ei.

"

Revista Moldoveneascã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale

Jurisprudenþa [14]. Jurisprudenþa este, de asemenea, o sursã limitatã de drept fiscal internaþional. La ea
se apeleazã atunci cînd organelor abilitate cu aplicarea convenþiilor pentru evitarea dublei impuneri li se
prezintã speþe care au mai fãcut obiectul judecãþii. Soluþiile adoptate la timpul respectiv, cãpãtînd autoritatea
lucrului judecat, acum se preiau ca atare.
În categoria instanþelor ale cãror hotãrîri formeazã jurisprudenþa în materie de drept fiscal intrã instanþele
fiscale naþionale, Curtea Internaþionalã de Justiþie de la Haga, organele de arbitraj create de statele semnatare
ale unei convenþii, precum ºi unele instanþe jurisdicþionale cu caracter supranaþional (de exemplu, Curtea
Supremã de Justiþie de pe lîngã Comunitãþile Europene, cu sediul la Luxemburg).
Doctrina [15]. Aceastã modalitate are în vedere studiile efectuate de diferiþi specialiºti consacraþi, sub
egida unor organisme internaþionale, unde se întîlnesc opinii demne de reþinut pentru soluþionarea problemelor
fiscale apãrute în relaþiile dintre state.
Printre organismele internaþionale neguvernamentale cu preocupãri în materie fiscalã menþionãm: Asociaþia
de Drept Internaþional, Asociaþia Fiscalã Internaþionalã, Institutul Internaþional de Finanþe Publice etc. De
asemenea, existã ºi o serie de organisme internaþionale guvernamentale care au contribuit la soluþionarea
problemelor fiscale la scarã mondialã. Astfel, sub egida Societãþii Naþiunilor, în perioada 1920-1946, un comitet
financiar ºi, ulterior, altul fiscal au elaborat trei convenþii-model, de tip bilateral. Este vorba despre convenþiilemodel pentru evitarea dublei impuneri asupra veniturilor ºi averii (adoptate la Mexico în 1943 ºi revizuite la
Londra în 1946), convenþii cu privire la asistenþa administrativã ºi juridicã.
Succesoarea Societãþii Naþiunilor, adicã Organizaþia Naþiunilor Unite, a continuat lucrãrile referitoare la
evitarea dublei impuneri prin intermediul unei comisiile financiar-fiscale. Aceasta ºi-a propus în 1947:
 sã revizuiascã convenþiile-model adoptate la Mexico ºi revizuite la Londra;
 sã publice convenþiile fiscale;
 sã centralizeze diverse documente privind legislaþiile fiscale naþionale.
În 1979 a fost adoptatã Convenþia-model ONU pentru evitarea dublei impuneri a venitului ºi a averii, iar în
1981 Secretariatul ONU a dat publicitãþii un manual de negocieri ale convenþiilor fiscale bilaterale între þãrile
în curs de dezvoltare.
Organizaþia Europeanã de Cooperare Economicã ºi succesoarea acesteia, Organizaþia de Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã, au manifestat, la fel, o preocupare deosebitã pentru problemele fiscale internaþionale.
Aceste preocupãri s-au materializat în elaborarea Convenþiilor-model pentru evitarea dublei impuneri asupra
veniturilor ºi averii (din 1963 ºi 1978) ºi, respectiv, asupra succesiunilor (1966), precum ºi a numeroase studii
consacrate impozitelor.
Trebuie sã menþionãm aici ºi Convenþia-model pentru evitarea dublei impuneri între statele-membre ale
subregiunii andine ºi terþe state (model andin), precum ºi Convenþia cu privire la asistenþa administrativã în
materie de impozite, încheiatã între statele din nordul continentului nostru: Danemarca, Finlanda, Islanda,
Norvegia ºi Suedia [16].
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ONU CONTRA IRAK: CRIZA ªI PROCESUL DE REVIGORARE A ONU
ÎN URMA CELOR DOUÃ CONFLICTE DIN GOLF
Vitalie GAMURARI, doctor în drept,
conferenþiar universitar ad interim, ULIM
Nicolae OSMOCHESCU, doctor în drept,
profesor universitar ad interim, USM
Summary
The events that had happened in the time of Persian Gulf conflicts  the first one in 1991 and
the second in 2003  put under a doubt the trustworthiness of UN, especially its main organs, General Assembly, Security Council and Secretary-General, because of their passive attitude in t these
two world crisis periods. Particularly, the Security Council has retreated from the main responsibility for the maintenance of peace and international security, provided by art.24 of UN Charter.
Concerning the Secretary-General it may be noticed that he had made strange and unclear attempt
of recognizing of what had happened.
Creatã în urma celui de-al doilea rãzboi mondial, Organizaþia Naþiunilor Unite, bazatã pe niºte idealuri
nobile, ambiþioase ºi generoase în acelaºi timp, ºi-a fixat scopul de a izbãvi generaþiile viitoare de flagelul
rãzboiului care, de douã ori în cursul unei vieþi de om, a provocat omenirii suferinþe de nespus[1]. Pentru
atingerea acestui ideal, popoarele Naþiunilor Unite s-au angajat, prin intermediul guvernelor lor, sã accepte
principiile ºi sã instituie metode care sã garanteze cã forþa armatã nu va fi folositã decît în interesul comun
ºi sã foloseascã instituþiile internaþionale pentru promovarea progresului economic ºi social al tuturor
popoarelor[2].
Scopurile ºi principiile ONU nu sînt altceva decît traducerea în viaþã a acestei voinþe de a interzice
definitiv rãzboiul. În special, principalul scop al ONU este de a menþine pacea ºi securitatea internaþionalã.
Deci, noua organizaþie mondialã este, în primul rînd, o organizaþie a Naþiunilor Unite contra rãzboiului: contra
rãzboiului trecut, dar în acelaºi timp, contra rãzboaielor viitoare, pe care trebuie sã le previnã, inclusiv cauzele
lor, sã stopeze ºi sã reprime actele de agresiune.
În scopul menþinerii pãcii ºi a securitãþii internaþionale, membrii ONU trebuie nu doar sã coexiste în pace,
ci ºi sã creeze condiþii pentru stabilirea relaþiilor amicale între ei, bazate pe respectarea suveranitãþii ºi pe
dreptul popoarelor de a dispune de ele însele.
Constatãm deci cã rãzboiul, în principiu, este pus în afara legii. Recurgerea la forþã, ameninþarea cu
aplicarea forþei sînt interzise, iar legitima apãrare este strict reglementatã. De exemplu, aºa-numita legitimã
apãrare preventivã, deºi aplicatã de unele state, este totuºi interzisã de dreptul internaþional.
Evenimentele ce au avut loc în timpul celor douã conflicte din Golf  primul în 1991 ºi cel de-al doilea în
2003, au pus Organizaþia Naþiunilor Unite, în special organele sale principale  Adunarea Generalã, Consiliul
de Securitate ºi Secretarul General  într-o situaþie dezavantajoasã din punctul de vedere al credibilitãþii, din
cauza pasivitãþii pe care au demonstrat-o în timpul acestor douã crize mondiale. În special, Consiliul de
Securitate a renunþat sã-ºi asume responsabilitatea principalã pentru menþinerea pãcii ºi securitãþii
internaþionale, prevãzutã în art. 24 al Cartei ONU. Referindu-ne la rolul Secretarului General, putem spune
cã el a fãcut o încercare stranie ºi curioasã vizavi de acceptarea faptei comise.
Dupã 2 august 1990, data invadãrii Kuwaitului de trupele irakiene, mai multe organe ale ONU  Consiliul
de Securitate, Adunarea Generalã, Secretarul General  ºi-au consacrat o bunã parte a activitãþii lor acestei
probleme. Referindu-ne la Consiliul de Securitate, atenþionãm cã acest organ a adoptat un mare numãr de
rezoluþii, rapoarte, declaraþii ale Preºedintelui Consiliului referitor la criza din Golf.
Prima a fost Rezoluþia nr. 660, adoptatã la 2 august 1990[3]. Bazîndu-se pe articolele 39 ºi 40 ale Cartei
ONU[4], Consiliul de Securitate, dupã ce a constatat în rezoluþia menþionatã cã invadarea Kuwaitului de
cãtre Irak constituie o încãlcare a pãcii, a condamnat invazia promt ºi just, insistînd ca Irakul sã-ºi
retragã imediat ºi necondiþionat forþele pentru a reveni la poziþiile ocupate la 1 august 1990.

"

Revista Moldoveneascã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale

Printre ultimele se numãrã Rezoluþia nr. 1441 din 8 noiembrie 2002[5], în care Consiliul de Securitate,
bazîndu-se ca de obicei pe prevederile Capitolului VII al Cartei ONU, decide... de a acorda Irakului... o
ultimã posibilitate de a-ºi îndeplini obligaþiile în domeniul dezarmãrii, impuse prin rezoluþiile sale precedente ºi
decide, în consecinþã, instituirea unui regim de inspectare pentru verificarea procesului de dezarmare, stabilit
prin Rezoluþia nr. 687 (1991) ºi cele ulterioare. În aceastã rezoluþie Consiliul de Securitate adreseazã niºte
avertismente Irakului ºi determinã cu precizie mandatul Comisiei de verificare ºi control ºi cel al Agenþiei
Internaþionale pentru Energia Atomicã (AIEA). În finalul acestei rezoluþii, Consiliul de Securitate decide de a
reveni asupra chestiunii date.
Una dintre problemele comunitãþii internaþionale în etapa actualã þine de faptul cã dreptul internaþional
pozitiv a rãmas, în mare mãsurã, la nivelul perioadei rãzboiului rece, pe cînd relaþiile reglementate de
normele sale au suferit mari schimbãri. Încercarea de a reacþiona adecvat la evenimentele ce au loc astãzi
duce deseori la interpretãri diferite ale prevederilor de drept internaþional, inclusiv ale rezoluþiilor adoptate
de Adunarea Generalã ºi de Consiliul de Securitate al ONU. Referitor la interpretarea diferitã a Rezoluþiei
nr. 1441 din 8 noiembrie 2002 de cãtre membrii permanenþi ai Consiliului de Securitate, fapt ce a favorizat,
într-o oarecare mãsurã, declanºarea crizei din Golf, autorul s-a expus anterior[6].
Þinînd cont de numãrul impresionant de rezoluþii adoptate de Consiliul de Securitate referitor la problema
irakianã, se impune o primã observaþie, ce reiese dintr-o simplã analizã a succesiunii actelor normative ale
Consiliului. Constatãm deci, cã, în diferite etape, elaborarea rezoluþiilor cunoºtea perioade productive, urmate
de imediat de o liniºte îndelungatã. De exemplu, între adoptarea Rezoluþiei nr. 678 din 29 noiembrie 1990[7],
ce autoriza statele-membre ce coopereazã cu guvernul koweïtian sã aplice toate mijloacele necesare
pentru a face respectate ºi aplicate rezoluþiile Consiliului de Securitate referitoare la criza dintre Irak ºi
Kuwait, ºi data de 15 ianuarie 1991, cînd Irakul n-a aplicat aceste rezoluþii, ºi momentul încetãrii operaþiunilor
militare. Imediat dupã adoptarea acestei rezoluþii, Consiliul de Securitate a intrat în hibernare, preferînd sã
nu se implice în evenimentele declanºate. Consiliul de Securitate a trebuit sã aºtepte pînã la 2 martie 1991
pentru a lua decizia privind desfãºurarea operaþiunilor militare ofensive îndreptate contra Irakului de cãtre
coaliþia condusã de Statele Unite.
Aceeaºi pasivitate ºi liniºte s-a remarcat ºi în situaþia creatã dupã declanºarea celui de-al doilea rãzboi din
Golf. În fine, dupã adoptarea vestitei Rezoluþii nr. 1441 (2002), Consiliul de Securitate, în principiu, n-a mai
revenit la situaþia din Irak, lãsînd-o sã evolueze fãrã vreun control din partea sa[8].
Mai grav însã, în comparaþie cu aceste neajunsuri ale rezoluþiilor, este cã acest Consiliu de Securitate n-a
considerat necesar sã se reuneascã, aºa cum îi cere misiunea, la 20 martie 2003 pentru a lua mãsurile
necesare, þinînd cont cã a avut loc o încãlcare a pãcii. Din acest moment, Consiliul de Securitate a renunþat
la misiunea sa principalã  menþinerea pãcii ºi a securitãþii internaþionale. Ca ºi în anul 1991, Consiliul de
Securitate a preferat pasivitatea.
Consiliul de Securitate ar fi putut, în momentul anunþãrii de cãtre Preºedintele Bush a deciziei sale de a
recurge la forþã în lipsa autorizãrii din partea ONU, sã adreseze un avertisment oficial Statelor Unite sub
formã de rezoluþie adoptatã în baza Capitolului VII al Cartei, constatînd cã propunerile Preºedintelui american
constituie un atentat la pacea ºi securitatea internaþionalã ºi prevãzînd posibilitatea aplicãrii faþã de SUA ºi
aliaþii sãi britanici a sancþiunilor stabilite în art. 40 ºi urmãtoarele ale Cartei ONU. Însã este evident cã
adoptarea unei asemenea rezoluþii ar fi fost imposibilã, dat fiind cã SUA sau Marea Britanie ar fi aplicat la
votarea ei dreptul de veto.
În acest caz, þinînd cont de blocarea Consiliului de Securitate printr-un eventual veto, acesta ar fi putut face
referire la Rezoluþia Adunãrii Generale nr. 377 din 5 noiembrie 1950 Union pour le maintien de la paix[9],
numitã Rezoluþia Achesson[10], care i-ar fi acordat împuterniciri pentru soluþionarea problemei abordate. În
principiu, în baza acestei rezoluþii, în orice situaþie cînd existã pericol pentru pace, o ameninþare a pãcii sau un
act de agresiune ºi cînd unanimitatea n-a putut fi realizatã între membrii permanenþi, Consiliul de Securitate
se retrage din procesul de aplicare a responsabilitãþii principale în menþinerea pãcii ºi securitãþii internaþionale,
iar Adunarea Generalã examineazã în mod de urgenþã problema, venind în faþa membrilor sãi cu recomandãri
privind mãsurile colective necesare, inclusiv, dacã este vorba despre o ameninþare a pãcii sau de un act de
agresiune, aplicarea forþei armate în scopul menþinerii sau restabilirii pãcii ºi securitãþii internaþionale.
Posibilitatea recurgerii la Rezoluþia Achesson rãmîne actualã ºi astãzi. În principiu, dacã Consiliul de
Securitate, chemat sã se întruneascã la 25 martie 2003 la cererea Ligii statelor arabe ºi a Miºcãrii statelor
nealineate, s-a trezit într-o situaþie de blocaj din cauza dreptului de veto, Adunarea Generalã ar fi putut fi
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chematã sã-l substituie ºi sã punã capãt acestei impresii de demisionare a ONU în faþa unui rãzboi declanºat
contra prevederilor Cartei ONU ºi legalitãþii internaþionale.
Secretarul General al ONU este cel mai înalt funcþionar al Organizaþiei (art. 97 al Cartei)[11]. În realitate,
funcþia deþinutã este privitã cu mult mai larg. Aceasta este, în principiu, o funcþie politicã ºi diplomaticã de cea
mai mare importanþã. Ales de cãtre membrii ONU, la recomandarea Consiliului de Securitate, Secretarul
General este învestit de cãtre o autoritate internaþionalã pentru a transpune în viaþã idealurile, scopurile ºi
principiile acesteia. În viziunea opiniei publice mondiale, el întruchipeazã ONU, iar funcþiile sale îi acordã o
mare credibilitate. Însã Secretarul General trebuie sã tindã spre aceea ca relaþiile sale cu statele-membre sã
fie întotdeauna corecte, fãrã a se supune dictatului acestora. Istoria ONU a reþinut numele suedezului Dag
Hammaskjöld, care a fost un Secretar General convins de misiunea sa ºi gata sã contracareze orice tentativã
din partea statelor de a fi influenþat în exercitarea funcþiilor sale. ªi din contra, istoria l-a uitat foarte repede
pe primul Secretar General al ONU, norvegianul Trygvelie, care a fost un instrument docil în mîinile unuia
dintre membrii permanenþi ai Consiliului de Securitate.
Relativ la chestiunea irakianã, ex-Secretarul General Kofi Annan, dupã ce a depus eforturi pentru a pune
în aplicare o cooperare efectivã între ONU ºi Irak în domeniul controlului armelor de distrugere în masã ºi
dupã ce a fãcut o serie de declaraþii referitor la soluþionarea diplomaticã, a fost foarte repede influenþat de
poziþia SUA. Ca rezultat, dupã 17 martie 2003 Secretarul General a început sã reducã efectivele personalului
ONU ºi sã organizeze repatrierea experþilor ºi a cãºtilor albastre staþionate la frontiera dintre Irak ºi Kuwait,
care pînã la urmã n-au obþinut mandat nici din partea Consiliului de Securitate, nici de la un alt organ.
Dar Secretarul General nu s-a limitat la aceasta. Ca urmare, dupã declaraþia fãcutã de Preºedintele Bush
în discursul din 17 martie 2003 privind hotãrîrea sa fermã de a declanºa rãzboiul contra Irakului, Secretarul
General, din proprie iniþiativã, se grãbi sã ordone experþilor ONU ºi cãºtilor albastre rãmase în zonã sã
pãrãseascã urgent Irakul, ordin executat cu o eficacitate ºi o organizare necaracteristice anterior ONU.
Timp de cîteva ore, întreg personalul ONU a fost transferat în Cipru, Irakul fiind lãsat în voia soartei. În aºa
fel, Statele Unite puteau declanºa ostilitãþile cu acceptul tacit al Secretarului General.
Ni se va replica cã Secretarul General este responsabil pentru securitatea ºi integritatea fizicã a experþilor
ºi trupelor ONU. Nici nu încercãm sã punem la îndoialã acest fapt. Însã cel mai înalt funcþionar al ONU,
înainte de luarea deciziei, ar fi trebuit sã se adreseze Consiliului de Securitate. Amintim cã trimiterea în Irak
a experþilor ºi cãºtilor albastre a fost fãcutã tot de Consiliul de Securitate. În plus, de fiecare datã cînd
mandatul lor expira, Consiliul de Securitate, ºi nu Secretarul General al ONU, îl prelungea ºi numea un nou
termen. Grãbindu-se sã ordone retragerea rapidã a experþilor ºi a forþelor internaþionale în lipsa autorizãrii
Consiliului de Securitate, Kofi Annan ºi-a depãºit împuternicirile ºi a eliberat Statelor Unite terenul pentru
agresiunea armatã.
Printre altele, dupã declanºarea ostilitãþilor de cãtre coaliþia americano-britanicã, Kofi Annan a modificat
programul Petrol în schimbul hranei, preluînd ºi riscul contribuirii la survenirea catastrofei umanitare în
Irak. La fel ca ºi mandatul experþilor ºi al cãºtilor albastre, programul Petrol în schimbul hranei a fost
sancþionat de Consiliul de Securitate. Astfel, prin Rezoluþia nr. 1447 din 2 decembrie 2002, Consiliul de
Securitate a decis cã dispoziþiile Rezoluþiei nr. 986 (1995), cu excepþia celor ce figureazã în paragrafele 4, 11
ºi 12 ºi dispoziþiile paragrafelor 2, 3 ºi 6-13 ale Rezoluþiei nr. 1284 (1999), precum ºi alte altor dispoziþii ale
prezentei rezoluþii vor fi în vigoare pentru o nouã perioadã de 180 de zile, începînd cu 0 h 1 (ora New Iork), 5
decembrie 2002 [12]. Prin Rezoluþia nr. 1454 din 30 decembrie 2002[13], Consiliul de Securitate a introdus o
nouã modificare în lista de produse alimentare. Ne întrebãm  în baza cãrui mandat Secretarul General a
modificat programul dupã începutul ostilitãþilor?
Chestiunea datã necesitã o micã precizare. Reunit la 25 martie 2003, la cererea statelor-membre ale Ligii
statelor arabe ºi a Miºcãrii þãrilor nealineate pentru a discuta situaþia creatã în Irak, Consiliul de Securitate a
adoptat la 28 martie 2003 Rezoluþia nr. 1472, în care, bazîndu-se pe prevederile Capitolului VII al Cartei ºi
fãrã a se pronunþa asupra esenþei speþei, Consiliul a luat notã de decizia Secretarului General din 17 martie
2003 de a retrage personalul Naþiunilor Unite ºi personalul umanitar împuternicit pentru aplicarea programului
Petrol în schimbul hranei, creat prin Rezoluþia nr. 986 (1995) ºi a estimat cã þinând cont de situaþia
excepþionalã ce s-a creat în Irak, convine sã aducã cu titlu provizoriu ºi excepþional unele modificãri tehnice
ºi temporare programului «Petrol în schimbul hranei» pentru a asigura executarea contractelor încheiate de
guvernul irakian ºi autorizeazã Secretarul General sã ia mãsurile necesare în acest sens[14]. Prin aceastã
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rezoluþie ce trateazã problema din punct de vedere strict umanitar, Consiliul de Securitate trece încã o datã
sub tãcere calificarea situaþiei create prin declanºarea rãzboiului la 20 martie 2003 de cãtre Statele Unite.
O altã problemã apare în legãturã cu atitudinea Secretarului General. În situaþia cînd starea în Irak devenea
tot mai dramaticã cu fiecare zi, cum poate fi explicatã pasivitatea lui Kofi Annan, în timp ce art. 99 al Cartei îi
conferã dreptul de a atrage atenþia Consiliului de Securitate asupra oricãrei probleme care, dupã pãrerea sa, ar
putea pune în primejdie menþinerea pãcii ºi securitãþii internaþionale. Nu credem cã în viziunea Secretarului
General chestiunea irakianã nu este de naturã sã punã în primejdie pacea ºi securitatea internaþionalã.
Ca rezultat, Irakul a fost strivit de maºina de rãzboi americanã cu acordul tacit al ONU, care era mult mai
preocupatã de situaþia postconflictualã  gestionarea catastrofei umanitare aºteptate  decît de necesitatea
stopãrii agresiunii ºi neadmiterea creãrii unui precedent periculos în acest sens.
Doctrina americanã de preemption, vizînd aplicarea forþei în mod anticipat, ce corespunde teoriei israilene
de legitimã apãrare preventivã, constituie ea însãºi un pericol pentru pacea ºi securitatea internaþionalã. Cu
regret, aceste teorii n-au trezit o reacþie adecvatã din partea Naþiunilor Unite. Drept rezultat, asemenea concepþii sînt susþinute ºi de alte state. Aºa, de exemplu, ca urmare a rãcirii relaþiilor dintre Rusia ºi Georgia ºi a
repetatelor raiduri, în perioada anilor 2004-2005 din partea formaþiunilor armate cecene ce ºi-au gãsit adãpost
în regiunea Pankisia (Georgia), ministrul rus al apãrãrii S. Ivanov declarase cã Rusia îºi rezervã dreptul la atac
preventiv asupra formaþiunilor armate ilegale cecene situate în regiunea sus-numitã, fãcînd comparaþie cu
atacurile Israelului contra formaþiunilor palestiniene. Ce-i drept, aceastã idee nu ºi-a gãsit materializare în
practicã, rãmînînd doar la nivel declarativ. Totuºi atenþionãm cã referitor la declaraþiile fãcute a urmat o reacþie
durã din partea oficialitãþilor georgiene. Astfel, Preºedintele Parlamentului Georgiei, N. Burdjanadze, a amintit
cã Israelul ºi Palestina se aflã în stare de rãzboi, pe cînd relaþiile dintre Rusia ºi Georgia sînt amicale.
Starea de rãzboi între Israel ºi Palestina a fost recunoscutã, printre altele, în Avizul consultativ al Curþii
Internaþionale de Justiþie a ONU cu privire la efectele juridice în urma ridicãrii zidului pe teritoriile palestiniene
ocupate, din 9 iulie 2004[15], ca rãspuns la adresarea Adunãrii Generale a ONU[16]  care sînt efectele
juridice ale ridicãrii zidului de cãtre Israel pe teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv Ierusalimul de Est, dupã
cum este indicat în raportul Secretarului General al ONU A/ES-10/248 din 24.11.2003[17], luîndu-se în
consideraþie normele ºi principiile dreptului internaþional  ºi anume Convenþia referitoare la protecþia
persoanelor civile în timp de rãzboi (a IV-a), semnatã la Geneva la 12 august 1949[18], ºi rezoluþiile Consiliului
de Securitate ºi ale Adunãrii Generale a ONU[19] referitor la aceastã problemã.
Pentru a face sã fie eficientã interdicþia ameninþãrii ºi aplicãrii forþei, Carta ONU a creat un sistem, numit
securitate colectivã, în fruntea cãruia se situeazã Consiliul de Securitate. Acest organ se bucurã de un
monopol de recurgere legitimã la forþa armatã ºi îºi asumã, în numele comunitãþii internaþionale,
responsabilitatea principalã pentru menþinerea pãcii ºi securitãþii internaþionale. Deºi monopolul Consiliului
de Securitate este discutabil în doctrina dreptului internaþional[20], de facto acestui organ îi revine dreptul de
a decide demonstrarea forþei sau chiar aplicarea ei împotriva unui stat agresor.
Cu regret, sistemul securitãþii colective a funcþionat puþin timp, fiind efectiv graþie rãzboiului rece, ceea
ce a permis ONU sã-ºi menþinã imaginea timp de peste patru decenii.
Odatã cu terminarea rãzboiului rece, ONU a cunoscut o oarecare revigorare, uneori concretizatã prin
soluþionarea unor conflicte regionale, nãscute în perioada rãzboiului rece (Angola, Afganistan, Namibia, Cambodja,
Mozambic, Somalia), alteori  prin desfãºurarea reuniunii Consiliului de Securitate la nivel de ºefi de state ºi de
guverne, cum ar fi cea din 21 iulie 1992, sau a summit-ului milenar, adoptarea agendelor pentru pace ºi dezvoltare.
Aceastã nouã erã pentru ONU, cu regret, nu a durat mult timp. Efectiv, odatã cu cel de-al doilea rãzboi
din Golf, declanºat de o manierã unilateralã de cãtre Statele Unite la 20 martie 2003, în urma eºecului
tentativei de a obþine o autorizare din partea Consiliului de Securitate, asemãnãtoare celei acordate în 1990
prin rezoluþia nr. 678[21], organizaþia mondialã a intrat într-o nouã fazã de turbulenþã. Rãzboiul din Golf a pus
sub semnul întrebãrii rolul ONU, credibilitatea sa, precum ºi capacitatea de a-ºi asuma sarcinile, pentru care
a fost creatã în 1945  menþinerea pãcii, a securitãþii internaþionale ºi lupta contra agresiunii. Ca argumentare
a celor spuse, citãm raportul anual al Secretarului General al ONU Kofi Annan cu ocazia deschiderii celei dea 57-a sesiuni: La capitolul menþinerii pãcii ºi a securitãþii, cel puþin ce putem spune, este cã anul ce a trecut
nu a fost un an simplu pentru Naþiunile Unite. Rãzboiul din Irak a pus la încercare principiul securitãþii
colective ºi forþa moralã a Organizaþiei. Puþine momente au existat pe parcursul acestor 58 de ani, cînd
viitorul ei a inspirat atîtea dubii[22].
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Anterior declanºãrii ostilitãþilor, ONU a încercat sã reziste dictatului american, însã n-a putut împiedica
declanºarea rãzboiului ºi survenirea consecinþelor tragice pentru poporul irakian. Cu regret, dupã rãzboi
ONU nu numai cã nu s-a impus încã o datã ca principal responsabil pentru procesul de restabilire a pãcii, în
pofida unei revigorãri a rolului sãu, dar ºi a contribuit pe scarã largã la legalizarea faptei comise de americani.
Dupã cãderea regimului de la Bagdad la 9 aprilie 2003, Statele Unite au pus punct tuturor adresãrilor
lansate, inclusiv de cãtre aliaþii sãi cei mai fideli  Spania ºi Marea Britanie  , de a lãsa în seama Naþiunilor
Unite gestionarea postconflictualã. În viziunea conducerii americane, Statele Unite au obþinut o victorie
militarã, deci dividendele trebuie sã le acumuleze doar ei. Singurul rol al ONU va consta în livrarea ajutorului
umanitar, proces dirijat de Pentagon.
Însã situaþia de dupã rãzboi s-a dovedit a fi mult mai complicatã decît îºi imaginau strategii americani.
Ultimii, confruntaþi cu probleme de securitate ºi sãnãtate publicã au fost obligaþi sã facã concesii ONU ºi sãi acorde un rol din ce în ce mai important.
În primul rînd, Statele Unite s-au adresat Consiliului de Securitate cu cererea de a ridica sancþiunile în
vigoare contra Irakului din 1990, însã membrii Consiliului de Securitate au reuºit sã lege ridicarea sancþiunilor
de recunoaºterea rolului acordat ONU. În final, Statele Unite au obþinut o recunoaºtere oficialã a ocupaþiei
Irakului. Graþie acestui fapt, a fost posibilã adoptarea Rezoluþiei nr. 1483 din 22 mai 2003[23].
La 22 mai 2003, diplomaþia americanã a obþinut revanºa pe care o cãuta faþã de ONU. Timp de douã luni
dupã declanºarea rãzboiului în lipsa autorizaþiei din partea Consiliului de Securitate, Statele Unite s-au adresat
Consiliului de Securitate pentru a conferi o oarecare legitimitate acestui rãzboi, pînã ce instanþa sus numitã lea încredinþat prin Rezoluþia nr. 1483, reconstrucþia Irakului, pe care l-au distrus, exploatarea resurselor petroliere,
pe care vroiau sã le controleze, ºi organizarea, în cooperare cu ONU, a unui proces politic în scopul desfãºurãrii
unui scrutin electoral ºi numirii unui guvern democratic.
În realitate, Rezoluþia nr. 1483 recunoaºtea dreptul de control al Irakului de cãtre puterea ocupantã,
numitã Autoritate, în loc de a plasa Irakul sub o administraþie internaþionalã, de exemplu sub tutela ONU,
aºa cum s-a întîmplat în Timorul Oriental sau în Kosovo.
În aceastã rezoluþie Consiliul de Securitate se alãturã adresãrii americane ºi decide ridicarea sancþiunilor
impuse Irakului, cu excepþia interdicþiei de livrare ºi furnizare Irakului a armelor ºi a materialelor conexe.
Consiliul de Securitate stabileºte o fazã de ieºire din programul Petrol în schimbul hranei pe o duratã de
ºase luni, dupã care programul trebuie sã fie revãzut, ºi prevede transferul soldurilor conturilor sechestrate
ale programului pe cât este posibil, Fondului pentru dezvoltarea Irakului, girat de puterile ocupante situate
sub un comandament unic, numit în rezoluþie Autoritate. Rezoluþia atribuie un rol mai important ONU în
comparaþie cu cel rezervat iniþial, prin numirea unui Reprezentant special responsabil pentru rapoartele
cãtre Consiliul de Securitate privind activitãþile desfãºurate în baza prezentei rezoluþii, pentru coordonarea
acþiunilor Naþiunilor Unite în perioada postconflictualã în Irak, pentru asigurarea coordonãrii eforturilor din
partea organismelor Naþiunilor Unite ºi a organizaþiilor internaþionale ce furnizeazã ajutoare umanitare, acordã
ajutor la activitãþile de reconstrucþie a Irakului, precum ºi, în coordonare cu autoritãþile, pentru a veni în ajutor
populaþiei irakiane. Reprezentantul special este la fel chemat sã coopereze fãrã rezerve cu Autoritãþile, cu
poporul irakian ºi alte entitãþi implicate în restabilirea instituþiilor naþionale ºi locale sau în crearea unor instituþii
de acest gen, ce ar permite instaurarea unui guvern reprezentativ, recunoscut de cãtre comunitatea
internaþionalã[24].
Victoria raportatã de diplomaþia americanã în urma votãrii la 22 mai 2003 a Rezoluþiei nr. 1483 va fi
urmatã de alta, realizatã la 16 octombrie 2003, prin votarea unanimã a Rezoluþiei nr. 1511, proiect prezentat
de Camerun, Spania, Statele Unite ºi Marea Britanie[25].
Acordînd o micã concesie ONU, Statele Unite au fãcut ca ideile lor sã triumfe a doua oarã ºi au obþinut
undã verde din partea comunitãþii internaþionale pentru crearea unei forþe multinaþionale, la care statelemembre ale ONU sînt chemate sã furnizeze asistenþã... inclusiv forþe armate ºi pentru a-ºi asigura
comandamentul, excluzînd ONU sau orice altã autoritate. În rezoluþie Consiliul de Securitate considerã cã
securitatea ºi stabilitatea condiþioneazã consolidarea procesului politic... ºi aptitudinea aplicãrii Rezoluþiei nr.
1483 (2003) autorizeazã o forþã multinaþionalã, sub comandament unic, care ia toate mãsurile necesare
pentru a contribui la menþinerea securitãþii ºi stabilitãþii în Irak[26].
Rezoluþia nr. 1511 se referã la o altã exigenþã americanã ºi nu fixeazã nici o obligaþie faþã de autoritãþile
provizorii ale coaliþiei pentru a transfera gestionarea afacerilor irakiene irakienilor. Rezoluþia atenþioneazã
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asupra faptului constatat de Rezoluþia nr. 1483: Autoritatea provizorie a coaliþiei (Autoritatea) exercitã cu
titlu temporar responsabilitãþile, împuternicirile ºi obligaþiile stabilite de dreptul internaþional aplicabil, recunoscute
ºi enumerate în Rezoluþia nr. 1483 (2003), adaugînd cã aceastã exercitare nu este fixatã într-un calendar ºi
nu conþine vreo obligaþie, ea va fi aplicatã pânã ce un guvern reprezentativ, recunoscut pe plan internaþional,
va fi ales de poporul irakian, care îºi va asuma obligaþiile Autoritãþii. Printre altele, Consiliul decide de a
reexamina necesitãþile ºi misiunea forþei multinaþionale... la un an din data adoptãrii prezentei rezoluþii. Însã,
conform spuselor strãvechi, multã apã din Tigru ºi Eufrat va curge sub podurile Bagdadului din aceastã zi.
Paralel, Statele Unite, Consiliul de guvernare irakian, numit de Autoritate, capãtã prin rezoluþie o nouã
legitimitate, prin care Consiliul de Securitate se felicitã cu reacþia pozitivã, care a inspirat comunitatea
internaþionalã numirea Consiliului de guvernare pentru a mobiliza poporul irakian... Calificativul reprezentativ
utilizat de Rezoluþia nr. 1500 din 14 august 2003 pentru acest Consiliu, nu lipseºte sã uimeascã orice observator
de atitudinea ferm afiºatã în aceºti ultimi ani de guvernele ce vin, în urma unor scrutine oneste ºi periodice.
Rezoluþia nr. 1500, adoptatã prin 14 voturi ºi o abþinere, cea a Siriei, a fost prezentatã de Spania, Statele Unite
ºi Marea Britanie. Ea se felicitã cu crearea la 13 iulie 2003 a Consiliului de guvernare în Irak, reprezentativ,
ce marcheazã o etapã importantã spre formarea de cãtre poporul irakian a unui guvern reprezentativ,
recunoscut pe plan internaþional, ce va exercita suveranitatea Irakului[27]. În plus, Consiliul de Securitate
acordã o prezumþie a reprezentativitãþii ºi a respectabilitãþii unei autoritãþi fãrã putere realã, instalatã de
forþele de ocupaþie. Un proiect la fel de ambiþios ca cel fixat americanilor este propus Consiliului, ultimul fiind
invitat sã le comunice nu mai tîrziu de 15 decembrie 2003... un calendar ºi un program pentru redactarea
definitivã a unei noi constituþii. Este vorba deci de prezentarea unui calendar, pe când procesul de redactare
a unei constituþii ar putea dura ani întregi.
Rezoluþia nr. 1511 dã satisfacþie Statelor Unite faþã de ultimul punct. Este vorba despre esenþa politicii
americane ce a urmat dupã 11 septembrie 2001  lupta cu terorismul. Seria de atentate ce au avut loc în lunile
august, septembrie ºi octombrie 2003 sînt condamnate fãrã ezitare ºi o adresare este fãcutã statelormembre de a împiedica teroriºtii sã foloseascã teritoriul lor pentru a penetra Irakul, inclusiv livrarea de arme
ºi finanþarea lor ºi cã important este la acest capitol de a cointeresa cooperarea statelor din regiune, în
special vecinii Irakului. Nu se face nici o referinþã explicitã la Siria, însã este clar cine este vizat prin aceastã
dispoziþie[28]. Siria, totodatã, a votat aceastã rezoluþie.
Astfel, Statele Unite, care aveau nevoie de ONU doar pentru a ridica sancþiunile, au obþinut, pe de o parte,
douã rezoluþii cu o legitimare mult mai vastã în comparaþie cu pretenþiile militare, iar pe de altã parte, au
neutralizat fondul de refuz al membrilor permanenþi ºi celor nepermanenþi ai Consiliului de Securitate. Axa
Paris-Berlin-Moscova, numitã axa pãcii, nu mai tinde sã se afle din nou într-o confruntare cu stãpînul
lumii. Explicînd votul Franþei, Rusiei ºi al Germaniei, M. Jean-Marc de la Sablière, delegat din partea Franþei,
a declarat cã Franþa, Germania ºi Rusia au hotãrît sã susþinã rezoluþia, pregãtind în acelaºi timp o declaraþie
comunã. Din spusele acestuia, Naþiunile Unite vor trebui sã joace un rol hotãrîtor pentru a redresa procesul
politic. Franþa, a adãugat el, se felicitã cã autorii rezoluþiei au þinut cont de un anumit numãr de amendamente
prezentate, în special cu referire la rolul Secretarului General, al Consiliului de Securitate, precum ºi al
Fondului pentru dezvoltarea Irakului. În contextul unor extreme tensiuni în Orient, Franþa s-a decis în favoarea
unitãþii Consiliului de Securitate, votînd pentru aceastã rezoluþie[29].
În pofida acestor douã victorii, americanii au fost obligaþi sã revinã la ONU ºi sã-i recunoascã acesteia un
rol mai important.
Mulþumitã la început cu un rol strict umanitar ºi cu gestionarea programului Petrol în schimbul hranei
(vezi rezoluþiile nr. 1472[30] din 28 martie ºi nr. 1483 din 22 mai 2003), ONU ºi-a vãzut rolul de a se afirma
de la o rezoluþie la alta. Pe de o parte, situaþia în teren, din ce în ce mai puþin favorabilã pentru americani, iar
pe de altã parte, creºterea presiunii din partea coaliþiei franco-germano-ruse, au impus administraþia americanã
sã-i recunoascã ONU un oarecare rol, care iniþial fusese ignorat din cauza refuzului recunoaºterii caracterului
legal al recurgerii unilaterale la forþã. Revigorarea ONU este privitã ca un progres, însã ea se ciocneºte
permanent de exigenþele strictei legalitãþi internaþionale.
Referindu-ne la Rezoluþia nr. 1483, atenþionãm cã anume ea a reintrodus ONU pe scena irakianã. În
aceastã rezoluþie, Consiliul de Securitate se adreseazã Secretarului General sã numeascã un reprezentant
special pentru Irak[31], care în realitate are puþine împuterniciri, rolul sãu fiind limitat la coordonarea acþiunii
umanitare, întreþinerea relaþiilor cu Autoritatea, poporul irakian ºi alte pãrþi interesate în crearea ºi restabilirea
instituþiilor naþionale locale...
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În realitate, doar odatã cu adoptarea Rezoluþiei nr. 1500 din 14 august 2003, ONU ºi-a fãcut veritabilã
revenirea pe scena politicã din Irak. Rolul ONU este calificat în preambul crucial, în timp ce Statele Unite
nu doreau decît un rol vital. În fine, cel mai important este faptul cã a fost creatã Misiunea de asistenþã a
Naþiunilor Unite pentru Irak, iniþial pentru o perioadã de 12 luni. Potrivit propunerilor conþinute în raportul
Secretarului General din 15 iulie 2003, misiunea urma sã fie compusã din personal civil, în numãr de peste 300
de persoane.
Adoptarea Rezoluþiei nr. 1511 (2003) reprezintã un pas important. În principiu, Consiliul de Securitate se
declarã hotãrît ca Organizaþia Naþiunilor Unite, prin intermediul Secretarului General, al Reprezentantului sãu
special ºi al Misiunii de asistenþã a Naþiunilor Unite pentru Irak, sã preia rolul sãu crucial în Irak... În aºa fel,
mandatul ONU, fãrã a depãºi cadrul legal stabilit prin Rezoluþia nr. 1483, se extinde puþin cu puþin ºi ONU
este din nou implicatã în chestiunea irakianã.
Eºecul Consiliului de Securitate în criza din Irak în anii 2002-2003 demonstreazã necesitatea unei reforme
în cadrul ONU ºi, în special, al Consiliului de Securitate. Responsabilitatea o poartã, în primul rînd, cei cinci
membri permanenþi ai Consiliului de Securitate. Dacã ei doresc sã corespundã exigenþelor Cartei ONU, ei
sînt obligaþi sã se autodepãºeascã, deoarece trebuie sã se conducã în exclusivitate de principiile universale ºi
obiectivele Cartei (preambul, art. 1 ºi art. 2)[32].
Este greu, dar nu ºi imposibil. În orice caz, toþi trebuie sã înþeleagã bine un lucru  fãrã o reformã profundã
a ONU în general ºi a Consiliului de Securitate în particular nu ne putem aºtepta la o ordine mondialã eficace,
avînd legitimitate ºi autoritate în acelaºi timp.
Cu regret, aceasta presupune ºi cã, în lipsa acestei reforme sau, cel puþin, a unor paºi serioºi în aceastã
direcþie, viitorul Terrei, din punctul de vedere al pãcii, al securitãþii ºi al dreptului internaþional, este incert,
dacã nu sumbru.
Problema pusã la baza analizei diverselor rezoluþii consecutive ale Consiliului de Securitate, ce au urmat
dupã prãbuºirea regimului lui Saddam Hussein, se referã la faptul dacã revigorarea ONU trebuie legatã de un
gest de bunãvoinþã din partea Statelor Unite sau, din contra, SUA, care sînt atrase din ce în ce mai mult de
mlaºtina irakianã, nu au o altã cale ºi nu mai pot ignora necesitatea implicãrii ONU, pentru a gãsi o soluþie
adecvatã în situaþia creatã? Poate oare fi consideratã aceastã revigorare drept o reîntoarcere a ONU pe
arena internaþionalã, fapt ce presupune ºi recãpãtarea credibilitãþii acestei organizaþii mondiale? Susþinem cã
da, iar ca argument aducem cuvintele Secretarului General: ...ONU va ieºi mai puternicã din aceastã încercare
ºi, aruncînd o privire lucidã asupra celor petrecute, vom analiza ceea ce dorim ca ea sã devinã ºi vom începe
sã reacþionãm la consecinþe[33].
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GEOPOLITICAL TRANSFORMATIONS IN THE SOUTH-EAST EUROPE
AND INSTITUTIONAL REFORMS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Alexandru BURIAN,
Doctor Habilitat in Law, Professor,
Director of the Institute of History, State and Law
of the Academy of Sciences of Moldova
Problema reformelor instituþionale este o problemã-cheie în politica oricãrui stat. Necesitatea
efectuãrii unor asemenea reforme apare la o anumitã etapã istoricã, atunci cînd un stat concret este
impus de anumite circumstanþe majore sã-ºi stabileascã o nouã politicã, atît internã, cît ºi externã.
Apariþia Republicii Moldova pe harta lumii în anul 1991 a pus în faþa þãrii ºi societãþii
moldoveneºti probleme noi ºi, totodatã, le-a propulsat pe cele vechi, deoarece proclamarea
independenþei unei noi formaþiuni statale ºi chiar recunoaºterei de jure încã nu înseamnã cã acest
stat s-a constituit sau cã se va dezvolta cu succes în viitor.
Dezvoltarea ºi consolidarea conºtiinþei naþionale, reprezentãrilor conºtientizate despre propria istorie, despre starea actualã ºi perspectivele dezvoltãrii propriei þãri, precum ºi despre locul
Moldovei ºi al moldovenilor printre alte state ºi popoare ale lumii ne va da posibilitatea sã depãºim
barierele obiective ºi subiective din calea statornicirii statului moldovenesc independent. Aceasta
este singura cale pe care se poate ajunge la o adevãratã statalitate ºi independenþã, temelia securitãþii
naþionale ºi a statului.
The issue of institutional reforms is a key issue in the politics of any state. The need of carrying out such
reforms appears at a certain historical stage, when a particular state is forced by certain circumstances to
establish its new internal and foreign policy.
The appearance of the Republic of Moldova on the world map in 1991 posed new problems before the
country and society and, at the same time it advanced the old ones as proclaiming the independence of a new
state system and even recognising it de jure does not yet mean that this state is constituted or will successfully develop in the future.
There are many requirements and conventionalisms, many of them unwritten, which influence in a way or
another state development and existence. It is namely for of this reason that any state tends to self-preservation, since its proclamation. This is the major interest of civil society that exists within any sovereign state and
is defined under political and geopolitical aspect as national or state interest.
In other words, Moldovan citizens have to pursue a single goal after proclaiming their country an independent and sovereign state: to maintain and consolidate it. This is how it should be from theoretical pint of view.
Any way, that is how things are with many states. At the same time, if we review the processes that took
place in Moldova at the original stage of its independence, we will ascertain that the constitution of the new
state did not begin here with the civil society consolidation, but with its division into different camps.
If we are to return to the issue of state building of newly created countries, we have to say that the main
mistake the Government of that time committed was perhaps that since the proclamation of the Republic of
Moldova in 1991 no one has stated the general civic idea that would have united the society and state: all
those who live in Moldova are Moldovans as they all are citizens of Moldova, though they all have
different ethnical origins.
At a first glance this way of approaching the issue could seem inaccessible. And this happens because
imaginary values of the civil society, and not real ones, are brought to the forefront. In fact, citizenship, that
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is an individuals belonging to the civil society of a state, is the main pylon of a democratic state and not his/
her ethnical origin or confession. Other aspects are secondary as citizens are equal in terms of their rights
and possibilities, notwithstanding their ethnic origin, confession, etc. Actually no one is interested in the ethnic
origin of a citizen or another of the USA, Argentina or Czech Republic. The most important fact is that he/she
is an American, an Argentinean or a Czech, and not the fact that his/her ancestors were Irish, Incas or Slavs.
No one is actually worried what they profess: Catholicism, Islamism or Judaism.
It is the development and consolidation of national conscience, conscious representations of our own
history, current state of things and development perspectives on ones own country, as well as Moldovas and
Moldovans place among other states and people of the world that will give us the possibility to overcome
objective and subjective barriers in building the independent State of Moldova. This is the only way by which
we could reach a genuine state and independency, which is the basis of the national and state security.
By national security or state security we understand first of all the physical survival of the corresponding state, the protection and maintenance of its territorial sovereignty and integrity, the ability to appropriately
react to any real or possible threat both from inside and from outside.
Yet, the notion of state national security includes ensuring normal conditions for all citizens self-realization, protection of their lives, freedom and property against any attempts, be it on the part of a person, an
organisation or a state.
The whole state mechanism, including the President, Parliament, Government, human rights bodies and local
self-administration bodies, is involved in ensuring national state security. It is obvious that everyone deals with
this within its limits of competence. Unfortunately in the ex-soviet space, the perception of the term state or
national security was distorted as it was usually associated with the abbreviation KGB. This is why almost
everyone unconsciously objects to any allusion on the need of ensuring state national security.
State national security consists of different structural elements, the following being among the most important ones: political, economic, military, information, social, environmental security and nations cultural
development security.
The essence of political security consists of nations (civil societys) capacities and possibilities to solve
state government problems by its own, independently promote internal and foreign policy in the interest of the
individual and society.
This is extremely important for Moldova as it is hard to find a state in the world, where not only the
representatives of political parties and organisations but some members of the Parliament and Government
do not recognise publicly the state whose officials they are, openly do not observe the Constitution and other
legislative acts of the country. This is a direct attempt on states possibilities to promote an independent
domestic policy.
The same can be observed in foreign policy as well, when certain highly-placed officials statements and
actions significantly worsen Moldovas relations with other countries. Namely the non-ensuring of the necessary political security has determined the appearance of the threat to Moldovas territorial integrity, which
means nothing else than the impossibility to promote an independent foreign policy.
Economic security is characterised by the development level of production forces and economic relations in the society, existence of infrastructure, useful minerals, qualified labour force and a good system for
its training, as well as by the nature of integration in the system of international economic relations.
For Moldova this means protection of the domestic producer, as well as of the domestic and foreign
market. It is extremely important for any country, including Moldova, to ensure continuous supply of energetic resources. For this reason it is necessary to find three-four strategic partners, and keep mutual relations, including political ones under special control.
The peculiarity of military security consists in the fact that its aim is to provide national security interests
with means of military influence. From this point of view, the Republic of Moldova has to maintain a numerous, well-trained and well-armed army, as it has declared its neutrality. In spite of this Moldova will not be
able to manage without serious and strong guarantees of its neutrality.
This is the obligatory minimum without which Moldova will not be able to exist as an independent and
sovereign state. At the same time this is not enough. Political will is needed as well, as it is necessary to put
an end to corruption, criminality and lack of responsibility at all levels of state power. Only strict observance
of laws by all citizens with no exception and punishment of offenders can stop the decline of the frail State of
Moldovan, which is not strong enough yet.
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Today the problem of the Republic of Moldova further existence and geopolitical strategy is not less
actual than it was before. Actually Moldova is still at the same border between East and West, between CIS
and the UE, between the Rubble and Euro, between NATO and many other knowns and unknowns.
Forces have changed, partners have changed, the rules of the game have changed, but the geopolitical
situation of Moldova has not changed.
The process of developing a states geostrategic direction is not simple at all in essence. Lets remember
USA history. After Pearl Harbour, about six years were necessary to develop the concept of countrys
national security. This was not made at everyones sight, but in a strictly confidential environment, however
the results of this activity became visible only several months after the mentioned tragedy. What about the
history of contemporary Russia? Or changes in other countries? In the previous years, serious changes in this
direction were not seen in Moldova, only slogans about countrys apparent pro-occidental orientation, with
no serious arguments, no activity with any results at all even on the part of the state.
Only starting with 2004, when the European vector in Moldovas foreign policy was officially declared,
countrys strategic development directions begun to define more clearly. The Republic of Moldova 
European Union Action Plan is meant to establish the priorities and ways of the European integration of
Moldova, bring legislation of the Republic of Moldova in line with the European and international standards,
complying and adjusting joint activities in the field of economy, finance, science, revise the plans of countrys
supply with energetic resources, etc.
At the same time, we would like to mention that the European orientation of the foreign policy of the
Republic of Moldova does not settle from the beginning the major problems that Moldovan society faces.
Perhaps the problems of our production export and energetic sources import worsen. In our opinion a more
thorough analysis of the world geopolitical and geostrategic situation is needed, and, starting form this reality,
Moldovas place both in the world and in Europe should be determined. The most important thing is not to let
ourselves seduced, not to make ourselves any illusions because the euphoria that has prevailed several years
in Moldovan society, particularly in the initial period of Moldovas independence, seems not to have been very
motivated.
Besides, it is necessary to understand that being in the geographical centre of Europe does not mean
leading Europe at all. Aberrant ideas that Moldova will provide production for the whole Europe, as it had
allegedly provided, dressed, feed once the entire USSR must be given up. Lets be aware of the fact that
Europe does not starve and actually does not need Moldovan production.
It is known that in the former USSR, Moldova was the first country not only in terms of wine, cognac and
tobacco production, but also in terms of manufacturing precision machinery, home appliances and farm
equipment, pumps, carpets, furniture, cans, aromatic and technical oils (of rose, lavender) etc. At the same
time, let us not forget that this production was almost exclusively means for the USSR market and only
partially for sale in the former socialist and socialist oriented countries. Besides, our production was not
known in West, even when it was exported to these areas because the soviet and not the Moldovan trademark was used.
In terms of the standards and quality, this production can be sold nowadays only on the markets of CIS
countries and, possibly, on the markets of some third world countries. Still, the sale of Moldovan production
on these markets could be possible only due to the fact it had a favourable image until recently. At present,
Moldova is simply constrained to maintain its position on the CIS market and not let itself ruled out despite the
attempts to compete. This is the chance of its success, its future, and only this possibility will allow it to obtain
investments and credits from the West.
From geopolitical point of view, Moldova was permanently a bridge between East and West, though it did
not always cope with this role in practice. But now it is time to give an effective course to existing possibilities, all the more they coincide with the interests and needs of certain countries, and, and even with those of
certain groups of countries.
The list of the states that Moldova can and must develop relations with begins with China, Iran and India, in
Asia and ends with Brazil, Peru and Chile in Latin America. And it is only at first sight that the cooperation
between these so remote countries seems unbelievable. The plans of European integration with an extended
hand, having maniacal intensions of conquering the European market with mediocre production are aberrant.
Lets remember the near past, when the small Finland (a country with a population approximately equal to
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Moldovas population) played the role of an economic bridge between the USSR and the West. Finns could
not sell their production in East. The reason is clear. None either from the Orient or the West would have
invested at least a cent in Finnish economy if Finns would had wanted to flood Europe or Japan with their
goods. At the same time, Finland successfully sells its production in USSR and it is through the guarantee of
this enormous outlet that huge Western investments were vertiginously directed towards Finnish economy in
the form of financial assets and advanced equipment. Cannot Moldova become a new Finland today?
Under what form and formula? Being a CIS member or a EU member, or both? Or, perhaps neither of
them? These questions do not have a unanimous answer. An ideal situation would be the one, in which the
Republic of Moldova could accede to the European Union in 3-5 years, keeping, at the same time, its outlet
markets in the CIS area. It is not absolutely necessary for Moldova to preserve its membership in this
organisation. There are possibilities to maintain the outlet markets in the CIS through bilateral relations.
To achieve these possibilities, it is necessary to get involved in practical activities of European integration.
Moldovan Government will finalise the RM-EU Action Plan and set the conditions and terms of accession
to this organisation. It is important to specify the main tasks and objectives the country has to achieve in order
to be able to accede to the EU and realise what are the necessary commitments and guaranties.
The question about Moldovas possible formula in military-strategic terms is important as well. Should it
have an army for whose maintenance it will have to spend a significant amount of its budgetary means, or
should it renounce to it, as certain leaders and political organisations recommend? Should it continue to be a
neutral country, according to its status proclaimed by the Constitution of 1994, or renounce to its permanent
neutrality and join a certain military-political alliance?
It is not easy to answer these questions as the future of the country depends on the decision we take. Yet,
the analysis of the geostrategic situation in Europe shows that Moldova is still a buffer state, which supposes
an increased interest for it on the part of both sides of the barricades. And, no matter how strange it would
seem, it is here, in Chisinau that we have to adopt the decision on our political and geostrategic direction.
In this context, the institutional reforms, which are meant to modernize our states mechanism, bring
national legislation in line with the European and international standards, fundamentally transform our daily
life in absolutely all fields: science, education, jurisprudence, public administration, economy, finances, healthcare
etc., are an important element of our pro-European orientation.
At todays conference we will present reports and papers on specific topics, analyzing situations in different field and offering suggestions on the ways and methods of our societys institutional reform.
I express my hope and belief that the current Government of the country will thoroughly analyze the real
situation both in the world and in the country, and will take into account the proposals and suggestions that will be
made by the participants in the conference and will take the decisions that are in line with Moldovas interests.
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EXPERIENÞA SLOVENIEI ÎN CALEA SA SPRE UNIUNEA EUROPEANÃ
Bostjan LOVCA, reprezentant
al Guvernului Sloveniei
Victoria ARHILIUC,
doctor habilitat în drept, profesor cercetãtor
Experience of Slovenia on the way to the European Union
The process of transition and accession to the Europeen Union in the Slovenian experiences
reflecte the profound economic transformation and reforms, improvement of competitiveness of all
economic subjects in the republic of Slovenia.
Negotiations with the EU are demonstrate that the main problems are the same for all countries 
but the dimensions of the problems are different among countries. In all negotiation process is important to
remember  it is the Candidate Country who wants to become an EU member state and not vice-versa.
Îïûò Ñëîâåíèè íà ïóòè ê Åâðîïåéñêîìó Ñîþçó
Ïåðåõîäíûé ïðîöåññ è ïðèñîåäèíåíèå ê Åâðîïåéñêîìó Ñîþçó â ïðàêòèêå Ñëîâåíèè
îòðàæàåò ãëóáîêèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðåîáðàçîâàíèÿ è ðåôîðìû, óëó÷øåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ â Ðåñïóáëèêå Ñëîâåíèÿ.
Ïåðåãîâîðû ñ Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì ïîêàçàëè ÷òî îñíîâíûå ïðîáëåìû â ïðîöåññå ïðèñîåäèíåíèÿ îäèíàêîâû äëÿ âñåõ ñòðàí, íî èõ èçìåðåíèÿ ðàçëè÷àþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòðàíû.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåññà âàæíî ïîìíèòü  ýòî ñòðàíà êàíäèäàò æåëàåò
ñòàòü ÷ëåíîì Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà à íå íàîáîðîò.
Dupã refacerea Iugoslaviei[1] la sfîrºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, Slovenia a devenit o parte a
Republicii Sovietice Socialiste Iugoslavia, declaratã oficial la 29 noiembrie 1945. Slovenia modernã s-a format la 25 iunie 1991, dupã obþinerea independenþei faþã de Iugoslavia. Slovenia s-a alãturat Organizaþiei
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) la 29 martie 2004 ºi Uniunii Europene la 1 mai 2004.
Slovenia are o suprafaþã de 20,273 km, o populaþie de 2011473 de persoane; PIB/cap de locuitor este de
36,82 miliarde de dolari, moneda oficialã  dolar (euro a fost acceptat începînd cu 1 ianuarie 2007). Preºedintele
Sloveniei este ales prin vot universal pentru un mandat de 5 ani.
Parlamentul Sloveniei este bicameral.
Adunarea Naþionalã, Dravni zbor, este alcãtuitã din 90 de scaune, dintre care douã sînt rezervate
reprezentanþilor minoritãþii maghiare ºi ai celei italiene.
Consiliul Naþional, Dravni svet, este alcãtuit din 40 de scaune ºi reprezintã interesele economice,
sociale ºi profesionale de la nivel local. Alegerile parlamentare au loc la fiecare patru ani.
Din mai 2005 Slovenia are 12 regiuni statistice.
Guvernul Sloveniei pregãteºte un plan pentru o nouã organizare administrativã în 12-14 regiuni. Planul va
necesita dezbatere parlamentarã ºi se aºteaptã cã vor fi necesare modificãri ale Constituþiei înainte ca
regionalizarea sã poatã fi realizatã. Este însã foarte posibil ca actualele 12 regiuni statistice sã fie viitoarele
judeþe ale Sloveniei.
Slovenia este divizatã în 205 municipii sau obcine (obèine, singular - obèina), dintre care 11 au statut de oraº.
Limba slovenã este limba oficialã în toate municipiile. Limba maghiarã este oficialã în 3 municipii din estul
þãrii: Dobrovnik (Dobrnak), Hodo (Hodos) ºi Lendava (Lendva). Limba italianã este oficialã în alte 3 municipii
de pe litoralul estic: Izola (Isola), Koper (Capodistria) ºi Piran (Pirano).
Slovenia este o þarã dezvoltatã, avînd o economie cu un venit ridicat. Þara are cel mai mare PIB pe cap
de locuitor dintre fostele state comuniste din Europa  21.567 dolari SUA în 2005, fiind superior celui al
Greciei sau al Portugaliei. Rata inflaþiei în Slovenia este destul de ridicatã (3,6 % în 2004), dar în prezent este
comparabilã cu media Uniunii Europene, organizaþie al cãrei membru Slovenia este din 2004. Economia þãrii
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a crescut în 2004 cu 4,6%, dupã o creºtere mai lentã în 2003, de doar 2,5%. Deºi þara are o economie stabilã
ºi prosperã, este necesarã realizarea unei serii de reforme, a cãror tãrãgãnare ar putea pune sub semn de
întrebare creºterea susþinutã a economiei slovene în viitor. Dupã anul 2000, diverse companii din sectorul
bancar, de comunicaþii ºi de utilitãþi publice au fost privatizate. Restricþiile la investiþiile strãine sînt abolite
treptat[2].
Slovenia a semnat Acordul de asociere cu Uniunea Europeanã la 10 iunie 1996, care a intrat în vigoare la
1 februarie 1999. Cererea de a deveni membru al organizaþiei a fost înaintatã la 10 iunie 1996.
Procesul de tranziþie în Slovenia a fost tridimensional:
- de la socialism la economie de piaþã;
- de la economia regionalã la economia naþionalã;
- de la calitatea de parte componentã a Iugoslaviei ca stat federal la calitatea de stat independent pînã la
membru al Uniunii Europene.
Tranziþia ºi dezvoltarea sînt procese îndelungate, dificile ºi complexe. Slovenia a avut de înfruntat sfidãri
economice majore în perioada de tranziþie. La 13 ani de independenþã, dupã ieºirea din componenþa fostei
Republici Socialiste Federative Iugoslavia, Slovenia se numãrã printre cele mai avansate economii în tranziþie
ºi printre cele mai bine pregãtite þãri pentru calitatea de membru al Uniunii Europene.
La începutul anilor 90 ai secolului trecut, ca stat independent, Slovenia a pornit pe calea unei profunde
transformãri, în vederea creãrii unei economii de piaþã contemporane ºi integrãrii în arealul economic european.
Transformãrile economice au urmat modelul tipic al celor mai de succes economii în tranziþie.
În prima fazã a reformelor ºi politicii de stabilizare prevalau efectele negative (o diminuare dramaticã a
activitãþii economice, a standardelor de viaþã ºi a numãrului angajaþilor).
În faza a doua efectele pozitive ale stabilizãrii macroeconomice, ale restructurãrii ºi ale reformelor microeconomice au început sã se manifeste treptat.
Reformele au accelerat atingerea scopurilor propuse  îmbunãtãþirea ordinii ºi stabilitãþii în economie ºi în
societate în general; depãºirea obstacolelor în calea unor schimbãri necesare (a monopolurilor în economie, a
intereselor politice etc.); îmbunãtãþirea competitivitãþii tuturor subiecþilor economiei (individuali, companii,
statul etc.).
Slovenia a ales calea de integrare în Uniunea Europeanã din motivul cã ea este o parte a Europei atît
geografic, istoric, cultural, cît ºi economic. Calitatea de membru al Uniunii Europene este, prin urmare, o
continuare logicã a cãii alese, reafirmînd Slovenia ca stat independent ºi demn de a fi recunoscut în spaþiul
valorilor ºi identitãþii culturale europene[3].
Procesul de aderare la Uniunea Europeanã este evolutiv ºi include: elaborarea ºi implementarea strategiei
desfãºurate de preaderare; negocierile de aderare; proiectarea legislaþiei Uniunii Europene (aquis-ul comunitar)
pe cea naþionalã pentru a depista domeniile problematice; procedura de revizuire a activitãþii.
Procesul de negociere a aderãrii este ultima etapã a aderãrii, în cadrul cãreia se stabilesc pentru fiecare
þarã candidatã condiþiile de aderare.
Þara candidatã la Uniunea Europeanã trebuie sã corespundã anumitor criterii, adoptate de Consiliul European, cunoscute sub denumirea de criteriile de la Kopenhaga, ºi anume:

I. Criteriul politic
- stabilitatea instituþiilor ce garanteazã democraþia;
- funcþionarea statului de drept;
- asigurarea drepturilor omului;
- respectul faþã de minoritãþi ºi protecþia acestora.

II. Criteriul economic
- existenþa unei economii de piaþã funcþionale;
- capacitatea de a face faþã presiunii concurenþiale ºi forþelor pieþei din interiorul UE.

III. Capacitatea de asumare a obligaþiilor de stat-membru al Uniunii Europene
- prin aderarea la obiectivele uniunii politice, economice ºi monetare;
- prin asigurarea liberei circulaþii a persoanelor, serviciilor ºi capitalurilor;
- prin asigurarea ºi respectarea drepturilor societãþilor comerciale;
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- prin promovarea politicii respective în domeniul concurenþei;
- prin promovarea adecvatã a politicii agricole, industriale, energetice, în domeniul transporturilor;
- prin promovarea politicilor comunitare în domeniul social ºi ocupãrii forþei de muncã;
- prin cooperarea în domeniul justiþiei ºi afacerilor interne.
Potrivit Consiliului European de la Madrid (decembrie 1995), la cele trei criterii enumerate se mai adaugã
criteriul conform cãruia þãrile candidate trebuie sã creeze condiþii adecvate pentru integrarea lor prin adaptarea
structurilor administrative ºi judiciare, menite sã asigure transpunerea legislaþiei Uniunii Europene în cea
naþionalã. În 1997, Consiliul European de la Luxemburg a decis cã funcþionarea instituþiilor menþionate trebuie
consolidatã ºi amelioratã prin prisma prevederilor Tratatului de la Amsterdam. Astfel, al patrulea criteriu
poate fi definit ca reforma administraþiei publice. Pentru a îndeplini aceste criterii, dupã independenþã, Slovenia
a decis sã creeze o economie de piaþã dezvoltatã bazatã pe proprietatea privatã.[4]
Ca sã realizeze acest obiectiv, Slovenia a trebuit sã ducã la bun sfîrºit restructurarea economiei ºi sã
implementeze reformele economice.
Aceste reforme nu erau îndreptate direct spre aderarea la Uniunea Europeanã, dar, deoarece Uniunea
Europeanã se bazeazã pe aceleaºi principii, ele erau, ca urmare, o precondiþie pentru a deveni membru al
acestei structuri.
Procesul de aderare a accelerat astfel îndeplinirea propriului scop al Sloveniei  de a deveni o þarã
democratã, economic dezvoltatã ºi asiguratã.
La 31 martie 1995 au început negocierile între Slovenia ºi Uniunea Eropeanã în vederea încheierii Acordului
de asociere, care a fost semnat la 10 iunie al acelaºi an, ulterior Slovenia înaintînd cererea pentru a deveni
membru al Uniunii Europene.
Perioada de asociere a constituit o nouã etapã din relaþiile multilaterale în domeniul politic, economic ºi
social; reprezentînd biletul de intrare pentru obþinerea calitãþii de membru ºi participarea în strategia de
preaderare (Essen) cu statut de þarã asociatã.
Scopul fundamental al asocierii a fost pentru Slovenia asigurarea integrãrii treptate în Uniunea Europeanã.
Efectele asocierii au fost liberalizarea comerþului (6 ani ai perioadei de tranziþie); liberalizarea circulaþiei
serviciilor, capitalului, forþei de muncã; accesul la programele comunitare; participarea la activitãþi în domenii
noi; intensificarea dialogului politic.
Organele comune în perioada de asociere au fost:
 Consiliul de asociere (la nivel ministerial),
 Comitetul de asociere (la nivel de înalþi funcþionari din Slovenia ºi Uniunea Europeanã),
 Subcomitetele (8),
 Comitetul parlamentar de asociere (la nivel parlamentar).
Rolul Parlamentului în perioada de asociere se manifesta atît în plan intern, cît ºi extern. Pe plan extern
funcþiona Comitetul pentru politicã externã (adopta poziþii de negociere) ºi Comisia pentru afaceri europene
(organ de monitorizare ºi consultare).
Funcþiile pe plan extern le îndeplinea ºi Comitetul parlamentar comun, unde aveau loc schimburi de opinii.
Negocierile[5] de aderare a Sloveniei la Uniunea Europeanã au început în aprilie 1998. Între timp, la
1 februarie 1999, Acordul de asociere a intrat în vigoare, iar la 13 decembrie 2002 negocierile de aderare au
fost finalizate cu semnarea, la 16 aprilie 2003, a Tratatului de aderare a Sloveniei la Uniunea Europeanã. La
1 mai 2004 Slovenia a fost printre cele 10 þãri care s-au integrat în Uniunea Europeanã.
Ca urmare a experienþei trãite, este de menþionat faptul cã deosebit de dificile ºi importante sînt negocierile
din þarã. Suportul politic este o condiþie prealabilã ºi inerentã pentru îndeplinirea cu succes a procesului în
întregime. Procesul trebuie sã fie transparent, sã asigure dreptul la informaþie ºi deci de participare la luarea
deciziilor.
În componenþa echipei de negociere intra ºeful departamentului pentru afacerile europene din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe al Sloveniei, ºeful Serviciului pentru afacerile europene, un reprezentant al
Ministerului Finanþelor, doi reprezentanþi ai Ministerului Relaþiilor Economice ºi Dezvoltãrii, un reprezentant
al Serviciului guvernului pentru legislaþie.
În procesul de negociere erau implicaþi 86 de angajaþi, care formau personalul de deservire. Echipa de
negociere avea în componenþa sa, iniþial, 11 persoane ºi era susþinutã de Comitetul interministerial pentru
afaceri europene, care menþinea legãtura cu 14 ministere ºi 5 servicii guvernamentale.
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Coordonarea afacerilor cu Uniunea Europeanã
Dilema principalã legatã de aceastã chestiune a fost aceea de a decide cine sã efectueze coordonarea:
Ministrul Afacerilor Externe sau Primul-ministru.
Activitãþile prioritare care urmau sã fie coordonate erau: armonizarea ºi monitorizarea pregãtirilor Sloveniei
pentru calitatea de membru al Uniunii Europene; desfãºurarea negocierilor cu Uniunea Europeanã;
implementarea acordurilor încheiate cu Uniunea Europeanã; ajutorul naþional în cooperarea cu programul
PHARE ºi alte programe; cooperarea Sloveniei cu instituþiile ºi organele Uniunii Europene.
Pe lîngã aceasta, Slovenia a îndeplinit urmãtoarele obligaþii:
- transpunerea legislaþiei: aproximativ 270 de legi ºi 700 de reglementãri de implementare;
- cheltuieli bugetare: 2,5% - 4% din bugetul anual;
- crearea de instituþii în domeniul agriculturii, al dezvoltãrii regionale, al mediului, al standartizãrii;
- formarea capacitãþii administrative: 2000 de angajaþi.
Principala sarcinã a structurilor administrative consta în informarea administraþiei publice, a Parlamentului,
a Camerei de Comerþ ºi Industrie, a uniunilor comerciale, a universitãþilor, a întregii comunitãþi profesionale
despre contactele cu Uniunea Europeanã. Pe lîngã aceasta, se acorda un suport informaþional în vederea
coordonãrii activitãþilor necesare ºi negocierilor Sloveniei cu Uniunea Europeanã. În acelaºi obiectiv de
integrare se includ urmãtoarele activitãþi:
- traducerea a 100.000 de pagini ale legislaþiei Uniunii Europene;
- traducerea a 30.000 de pagini ale legislaþiei Sloveniei;
- traducerea materialelor curente referitoare la Uniunea Europeanã;
- pregãtirea bazelor de date pentru coordonare ºi a propunerilor terminologice;
- educarea populaþiei.
În plus, aceastã structurã administrativã avea ca sarcinã sã asigure instruirea referitor la Uniunea Europeanã
a tuturor persoanelor implicate (prin relaþii de muncã) în procesul de aderare la Uniunea Europeanã; educarea
cu asistenþa Uniunii Europene; schimbul de experienþã cu alte state-membre; asistenþa bilateralã a statelormembre prin organizarea de seminare ºi cicluri de studii, prin sistemele de educaþie existente (cu ajutorul
lectorilor vizitatori).
Toate acestea se efectuau cu participarea unei administraþii tinere, a instituþiilor ºi legislaþiei noi, în condiþiile
lipsei de experienþã managerialã, lingvisticã, de negociere, de cunoºtinþe specializate în administrarea publicã.
Din experienþa practicã rezultã cã negocierile, în procesul de aderare la Uniunea Europeanã, decurg
reieºind din poziþia: nimic nu este acceptat pînã cînd totul, în întregime, nu este acceptat.
Pe lîngã aceasta, aquis-ul comunitar nu este negociabil.
Existã perioade de tranziþie în însuºi procesul de aderare ºi negociere. Negocierile Sloveniei cu Uniunea
Europeanã privind aderarea au început efectiv doar în a doua jumãtate a anului 2002.
Problemele principale sînt asemãnãtoare pentru toate þãrile, dar dimensiunile lor variazã de la þarã la þarã.
Trebuie sã fie evitate negocierile pe marginea subiectelor care nu fac parte din aquis-ul comunitar.
Din experienþa Sloveniei de aderare la Uniunea Europeanã pot fi formulate unele concluzii utile:
- Nu trebuie sã se dea nici un temei pentru dubii în ceea ce priveºte eficienþa ºi capacitatea îndeplinirii
proiectului.
- Nu existã o suveranitate explicitã în Uniunea Europeanã  cooperarea, acordul etc. sînt cuvinte-cheie.
- Este necesarã conºtientizarea faptului cã imaginea þãrii candidate se formeazã în decursul întregii perioade
de aderare.
- Trebuie sã existe o bunã determinare în exterior ºi sã se facã anumite reasigurãri în interior, dar în
ambele cazuri sã fie realizate corect, dupã un singur principiu.
Dacã ar fi sã evaluãm procesul de aderare la Uniunea Europeanã, atunci pe prim plan se situeazã astfel
de valori ca stabilitatea, securitatea, prosperitatea.
Scopul final al aderãrii se încadreazã în urmãtoarele constatãri:
- Eliminarea barierelor existente într-un stat orientat doar în interior pentru conlucrarea ºi atingerea stãrii
societãþii deschise contribuie la creºterea încrederii în forþele proprii.
- Stabilirea regulilor europene comune, care se soldeazã cu creºterea transparenþei, stabilitãþii ºi
predictibilitãþii, economiei, lucru important, în special, pentru subiecþii economici.
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- Þara a devenit parte a spaþiului european comun de stabilitate, securitate ºi prosperitate bazat pe soluþii
interne pozitive ºi respectarea cadrului instituþional.
Concomitent, poate fi menþionat faptul cã majoritatea schimbãrilor în þãrile cu opþiunea de aderare la
Uniunea Europeanã au loc înainte de aderare. Problema privind costurile ºi beneficiile rãmîne deschisã, însã
responsabilitatea privind extinderea ulterioarã a Uniunii Europene urmeazã a fi comunã.
Pilonii pentru schimbãrile pozitive de dupã aderare sînt urmãtorii:
- obiective concurente ºi realiste pentru mobilizarea þãrii;
- politicã credibilã pentru susþinerea procesului de evaluare pas cu pas (politic, social ºi economic);
- nivelul înalt al consensului politic nu numai în ceea ce priveºte suportul privind aderarea, dar ºi schimbãrile
specifice necesare;
- transparenþa procesului  dacã existã probleme, acestea trebuie rezolvate, nu disimulate.
Am putea evidenþia ºi anumite probleme care existã în însãºi Uniunea Europeanã, printre acestea
numãrîndu-se: situaþia economicã în unele state-membre fondatoare ale Uniunii Europene, aºa ca Germania,
Franþa, Italia, necesitatea de a cãuta soluþii orientate spre viitor; decalajul în nivelul de dezvoltare economicã
între unele state-membre ºi cele care urmeazã sã adere ºi chiar situaþia politicã în unele dintre ele.
În perioada scurtã de dupã aderare, Slovenia are deja unele rezultate: s-a îmbunãtãþit situaþia bugetarã;
existã un cadru stabil pentru fermieri. În perspectivã se preconizeazã ca Slovenia sã rãmînã recipient al
fondurilor europene; sã fie asiguratã o poziþie egalã între fermierii din Slovenia ºi cei din alte state-membre
ale Uniunii Europene; sã beneficieze de oportunitãþi pentru a regionaliza obiectivele coerente.
Eficienþa aderãrii la Uniunea Europeanã se reflectã în racordarea legislaþiei Sloveniei la cea a Uniunii
Europene, în participarea activã la procesul de luare a deciziilor în instituþiile Uniunii Europene, în pregãtirea
de a adopta moneda euro, în stabilirea frontierei externe a Uniunii Europene, în utilizarea eficientã a fondurilor
Uniunii Europene.
Analizînd aceastã experienþã, nu trebuie sã uitãm cã þara candidat doreºte sã devinã membrã a Uniunii
Europene, ºi nu viceversa. Procesul de aderare la Uniunea Europeanã este similar aderãrii la un club.
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ
Âàñèëèé ÑÀÊÎÂÈ×,
äîêòîð õàáèëèòàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê
In the article are examined the roles and the functions of the state, sovereignty and essence,
some perspectives of the public government evolution in the conditions of globalization. The classification of states is presented by the possibilities of a state and the fulfilling of different functions in
the world system. It was drawn the conclusion that in the process of globalization, the state is, as
before, an active subject on the international scene and it reacts dynamically at the historic challenges of the present time. The globalization and the new external and internal conditions of the
states activity dont cancel the basic principles of the sovereignty. Nowadays, transformational changes
take place in the structure of the state and the mechanisms of transnational coordination.
Ïðîöåññ ãëîáàëèçàöèè, ïðåäïîëàãàþùèé èíòåðíàöèîíàëèçàöèþ ýêîíîìèêè, ïîëèòè÷åñêîé è
ïóáëè÷íîé ñôåð, ñòðåìèòåëüíîå ðàçâèòèå íîâûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
ôîðìèðóþùèõ ãëîáàëüíûå ñåòè ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáëåíèÿ è ôèíàíñîâ, çàòðàãèâàåò ïðàêòè÷åñêè
âñå ñôåðû îáùåñòâåííîé æèçíè íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ: ýêîíîìèêó, âíóòðåííþþ è âíåøíþþ
ïîëèòèêó, èäåîëîãèþ, ñîöèàëüíóþ ñôåðó, êóëüòóðó, ýêîëîãèþ, áåçîïàñíîñòü [1]. Ïðè÷åì ãëîáàëèçàöèÿ
äàåò íå òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå èìïóëüñû ðàçâèòèÿ, íî è âûçûâàåò ðÿä ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ïî ñâîåé
ïðèðîäå è ïðîèñõîæäåíèþ óãðîç.
Òàê êàê ãîñóäàðñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îïðåäåëÿþùèõ ñóáúåêòîâ ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, ïîñëåäñòâèÿ ãëîáàëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ â ïåðâóþ î÷åðåäü âëèÿþò
íà ðàçíûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ñàìîãî ãîñóäàðñòâà. Ïîä âîçäåéñòâèåì ãëîáàëèçàöèè â íàöèîíàëüíûõ
ãîñóäàðñòâàõ ïðîèñõîäÿò îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ ðîëè ãîñóäàðñòâà, åãî âíóòðåííèõ è âíåøíèõ
ôóíêöèé, ïðåðîãàòèâ, ïðåîáðàçóåòñÿ âëàñòü, èçìåíÿåòñÿ åå ïðèðîäà, îñëàáëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé
ñóâåðåíèòåò, èçìåíÿåòñÿ ñóùíîñòü ãîñóäàðñòâà. Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ïîëàãàþò, ÷òî ãîñóäàðñòâî
ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîäíûì èñòîðè÷åñêèì ÿâëåíèåì, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíî íàõîäèòñÿ â çàâåðøàþùåì
ïåðèîäå ñâîåé èñòîðèè [2]. Íåêîòîðûìè èññëåäîâàòåëÿìè âûñêàçûâàåòñÿ ìíåíèå î ñêîðîì
«èñ÷åçíîâåíèè» ãîñóäàðñòâà.
Ðîññèéñêèé ó÷åíûé À.È. Óòêèí âûäåëÿåò ÷åòûðå ñèëû, êîòîðûå «êðóøàò ïðåæíþþ ñèñòåìó, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ãîñóäàðñòâà òåðÿþò ñâîþ íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü» [3]. Ýòî, ñîãëàñíî åãî ìíåíèþ,
òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè, íåãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ñàìîîïðåäåëåíèå íîâûõ íàöèé, ðåçêî
óâåëè÷èâàþùàÿñÿ ìîáèëüíîñòü íàñåëåíèÿ.
Íà òðàíñôîðìàöèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, íà íàø âçãëÿä, îãðîìíîå âëèÿíèå
îêàçûâàþò ñëåäóþùèå ãëîáàëüíûå ôàêòîðû:
 èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå òåõíîëîãèè;
 âîçðàñòàíèå âñåîáùåé âçàèìîçàâèñèìîñòè ÷åðåç îáùíîñòü ãëîáàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è åäèíîãî
ïðàâîâîãî ïðîñòðàíñòâà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò íàìåòèâøèåñÿ ïîäõîäû ê ãëîáàëüíîé «ñóäåéñêîé
âëàñòè», íîðìû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêèìè ïðàâàìè, ïîçâîëÿþò âìåøèâàòüñÿ âî âíóòðåííèå äåëà
ãîñóäàðñòâ;
 âîçäåéñòâèå ìåæäóíàðîäíûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð;
 äåìîêðàòèçàöèÿ âíóòðèñòðàíîâûõ ïðîöåññîâ è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé;
 òðàíñôîðìàöèÿ ìèðîâîãî îáùåñòâà â êà÷åñòâåííî íîâîå ãëîáàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ïåðåðàñïðåäåëåíèå âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé ñ íàöèîíàëüíîãî íà ãëîáàëüíûé óðîâåíü; òðàíñíàöèîíàëèçàöèÿ
íàöèîíàëüíûõ ýëèò;
 ïîÿâëåíèå íîâûõ ñóáúåêòîâ âëàñòè, òàêèõ êàê ìèðîâàÿ äåðæàâà, ìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêèå ðåãóëèðóþùèå îðãàíû, íåôîðìàëüíûå öåíòðû âëèÿíèÿ ãëîáàëüíîãî óðîâíÿ êîìïåòåíöèè;
 òðàíñãðàíè÷íûå ïåðåìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ, êàïèòàëà;
 ýêîëîãèÿ, ðåñóðñû è íåîáõîäèìîñòü îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íåóêëîííî âîçðàñòàåò âçàèìîçàâèñèìîñòü ãîñóäàðñòâ ÷åðåç îáùíîñòü
ãëîáàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ñðåäû îáèòàíèÿ, ÷åðåç ìåæäóíàðîäíîå ðàçäåëåíèå òðóäà, âñåîáùèå
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èíôðàñòðóêòóðíûå ñåòè, óíèôèöèðóþòñÿ íàöèîíàëüíûå íîðìû è ñòàíäàðòû â ïðîèçâîäñòâå è
ïîòðåáëåíèè. Èíòåðíàöèîíàëèçèðóþòñÿ ôèíàíñîâûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ôîíäû. Ñâîáîäíåå
ñòàíîâÿòñÿ ïîòîêè èíôîðìàöèè, òîâàðîâ, êàïèòàëà è ëþäåé.
Çàêîíîäàòåëüñòâî ðàçíûõ ãîñóäàðñòâ àäàïòèðóåòñÿ ê çàêîíîäàòåëüñòâó áîëåå âûñîêîé èíñòàíöèè.
Òàê, íàïðèìåð, â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà óæå ñâûøå ïîëîâèíû íàöèîíàëüíûõ çàêîíîâ ïîÿâèëèñü
â ðåçóëüòàòå çàêîíîäàòåëüñòâà ÅÑ.
Òàêèì îáðàçîì âîçíèêëà íîâàÿ ðåàëüíîñòü âîçðàñòàþùåé ãëîáàëüíîé âçàèìîçàâèñèìîñòè, êîãäà
íàöèîíàëüíûå ãðàíèöû, îñòàâàÿñü äåìàðêàöèîííûìè ëèíèÿìè íà êàðòå, ïåðåñòàþò áûòü ðåàëüíûì
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ñâîáîäíîé òîðãîâëè, äâèæåíèÿ êàïèòàëîâ, ëþäåé.
Òðàíñôîðìàöèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà ïðîèñõîäèò ôàêòè÷åñêè â òå÷åíèå òðåõ ñòîëåòèé, íåóêëîííî
ñìåùàÿ èõ õàðàêòåð (õîòÿ ýòî íå ïðÿìîëèíåéíàÿ ýâîëþöèÿ) ñ ÷èñòî âîåííûõ â ñòîðîíó ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé ðåãóëÿöèè è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Ñ ñåðåäèíû XVII äî ñåðåäèíû XIX â. ðîëü ãîñóäàðñòâà îãðàíè÷èâàëàñü âûïîëíåíèåì òàêèõ
ôóíêöèé, êàê: îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, çàùèòà èõ ñîáñòâåííîñòè, ðàçðåøåíèå ñïîðîâ,
îðãàíèçàöèÿ äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ è îáùåñòâåííûõ ðàáîò.
Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå ñòàëà íàáèðàòü ñèëó ñî âðåìåíè Âåëèêîé
äåïðåññèè íà÷àëà 30-õ ãã. ÕÕ â. Ïðàâèòåëüñòâà ðÿäà ñòðàí ìåòîäàìè àêòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà â
ýêîíîìèêó ïûòàëèñü ïðîòèâîñòîÿòü ñïàäó è ñâÿçàííûìè ñ íèì áåçðàáîòèöå è íèùåòå. Òî åñòü
ãîñóäàðñòâî ñ ýòîãî âðåìåíè âçÿëî íà ñåáÿ ðåøåíèå òàêèõ çàäà÷, êîòîðûå ðàíüøå íå âõîäèëè â åãî
ôóíêöèè, è ðàñøèðèëî ñóùåñòâóþùèå. Ðóáåæ 60-70-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà îòìå÷åí êàê àïîãåé ðàçâèòèÿ
âñåõ èíñòèòóòîâ ãîñóäàðñòâ. Îãîñóäàðñòâëåíèå îáùåñòâà, ýêîíîìèêè, ïîëèòèêè, êóëüòóðû âî ìíîãèõ
ðåãèîíàõ ìèðà, îñîáåííî â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå è Àçèè äîñòèãëî íàèâûñøåãî óðîâíÿ [2].
Ê êîíöó XIX â. â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ñòàëî ñêëàäûâàòüñÿ ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, äëÿ êîòîðîãî
õàðàêòåðíû ôîðìèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëüíîé äåìîêðàòèè, ïîÿâëåíèå ïîñòîÿííûõ îáùåíàöèîíàëüíûõ
èíñòèòóòîâ âëàñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ïàðëàìåíòñêîãî òèïà, ñâÿçûâàþùèõ îáùåñòâî ïî ãîðèçîíòàëè
è âåäóùèõ áîðüáó íà îñíîâå êëàññîâûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ è äðóãèõ èíòåðåñîâ. Â óñëîâèÿõ
ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà ãîñóäàðñòâî âïåðâûå ñòàíîâèòñÿ èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ íå êàêîãî-ëèáî ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà, à îáùåñòâà â öåëîì.
Ãîñóäàðñòâî äîëãîå âðåìÿ áåçàëüòåðíàòèâíî ìîíîïîëèçèðîâàëî ðîëü âûðàçèòåëÿ è ïðåäñòàâèòåëÿ
èíòåðåñîâ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, à ïîíÿòèå «áåçîïàñíîñòü ðàçâèòèÿ» ñòàëî ñèíîíèìîì ïîíÿòèÿ
«áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâà» èëè «íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü». Êðîìå ýòîãî, íàöèîíàëüíûé
ñóâåðåíèòåò è íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü òàêæå ôàêòè÷åñêè áûëè ñèíîíèìàìè. Â XX âåêå ñèòóàöèÿ
èçìåíèëàñü. Çíà÷èòåëüíàÿ óòðàòà ìíîãèìè íàöèîíàëüíûìè ãîñóäàðñòâàìè ñâîåé áåçîïàñíîñòè
ïðàêòè÷åñêè ñòàëà íîðìîé è íå âîñïðèíèìàåòñÿ èìè áîëåçíåííî.
Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ñòîëåòèé ìåæäóíàðîäíûé ïîðÿäîê ïîêîèëñÿ íà ôóíäàìåíòå íàöèîíàëüíîãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà, êàæäîå ãîñóäàðñòâî âûñòóïàëî â ïðåäåëàõ ñâîåé òåððèòîðèè
âåðõîâíûì è àáñîëþòíûì àðáèòðîì ñîáñòâåííûõ òðåáîâàíèé è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè [4]. Íî
äàæå â ýòî âðåìÿ, õîòÿ þðèäè÷åñêè ñóâåðåíèòåò ñ÷èòàëñÿ àáñîëþòíûì, ÿâíîå íåðàâåíñòâî
íàöèîíàëüíûõ ïîòåíöèàëîâ ñêàçûâàëîñü â ñåðüåçíûõ íàðóøåíèÿõ ñóâåðåíèòåòà îòäåëüíûõ ñòðàí ïî
âîëå ñèëüíûõ äåðæàâ.
Â 70-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ïîÿâèëèñü ïåðâûå ïðèçíàêè êðèçèñà òðàäèöèîííîãî èíñòèòóòà
ãîñóäàðñòâà. Âïåðâûå íà Çàïàäå áûëè ïîäâåðãíóòû ñîìíåíèþ ïðèíöèï è ìåõàíèçì ðàçúåäèíåíèÿ è
ðàçìåæåâàíèÿ íàðîäîâ äðóã îò äðóãà, ÷åì, ñîáñòâåííî, è ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî ñ åãî èíñòèòóòàìè
ãðàíèö, ãðàæäàíñòâà, èäåîëîãèè, àðìèè. Åâðîïà îòêðûëà äëÿ ñåáÿ ïîíÿòèå îáùååâðîïåéñêîãî äîìà.
Âîïðîñ ãëîáàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ èíòåðåñîâ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà âïåðâûå áûë ïîñòàâëåí â ïëîñêîñòü
êîíêðåòíîé ïîëèòèêè.
Â óñëîâèÿõ æå ãëîáàëèçàöèè ýâîëþöèÿ ãîñóäàðñòâà èäåò â íàïðàâëåíèè äàëüíåéøåãî ñíèæåíèÿ
åãî ìîíîïîëèè âî âíåøíèõ è âíóòðåííèõ äåëàõ. Â ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêå íà ïåðåäíèé ïëàí âûõîäÿò
ðåãèîíàëüíûå è ìåæðåãèîíàëüíûå èíòåðåñû âìåñòî íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ, èíòåðåñû
îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ óæå ðåàëüíî íå îïðåäåëÿþò ãëîáàëüíóþ ìåæäóíàðîäíóþ
ïîëèòèêó. Òðàäèöèîííûé ìèð íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ ïðåâðàùàåòñÿ â ìèðîâîå ñîîáùåñòâî.
Ïîñòèíäóñòðèàëüíûå ãîñóäàðñòâà îòêàçàëèñü îò òåððèòîðèàëüíîé ýêñïàíñèè êàê ïîëèòè÷åñêîé öåëè,
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ñêîíöåíòðèðîâàâøèñü íà ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè, êîíêóðèðóÿ çà ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé,
òðàíñíàöèîíàëüíûõ ôèíàíñîâûõ, èíôîðìàöèîííûõ è èíòåëëåêòóàëüíûõ ïîòîêîâ, çà ðûíî÷íûå äîëè â
ìèðîâîé ýêîíîìèêå.
Áîëåå òîãî, â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ãîñóäàðñòâî íå ÿâëÿåòñÿ óæå áîëüøå ãëàâíûì äåéñòâóþùèì
ëèöîì â ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Òàê, èíâåñòèöèè, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñâîåì ÿâëÿþòñÿ ÷àñòíûìè,
ïðèõîäÿò òóäà, ãäå ñîçäàí íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò.
Òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè ðóêîâîäñòâóþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íå èíòåðåñàìè ãîñóäàðñòâà, à
ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ ìèðîâûõ ðûíêîâ. Ïîòðåáèòåëè òàêæå ñòàëè ãëîáàëüíûìè, òàê êàê ñòðåìÿòñÿ
ïîëó÷èòü áîëåå äåøåâóþ è áîëåå êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ íåçàâèñèìî îò ìåñòà åå ïðîèçâîäñòâà.
È, íàêîíåö, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè äàþò âîçìîæíîñòü êîìïàíèÿì äåéñòâîâàòü â ëþáîì ðåãèîíå
ïëàíåòû áåç íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ñèñòåìû áèçíåñà â êàæäîé ñòðàíå. Â ðåçóëüòàòå
òðàíñíàöèîíàëèçàöèÿ ðûíêîâ åùå áîëåå óñèëèëà ïîçèöèè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé. Â ýòîé
ñèòóàöèè ãîñóäàðñòâà ñòðåìÿòñÿ áûòü äëÿ íèõ ïðèâëåêàòåëüíûìè. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è òîðãîâàÿ ïîëèòèêà
ãîñóäàðñòâ ñòàíîâèòñÿ áîëåå âàæíîé, ÷åì âíåøíÿÿ ïîëèòèêà. Ãîñóäàðñòâî âî âñå áîëüøåé ñòåïåíè
èùåò òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ, à íå âîåííûõ ñîþçíèêîâ.
Íàðÿäó ñ ýòèì, ýêîíîìè÷åñêàÿ ãëîáàëèçàöèÿ â ñèëó èíòåãðàöèè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â
ðàìêàõ ãëîáàëüíî âçàèìîçàâèñèìîé ñèñòåìû ñíèæàåò âîçìîæíîñòè íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà â
âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ ñîöèàëüíûìè áëàãàìè ñâîèõ ãðàæäàí, ñïîñîáíîñòè
èñïðàâëÿòü ñîöèàëüíûå íåñáàëàíñèðîâàííîñòè, âîçíèêàþùèå âñëåäñòâèå íåîãðàíè÷åííîé ðûíî÷íîé
ëîãèêè. Ãëîáàëèçàöèÿ òàêæå îãðàíè÷èëà âîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâà ðåãóëèðîâàòü íàöèîíàëüíóþ
ýêîíîìèêó. Âñå ýòî ñíèæàåò ðîëü è çíà÷åíèå ãîñóäàðñòâà.
Íåñïîñîáíîñòü ãîñóäàðñòâà ðàçðåøèòü ïðîáëåìó âîçðàñòàþùèõ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè âñåõ
ôîðì íåðàâåíñòâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîöèàëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ, ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî ïåðåñòàåò âèäåòü â ãîñóäàðñòâå ãëàâíóþ è íåçàìåíèìóþ ôîðìó îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè. Â ðåçóëüòàòå âîçðàñòàåò ðîëü ìåæäóíàðîäíûõ îáùåñòâåííûõ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé, èäåò àêòèâíûé ïîèñê íîâûõ ìîäåëåé äåìîêðàòèè, ñâÿçàííûõ ñ ïðÿìûì äåìîêðàòè÷åñêèì
ó÷àñòèåì ãðàæäàí. Íà ýòîé îñíîâå àêòèâíî ôîðìèðóþòñÿ íîâûå íèøè ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé,
ðåëèãèîçíîé, ñîöèàëüíîé è ëè÷íîñòíîé èäåíòè÷íîñòè, èçìåíÿåòñÿ æèçíåííûé ñòèëü.
Ñóâåðåíèòåò, ãîñóäàðñòâåííàÿ âëàñòü è òåððèòîðèàëüíîñòü ñîñòîÿò ñåãîäíÿ â áîëåå ñëîæíûõ
îòíîøåíèÿõ äðóã ñ äðóãîì, ÷åì â òó ýïîõó, êîãäà ôîðìèðîâàëîñü íàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî.
Ãëîáàëèçàöèÿ ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ íîâûì ðåæèìîì ñóâåðåíèòåòà, íî òàêæå ñ íåòåððèòîðèàëüíûìè
ôîðìàìè ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè â ãëîáàëüíîé ñôåðå, òàêèõ êàê ÎÎÍ, ÌÂÔ,
Âñåìèðíûé áàíê, ÂÒÎ, ÔÀÎ, ÌÎÒ è äð., êîòîðûå ïðåòåíäóþò íà îïðåäåëåííîå ðàâåíñòâî ñ
ãîñóäàðñòâîì â ðåøåíèè ïðîáëåì âçàèìîäåéñòâèÿ ñòðàí âî âíåøíåïîëèòè÷åñêîé è âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïîýòîìó ìèðîâîé ïîðÿäîê áîëüøå íå ìîæåò áîëåå âîñïðèíèìàòüñÿ êàê âðàùàþùèéñÿ òîëüêî
âîêðóã ãîñóäàðñòâ èëè êàê óïðàâëÿåìûé ãîñóäàðñòâàìè, ïîñêîëüêó âëàñòü âñå áîëåå è áîëåå
ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíàìè íà ìåñòíûõ, íàöèîíàëüíûõ,
ðåãèîíàëüíûõ è ãëîáàëüíîì óðîâíÿõ.
Â ðåçóëüòàòå ãîñóäàðñòâî âûíóæäåíî ðàçäåëÿòü âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ â ìåæäóíàðîäíîé è
îáùåñòâåííîé æèçíè, ýêîíîìèêå, ñ äðóãèìè îáðàçîâàíèÿìè, òðàíñíàöèîíàëüíûìè êîðïîðàöèÿìè,
ìåæäóíàðîäíûìè ôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè, íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Âíóòðè
ñàìîãî ãîñóäàðñòâà âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ âñå â áîëüøåé ñòåïåíè äåëÿòñÿ ìåæäó öåíòðàëüíûì
ïðàâèòåëüñòâîì è ìåñòíîé âëàñòüþ.
Òàêèì îáðàçîì âîçíèêàåò íîâàÿ ñèñòåìà âëàñòíûõ îòíîøåíèé, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ ïëþðàëèçìîì
èñòî÷íèêîâ âëàñòè, â êîòîðîé íàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç òàêèõ èñòî÷íèêîâ, ïðè÷åì
çà÷àñòóþ íå ñàìûì âëèÿòåëüíûì, ÷òî âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëÿåò èçìåíåíèå êîíôèãóðàöèè âëàñòè â
ìèðå. Â óñëîâèÿõ ìåíÿþùåãîñÿ ãëîáàëüíîãî ïîðÿäêà ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà âûíóæäåíû àäàïòèðîâàòüñÿ
ê íåìó, à ïðàâèòåëüñòâà íàõîäèòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðàòåãèè äëÿ íàëàæèâàíèÿ ñâÿçåé ñ
ãëîáàëèçèðóþùèìñÿ ìèðîì.
Àìåðèêàíñêèé ó÷åíûé Äàíèåëü Áåëë íåñêîëüêî ðàíåå, äåëàÿ ïðîãíîç ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé â
áóäóùåì, ïðèøåë ê âûâîäó î íåñîâïàäåíèè ìàñøòàáîâ ñèë ãëîáàëèçàöèè è èíñòèòóòîâ ñîâðåìåííîãî
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ãîñóäàðñòâà. Ïî åãî ìíåíèþ, ìàñøòàá ãîñóäàðñòâà ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì ìàë äëÿ ðåøåíèÿ êðóïíûõ
ïðîáëåì è ñëèøêîì âåëèê äëÿ ðåøåíèÿ ìàëûõ ïðîáëåì [14].
Ïîä âîçäåéñòâèåì ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè ïðîèñõîäÿò ôóíäàìåíòàëüíûå èçìåíåíèÿ â êóëüòóðíîöåííîñòíûõ è ñîöèàëüíûõ îðèåíòàöèÿõ ÷åëîâåêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâåíü èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò öåííîñòíî-ìîðàëüíóþ ðåãóëÿöèþ ïîâåäåíèÿ.
Êðîìå ýòîãî, â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü íîâûõ ôîðì íàñèëèÿ íàä ÷åëîâåêîì,
ìàíèïóëÿöèè è ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì ÷åëîâåêà. Âîçíèêëè íîâûå ôîðìû ñóùåñòâîâàíèÿ
÷åëîâåêà â âèðòóàëüíîé ñðåäå, ÷òî âñå áîëåå îòðûâàåò åãî îò åñòåñòâåííîé ñðåäû îáèòàíèÿ è ÷òî â
êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðèâîäèò ê íåïðåäñêàçóåìîìó ïîâåäåíèþ ÷åëîâåêà â îáùåñòâå.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ, ôèíàíñîâàÿ è äàæå íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà ñòàëè â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèè îáúåêòèâíî áîëåå óÿçâèìû ïåðåä ëèöîì ìåæäóíàðîäíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë,
ìíîãî÷èñëåííûõ òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé è ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé,
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîâåäåí÷åñêèõ îòíîøåíèé ÷åëîâåêà â îáùåñòâå.
Êàê ñëåäñòâèå, â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ïðîèñõîäèò ïðîöåññ îãðàíè÷åíèÿ ñóâåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâà.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî:
 ãîñóäàðñòâî ñòàëêèâàåòñÿ ñ ìíîãèìè ïðîáëåìàìè (òðàíñãðàíè÷íîå ïåðåìåùåíèå êàïèòàëà,
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì è ò.ä.), ðàçðåøèòü êîòîðûå â ðàìêàõ íàöèîíàëüíûõ ãðàíèö
íåâîçìîæíî;
 ïðè ðàñøèðåíèè è óñëîæíåíèè çàäà÷ è ïðîáëåì ãîñóäàðñòâà, ðåñóðñû ïî èõ ðåàëèçàöèè
óìåíüøàþòñÿ;
 ïðîèñõîäèò äèâåðñèôèêàöèÿ öåíòðà âëàñòè  ïåðåäà÷à óïðàâëåí÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé íà
íàäíàöèîíàëüíûé èëè ìåñòíûé óðîâíè;
 âîçðàñòàåò àâòîíîìèÿ òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí, ÷òî âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ è óêðåïëåíèþ
òðàíñãðàíè÷íûõ ñâÿçåé (åâðîðåãèîíû è ò.ä.);
 èçìåíÿåòñÿ îòíîøåíèå â îáùåñòâå, ðàçâèâàåòñÿ êîñìîïîëèòèçì ýëèò;
 ìèãðàöèÿ óñèëèâàåò âçàèìîïðîíèêíîâåíèå êóëüòóð è îäíîâðåìåííî ñîçäàåò íîâûå ïðîáëåìû.
Íàðÿäó ñ ýòèì èçìåíÿåòñÿ è âíåøíÿÿ, ìåæäóíàðîäíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ àòðèáóòèêà ãîñóäàðñòâà,
èçìåíÿåòñÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà êàê ãëàâíîãî àêòîðà ìèðîâîé ïîëèòèêè. Ìíîãèå àíàëèòèêè ïðèøëè ê
âûâîäó, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû ñòàíîâÿòñÿ
áîëåå ðàñïûëåííûìè [5].
«Ðàçìûâàíèå» íàöèîíàëüíîãî ñóâåðåíèòåòà ãîñóäàðñòâ ïðîèñõîäèò ïîä âîçäåéñòâèåì
ìåæäóíàðîäíûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Âìåøàòåëüñòâî ïîä ýãèäîé
ÎÎÍ, ïîñðåäñòâîì ðåøåíèé Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ, âî âíóòðåííèå äåëà ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ
â âèäå ìèðîòâîð÷åñêîé ëèáî ãóìàíèòàðíîé èíòåðâåíöèè äëÿ çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè âîçäåéñòâóþò íà îñíîâû êîíöåïöèè àáñîëþòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà. Áåçóñëîâíî,
ðàâíîïðàâèå ãîñóäàðñòâ, äåêëàðèðóåìîå â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå, âñåãäà óñòóïàëî ðåàëèÿì ïîëèòèêè
ïî ïðèíöèïó «ñèëüíûé âñåãäà ïðàâ». Íî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âíóòðåííèé ñóâåðåíèòåò ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå èëëþçîðíûì. Êàê ïèøåò Ç. Áæåçèíñêèé, «íàöèîíàëüíûé ñóâåðåíèòåò âñå áîëüøå
ïðåâðàùàåòñÿ â èëëþçèþ äëÿ âñåõ, çà èñêëþ÷åíèåì ãîðñòêè ñèëüíåéøèõ ãîñóäàðñòâ» [4].
Òàêèì îáðàçîì, âàæíåéøèì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå è ðåøàþùèì îáðàçîì 
íà áóäóùåå, ÿâëÿåòñÿ î÷åâèäíîå îñëàáëåíèå ãîñóäàðñòâà ïî ìåðå óñèëåíèÿ ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè [6].
Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ñóâåðåíèòåò áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé ìåæäóíàðîäíîé ëåãèòèìíîñòè
[7]. Åñëè ðàíåå âîåííàÿ ñèëà, ñïîñîáíîñòü çàùèùàòü òåððèòîðèþ âîåííûìè ñðåäñòâàìè áûëè îñíîâîé
äëÿ ñóâåðåííîãî ãîñóäàðñòâà, òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîäõîäû ê çàùèòå íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ,
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñàìîé ìîùíîé ñòðàíû (ñòðàíû-ñèñòåìû) ìèðà ÑØÀ, êîòîðàÿ ïî âûðàæåíèþ
áûâøåãî ãîññåêðåòàðÿ Êîëèíà Ïàóýë ÿâëÿåòñÿ «ãîñïîäñòâóþùåé ìèðîâîé äåðæàâîé», çíà÷èòåëüíî
îñëàáëÿþò ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò è àâòîíîìèþ. Ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò è àâòîíîìèÿ
ñóùåñòâóþò äî òåõ ïîð, ïîêà âíåøíèå ôàêòîðû íå ïîïûòàþòñÿ âîçäåéñòâîâàòü íà âíóòðåííèå äåëà
ãîñóäàðñòâà. Ïðèìåðîì ìîæåò áûòü âîåííîå âìåøàòåëüñòâî â Þãîñëàâèè, Èðàêå, Àôãàíèñòàíå.
Â öåëîì ìîùü Àìåðèêè, àìåðèêàíñêîå îáùåñòâî «ñòèìóëèðóþò ðàçâèòèå òàêèõ ãëîáàëüíûõ
ñîöèàëüíûõ òåíäåíöèé, êîòîðûå ïîäâåðãàþò ýðîçèè òðàäèöèîííûé ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò» [4].
Çàðóáåæíûå ïîëèòîëîãè âûäåëÿþò ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ ïîíÿòèÿ «ñóâåðåíèòåò» [5]:
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1. Âåñòôàëüñêèé ñóâåðåíèòåò  â ðàìêàõ ñîáñòâåííûõ ãðàíèö ãîñóäàðñòâî èìååò ìîíîïîëèþ íà
ïðèíÿòèå ðåøåíèé. Íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå ýòî îçíà÷àåò ïðèíöèï íåâìåøàòåëüñòâà âî âíóòðåííèå
äåëà äðóãèõ ãîñóäàðñòâ.
2. Ìåæäóíàðîäíûé þðèäè÷åñêèé ñóâåðåíèòåò ñâÿçàí ñî âçàèìíûì ïðèçíàíèåì ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå
â ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå ÿâëÿþòñÿ ñâîáîäíûìè è ðàâíûìè.
3. Ñóâåðåíèòåò âçàèìîçàâèñèìîñòè  ñïîñîáíîñòü ãîñóäàðñòâ êîíòðîëèðîâàòü äâèæåíèå ñâîèõ
ãðàíèö. Õîòÿ ïðàâî ãîñóäàðñòâ óïðàâëÿòü ñîáñòâåííûìè ãðàíèöàìè íå ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ,
ñóâåðåíèòåò â ýòîì çíà÷åíèè â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè îñëàáëåí èç-çà ôàêòè÷åñêîé íåâîçìîæíîñòè
äåëàòü ýòî â ïîëíîì îáúåìå.
4. Âíóòðåííèé ñóâåðåíèòåò  âíóòðåííèå ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð è ñïîñîáíîñòü
ýôôåêòèâíî âëèÿòü íà ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ.
Àíàëèç ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ìåíÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «ãîñóäàðñòâî». Èñòîðè÷åñêè ãîñóäàðñòâî îïèðàëîñü íà ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì, íà îñíîâå êîòîðîãî ôîðìèðîâàëî ïðàâîâóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó. Â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè, âñåîáùåé èíòåðíàöèîíàëèçàöèè
ýêîíîìèêè äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñóäàðñòâî ìîãëî ñòàòü ñèëüíûì è ñïîñîáíûì çàùèòèòü ñåáÿ è ñâîè
íàöèîíàëüíûå èíòåðåñû â ìèðîâîì õîçÿéñòâå, ïðàâîâàÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñòâà, ïî ìíåíèþ Ý. Êî÷åòîâà,
ñ êîòîðûì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, äîëæíà îïèðàòüñÿ íå ñòîëüêî íà ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì ãîñóäàðñòâà,
ñêîëüêî íà ôèíàíñîâûé ðåæèì [8].
Äàííûé âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî ñòðàíû, ôîðìèðóþùèå ïðàâîâûå íîðìû íà îñíîâå
ïîëèòèêè, òåì áîëåå ïîëèòè÷åñêèå ðåæèìû, ïðîâîäÿùèå ïîëèòèêó èçîëÿöèè ñâîèõ ãîñóäàðñòâ îò ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðîèãðûâàþò ñòðàíàì, îðèåíòèðîâàííûì íà äîñòèæåíèå ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ öåëåé ÷åðåç âêëþ÷åíèå íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê â ìèðîâóþ ãëîáàëüíóþ ýêîíîìèêó
è äîñòóï ê ìèðîâîìó ðàçäåëåíèþ ïðèáûëè. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïåðâûå íå ñîîòâåòñòâóþò ãëîáàëüíîé
èíòåãðàöèè è äåìîêðàòèçàöèè ìèðîâîãî îáùåñòâà, êðèòåðèÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãðåññà.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ â ìèðå îáðàçîâàëèñü ðàçëè÷íûå òèïû ãîñóäàðñòâ, îáëàäàþùèå ðàçíûìè
ýêîíîìè÷åñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, è, èñõîäÿ èç ýòîãî, âûïîëíÿþùèå â ìèðîâîé ñèñòåìå
ðàçëè÷íûå ôóíêöèè.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå âûäåëÿþòñÿ òðè òèïà ãîñóäàðñòâ: «âåñòôàëüñêèå», «íåäîñòàòî÷íûå» è
«ïîñòâåñòôàëüñêèå».
Âåñòôàëüñêîå ãîñóäàðñòâî  ýòî êëàññè÷åñêàÿ ôîðìà ãîñóäàðñòâà. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ
òàêîãî ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ ñóâåðåíèòåò â ñòðîãî íàöèîíàëüíî-òåððèòîðèàëüíûõ ãðàíèöàõ, â êîòîðûõ
ôîðìèðóåòñÿ îòíîñèòåëüíî îäíîðîäíîå ïðîñòðàíñòâî âëàñòíûõ, ñèëîâûõ è èäåîëîãè÷åñêèõ è
ïîëíîìî÷èé. Äëÿ ýòîãî òèïà ãîñóäàðñòâà õàðàêòåðíà ðàçâèòàÿ ýêîíîìèêà, ñïîñîáíîñòü ñàìîóïðàâëåíèÿ
è âîçìîæíîñòü çàùèòèòü ñåáÿ âîåííûìè ñðåäñòâàìè.
Íàèáîëåå âàæíîé ôóíêöèåé âåñòôàëüñêîãî ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà. Â
ãðàíèöàõ ãîñóäàðñòâà ñîçäàåòñÿ èåðàðõèÿ þðèñäèêöèè îò öåíòðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà äî íèçøèõ
óðîâíåé, ôîðìèðóåòñÿ îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê. Îñíîâíîé åãî îáÿçàííîñòüþ ÿâëÿåòñÿ çàùèòà
òåððèòîðèè, ïîñêîëüêó óãðîçà òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè âîñïðèíèìàåòñÿ êàê âûçîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îáùåñòâåííîìó ïîðÿäêó. Êðîìå ýòîãî ãëîáàëèçàöèÿ ïîâûøàåò çíà÷åíèå
ãðàíèö äëÿ òåõ ñòðàí, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ çàùèòèòü ñåáÿ îò åå íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé. Îäíàêî â
îñíîâíîì â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ãðàíèöû ïåðåñòàþò áûòü áàðüåðàìè.
Òåððèòîðèàëüíàÿ ôóíêöèÿ âåñòôàëüñêîãî ãîñóäàðñòâà íåîòðûâíî ñâÿçàíà ñ ýêîíîìè÷åñêîé ôóíêöèåé.
Ãîñóäàðñòâî âûðàáàòûâàåò ñèñòåìó þðèäè÷åñêèõ ïðàâ è ïîëèòè÷åñêèõ ãàðàíòèé îòíîøåíèé
ñîáñòâåííîñòè, îòâåòñòâåííî çà îáðàùåíèå òîâàðîâ, ñòàíäàðòèçàöèþ ìåðû îáìåíà (äåíåã),
ïðåäîñòàâëåíèå èíôðàñòðóêòóðû äëÿ ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ [9]. Îíî âûïîëíÿåò ñòàáèëèçàöèîííûå
ôóíêöèè ïî ëåãèòèìíîìó ðàçðåøåíèþ, ñãëàæèâàíèþ èëè ìèíèìèçàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ,
ýëåêòîðàëüíûõ êîíôëèêòîâ ìåæäó êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè.
Íåäîñòàòî÷íîå ãîñóäàðñòâî õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî åãî ïðàâÿùèå ãðóïïû íå ñïîñîáíû
îáåñïå÷èòü ýëåìåíòàðíûé ïðàâîïîðÿäîê è óäîâëåòâîðåíèå îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, åãî
íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà íå ñïîñîáíà ïîääåðæèâàòü íåîáõîäèìûé óðîâåíü áëàãîñîñòîÿíèÿ ñâîèõ
ãðàæäàí. Ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû äîñòàòî÷íî ñëàáû. Âëàñòü çà÷àñòóþ ñîñðåäîòî÷åíà â ðóêàõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ýëèò, êîòîðûå èñïîëüçóþò ñâîè ïîçèöèè äëÿ èçâëå÷åíèÿ ëè÷íîé âûãîäû [10].
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Ñóâåðåíèòåò òàêîãî òèïà ãîñóäàðñòâ îñòàåòñÿ âàæíîé îñíîâîé òîëüêî äëÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ
îòíîøåíèé, íî íå îòðàæàåò ðåàëüíûé êîíòðîëü íàä ñâîåé òåððèòîðèåé. Íåäîñòàòî÷íûå ãîñóäàðñòâà,
êàê ïðàâèëî, ðàñïîëîæåíû â íåñòàáèëüíûõ è òðàíñôîðìèðóþùèõñÿ ðåãèîíàõ è â ðåçóëüòàòå ñâîåé
ñëàáîñòè ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûì èñòî÷íèêîì äîïîëíèòåëüíîé íåñòàáèëüíîñòè. Â íèõ íàáëþäàåòñÿ
ñíèæåíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà êàê åäèíñòâåííîãî äåéñòâóþùåãî ëèöà â âûïîëíåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ôóíêöèé.
Â ñëàáûõ ãîñóäàðñòâàõ ïîëó÷àþò ðàñïðîñòðàíåíèå ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ è äâèæåíèÿ âïëîòü
äî âîîðóæåííûõ äâèæåíèé, êîòîðûå ïûòàþòñÿ óñòàíîâèòü (èíîãäà íåáåçðåçóëüòàòíî) êîíòðîëü íàä
÷àñòüþ òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà.
Â öåëîì ïðîñòðàíñòâî äëÿ ìàíåâðà ó òàêèõ ãîñóäàðñòâ çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàåòñÿ åãî âíóòðåííèì
ñîñòîÿíèåì, ãëîáàëüíûìè ñèëàìè «ñâåðõó» (ýêîíîìè÷åñêèìè, òåõíîëîãè÷åñêèìè, êóëüòóðíûìè è ò.ä.)
è áîëåå ñèëüíûìè ãîñóäàðñòâàìè.
Ïîñòâåñòôàëüñêèå èëè ïîñòìîäåðíîâûå ãîñóäàðñòâà èìåþò ãëîáàëèçèðîâàííóþ ýêîíîìèêó,
øèðîêèé óðîâåíü ìåæãîñóäàðñòâåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, äåìîêðàòè÷åñêóþ, ìíîãîóðîâíåâóþ ôîðìó
óïðàâëåíèÿ [10]. Ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè Ý.Ã. Êî÷åòîâà, ïîñòâåñôàëüñêèå ãîñóäàðñòâà óñëîâíî ìîæíî
ïîäðàçäåëèòü íà äâà òèïà ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé [8]:
 ãîñóäàðñòâî â ýêîíîìè÷åñêèõ ãðàíèöàõ;
 íåñîïðåäåëüíûå ãîñóäàðñòâà.
1. Ãîñóäàðñòâî â ýêîíîìè÷åñêèõ ãðàíèöàõ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ãëîáàëèçàöèÿ äàëà âîçìîæíîñòü
ãîñóäàðñòâó ðàñøèðèòü çîíó õîçÿéñòâîâàíèÿ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè, îïðåäåëåííîé ñóâåðåííûìè
ãðàíèöàìè. Êîíòóð ýòèõ ãîñóäàðñòâ (ñòðàí-ñèñòåì) îïðåäåëÿåòñÿ íå íàöèîíàëüíûìè
(àäìèíèñòðàòèâíûìè), à ýêîíîìè÷åñêèìè ãðàíèöàìè. Îñîáåííîñòüþ ýêîíîìè÷åñêèõ ãðàíèö ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî îíè íîñÿò ïîäâèæíûé õàðàêòåð. Âñëåä çà ýêîíîìè÷åñêèìè ãðàíèöàìè ïåðåäâèãàåòñÿ è âîåííàÿ
êîìïîíåíòà äëÿ çàùèòû è ðàñøèðåíèÿ ýòèõ ãðàíèö.
Â ðàìêàõ ñòðàí-ñèñòåì ôîðìèðóåòñÿ îòíîñèòåëüíî îäíîðîäíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ, êóëüòóðíàÿ,
ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ è âîåííàÿ ñðåäà. Â äàííîì ñëó÷àå ïîëèòè÷åñêèé ñóâåðåíèòåò íå ñîâïàäàåò
ñ ýêîíîìè÷åñêèì, ïðè÷åì ãëîáàëèçàöèÿ òîëüêî óñèëèâàåò ýòîò ïðîöåññ.
2. Íåñîïðåäåëüíûå ãîñóäàðñòâà  ñòðàíû-ñèñòåìû, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ íåïðèãðàíè÷íûå
(íåñîïðåäåëüíûå) àíêëàâû. Äëÿ ýòèõ ñòðàí èõ ãîñóäàðñòâåííûé ôèíàíñîâûé ðåæèì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì
ÿäðîì, ïðèòÿãèâàþùèì âñå ýëåìåíòû ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè äðóãèõ è ñïîñîáñòâóþùèõ âíåäðåíèþ
â íèõ èíîðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ðåæèìîâ (çàìåíà íàöèîíàëüíîé âàëþòû èíîñòðàííîé, ïîñòóïëåíèå
íàöèîíàëüíûõ íàëîãîâ â çàðóáåæíûé áþäæåò è ò.ä.).
Ðàçâèòèþ íåñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ ñïîñîáñòâóþò ýòíè÷åñêèå äèàñïîðû, êîòîðûå â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèè íå òîëüêî êóëüòóðíî, íî è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêè òÿãîòåþò ê íàöèîíàëüíûì
ìàòåðèíñêèì ñèñòåìàì.
Â çàâèñèìîñòè îò âîçìîæíîñòåé è âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè íàáëþäàåòñÿ
ðîñò àñèììåòðèè ìåæäó ñóâåðåííûìè ãîñóäàðñòâàìè.
Ðàçëè÷íûå ãîñóäàðñòâà â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ïî-ðàçíîìó ñòðîÿò âçàèìîîòíîøåíèÿ â ìèðå è
âíóòðè ñâîèõ ñòðàí, âíóòðåííþþ è âíåøíþþ ïîëèòèêó, ïî ñâîåìó ïûòàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ðåøàòü
âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå ãëîáàëèçàöèè âûçîâû è óãðîçû íàöèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâó. Îäíè «ñäàþò»
÷àñòü ñâîåãî ñóâåðåíèòåòà è ïðèíèìàþò ýêîíîìè÷åñêèå è êóëüòóðíûå âëèÿíèÿ áîëåå ðàçâèòûõ
ãîñóäàðñòâ è îáúåäèíåíèé. Äðóãèå ïîä÷èíÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ âëàñòü èíòåðåñàì ìåæäóíàðîäíîãî
áèçíåñà, òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé, ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îáúåäèíåíèé. Òðåòüè
ïðåäïðèíèìàþò âñå óñèëèÿ äëÿ çàùèòû ñîáñòâåííîé àâòîíîìèè ïåðåä ëèöîì «ìóëüòèöåíòðè÷íîãî
ìèðà», îò âëèÿíèÿ òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé, ðûíêîâ, íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äðóãèõ
èíòåðíàöèîíàëüíûõ ãðóïï.
Íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûå ãîñóäàðñòâà íåðåäêî âûñòóïàþò êàê ãëîáàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïåðåäàþùèé ÷àñòü ñâîèõ ôóíêöèé ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ
ñâîèì òðàíñíàöèîíàëüíûì êîðïîðàöèÿì è ìîùíûì ôèíàíñîâûì è áàíêîâñêèì ñòðóêòóðàì.
Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, íàïðèìåð, ñâîé îòâåò íà âûçîâû ãëîáàëèçàöèè âèäÿò â ðåàëèçàöèè
êîíöåïöèè «âñåìèðíîãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà». Åâðîïåéñêèå ãîñóäàðñòâà äàííóþ ïðîáëåìó
ðåøàþò ÷åðåç ñòðîèòåëüñòâî îáúåäèíåííîé Åâðîïû, â ðàìêàõ êîòîðîé äåëåãèðóþò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
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Ñîâåòó Åâðîïû. Îïûò ÅÑ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â îáëèêå äàííîãî ðåãèîíàëüíîãî ñîþçà
âîçíèêàåò íîâîå îáðàçîâàíèå, ñâîåîáðàçíûé ñèìáèîç íàöèîíàëüíîãî è íàäíàöèîíàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
[11], ïîñòåïåííî ïåðåõîäÿùåå â íåêîå «íàäíàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî» íà îñíîâå âûñòðàèâàíèÿ
ìíîãîóðîâíåâîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îò ìåñòíîãî äî íàäíàöèîíàëüíîãî óðîâíÿ.
Îòäåëüíûå ñòðàíû, òàêèå êàê Êèòàé, èùóò îïîðó â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, ïðè ýòîì íå çàáûâàÿ î
ïðåèìóùåñòâàõ ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ  íàïðèìåð, â ÂÒÎ.
Ìíîãèå ãîñóäàðñòâà èäóò ïî ïóòè ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé. Íà íàø âçãëÿä,
èìåííî ðåãèîíàëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü íåãàòèâíûå
ïîñëåäñòâèÿ ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè.
Ê ïîñëåäíèì ìîæíî îòíåñòè è Áåëàðóñü, êîòîðàÿ ñäåëàëà ñòàâêó íà ñîáñòâåííóþ «áåëîðóññêóþ ìîäåëü
ðàçâèòèÿ» ñ àêòèâíûì ó÷àñòèåì â èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññàõ íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå [12].
Ãîâîðÿ î ñîâðåìåííûõ ïðîöåññàõ â öåëîì, îòìåòèì, ÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðàêòè÷åñêè íå
îñòàëîñü «àâòîíîìíûõ» ãîñóäàðñòâ, ïðîäîëæàþùèõ ñóùåñòâîâàòü áåç ó÷åòà èäóùèõ ïðîöåññîâ
ãëîáàëèçàöèè.
Áåçóñëîâíî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â âåê ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, Èíòåðíåòà, ãëîáàëèçèðóþùèõñÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñêîðîñòíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ðàçìàõà äåÿòåëüíîñòè òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîðïîðàöèé è òðàíñíàöèîíàëüíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé, òðàíñãðàíè÷íûõ ôèíàíñîâûõ
ïîòîêîâ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èäåàëîâ ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè, ðîëü ãîñóäàðñòâà âî âíóòðåííåé æèçíè
è â ìèðîâîé ñèñòåìå èçìåíÿåòñÿ.
Ãîñóäàðñòâî óæå íå â ñîñòîÿíèè ñîõðàíèòü äîñòàòî÷íûé êîíòðîëü íà ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè.
Òðàíñíàöèîíàëüíûå íåïðàâèòåëüñòâåííûå è ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè (äâèæåíèÿ çà çàùèòó ãðàæäàíñêèõ ïðàâ, äðóãèå ÍÏÎ) ñòàâÿò ïîä ñîìíåíèå âëàñòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâ è èõ ìîíîïîëèþ
íà ëåãèòèìíîå íàñèëèå. Â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ ãîñóäàðñòâà óæå íå áîðþòñÿ çà òåððèòîðèè,
òàê êàê òåððèòîðèÿ óæå íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïðîèçâîäñòâà îáùåñòâåííîãî áîãàòñòâà, à âî âñå
áîëüøåé ñòåïåíè êîíêóðèðóþò çà ðûíî÷íûå äîëè â ìèðîâîé ýêîíîìèêå. Íåñìîòðÿ íà ýòî, ïî íàøåìó
ìíåíèþ, â ñîâðåìåííûé ïåðèîä ðîëü ãîñóäàðñòâà íå óìåíüøàåòñÿ, à âîçðàñòàåò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â
ñâÿçè ñ âûçîâàìè ñîöèàëüíîé ñðåäû (òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, äåìîãðàôè÷åñêèå ñäâèãè, èçìåíåíèÿ â
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìå), âëèÿíèåì âíóòðåííèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ôóíêöèåé îáåñïå÷åíèÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è, íàêîíåö, âíóòðåííåé ïðèðîäîé è äèíàìèêîé ðàçâèòèÿ.
Áîëåå òîãî, ðåãóëèðóþùàÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñòàíîâèòñÿ áîëåå ìíîãîãðàííîé è ñëîæíîé. Îíà îõâàòûâàåò: ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îáåñïå÷åíèå äîëãîâðåìåííûõ óñëîâèé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè,
ðåãóëèðîâàíèå è ñòèìóëèðîâàíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû, ñáîðà è
îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, ôèíàíñîâûé ñåêòîð, ðåãóëèðîâàíèå ìîíîïîëèé, ïðèòîêà èíîñòðàííîé ðàáî÷åé
ñèëû, çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû, îáåñïå÷åíèå äëÿ ñòðàíû áîëåå âûãîäíîé íèøè â ìèðîõîçÿéñòâåííîé
ñèñòåìå, ñîâìåñòíîå ñ äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè ðåøåíèå èëè ìèíèìèçàöèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì
ñîâðåìåííîñòè.
Ýòî ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ýêîíîìè÷åñêàÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà îáúåêòèâíî
ñîõðàíÿåò ñâîþ çíà÷èìîñòü. Ýòîò âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ ìèðîâîé èñòîðèåé: ýêîíîìèêà, ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû ðàçâèâàëèñü óñïåøíî òîëüêî òîãäà, êîãäà ãîñóäàðñòâî ñîçäàâàëî äëÿ ýòîãî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íîâûå âíóòðåííèå è âíåøíèå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâ â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèè òàêæå íå îòìåíÿþò ïðàâèëà ñóâåðåíèòåòà.
Âî-ïåðâûõ, òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè, íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè è äðóãèå
îáùåñòâåííûå è ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè íå ñîçäàþò íîâûå ïðàâèëà è íîðìû, ñâÿçàííûå ñ
ñóâåðåíèòåòîì, à ëèøü ñòðåìÿòñÿ èçìåíèòü ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà è åãî ïðàâîâûå íîðìû â ñâîèõ
èíòåðåñàõ, íî â ðàìêàõ äåéñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû.
Âî-âòîðûõ, â óñëîâèÿõ âñå âîçðàñòàþùåé ìîíîïîëèñòè÷åñêîé êîíêóðåíöèè ñàìè ìîíîïîëèè
çàèíòåðåñîâàíû â ðåãóëèðóþùåé ðîëè ãîñóäàðñòâà, â ïîñòîÿííîé ïîääåðæêå ñ åãî ñòîðîíû èõ ïîçèöèé
íà âíóòðåííåì è âíåøíèõ ðûíêàõ.
Â-òðåòüèõ, êëþ÷åâûõ ìåæäóíàðîäíûõ àêòîðîâ â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè â îñíîâíîì óñòðàèâàåò
ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ñóâåðåíèòåòà, òàê êàê îíà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ñ äðóãèìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè ôîðìàìè.
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Â-÷åòâåðòûõ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è òåððèòîðèàëüíîé
öåëîñòíîñòè ïðàêòè÷åñêè âñå ãîñóäàðñòâà ðàçäåëÿþò îïðåäåëåííûé ìèíèìàëüíûé íàáîð ïîâåäåí÷åñêèõ ïðàâèë, â ðàìêàõ ñîáëþäåíèÿ êîòîðûõ ìîæåò äåéñòâîâàòü âíåøíåïîëèòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ
ãîñóäàðñòâà.
Ãëîáàëèçàöèÿ íå òîëüêî èçìåíèëà ðîëü ãîñóäàðñòâà â ìèðå, åãî âíóòðåííèå è âíåøíèå ôóíêöèè, íî
è ïîêàçàëà, ÷òî ðàçðûâ ìåæäó âûçîâàìè ãëîáàëèçàöèè è ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðîé óïðàâëåíèÿ
îáùåñòâîì ñåãîäíÿ îãðîìåí. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèì íîâûé óðîâåíü ïðîãíîçèðîâàíèÿ è
âèäåíèÿ ìèðà â êîíòåêñòå ïðîöåññîâ ãëîáàëüíûõ ïåðåìåí è ñòðàòåãèé è, áåçóñëîâíî, íîâîãî êà÷åñòâà
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè: ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé, ýêîëîãè÷åñêîé, èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé, êóëüòóðíîé è äóõîâíîé.
Â ýòîé ñ âÿçè â ìèðå àêòèâíî èäåò ïîèñê íîâîé ìîäåëè ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà è óïðàâëåíèÿ.
Âñå ÷àùå îáñóæäàåòñÿ âîïðîñ î çàìåíå «áþðîêðàòè÷åñêîãî», «èåðàðõè÷åñêîãî» ãîñóäàðñòâà íà
«ðåãóëèðóþùåå ãîñóäàðñòâî» è «ðåöåïòèâíîå ãîñóäàðñòâî».
Íå ñëó÷àéíî â íàó÷íûé îáèõîä ê êîíöó 90-õ ãîäîâ XX âåêà ïðî÷íî âîøëî ïðåäñòàâëåíèå î ñìåíå
ãîñóäàðñòâåííîé ìîäåëè îò òàê íàçûâàåìîãî «ïîçèòèâíîãî ãîñóäàðñòâà», àêòèâíî ïðîíèêàþùåãî â
ðàçíûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè è ïîä÷èíÿþùåãî èõ ñåáå, ê «ðåãóëèðóþùåìó ãîñóäàðñòâó», êëþ÷åâûì
èíñòðóìåíòîì êîòîðîãî ñòàíîâèòñÿ «âûðàáîòêà ïðàâèë» [13]. Òî åñòü, ãîñóäàðñòâî â ðàìêàõ íîâîé
êîíöåïöèè ïðåâðàùàåòñÿ â íåéòðàëüíîãî ðåãóëÿòîðà ðûíî÷íûõ ïðîöåññîâ.
Â óñëîâèÿõ èçìåíåíèÿ âîçìîæíîñòåé è ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà, ðîæäàåòñÿ íîâàÿ êîíöåïöèÿ
óïðàâëåíèÿ, â êîòîðîé âëàñòü óæå íå êîíöåíòðèðóåòñÿ â öåíòðàëèçîâàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíå,
à ðàñïðåäåëÿåòñÿ â øèðîêîì èíñòèòóöèîíàëüíîì âååðå îò ïðàâèòåëüñòâåííûõ è ñóáíàöèîíàëüíûõ
ñòðóêòóð äî ìíîãî÷èñëåííûõ ãðóïï ÷àñòíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, à òàêæå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà ñ
åãî íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è ñîáñòâåííî ãðàæäàíàìè. Òî åñòü, âëàñòü â ïðîöåññå
èñïîëíåíèÿ ñâîèõ òðàäèöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ (èñïîëíèòåëüíûõ, çàêîíîäàòåëüíûõ, ñóäåáíûõ) âñå
áîëüøå îñîçíàåò, ÷òî îíà ìîæåò äåéñòâîâàòü òîëüêî ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè äèàëîãà è
ïîääåðæèâàòü ñâîþ öåíòðàëüíóþ ïîçèöèþ ëèøü äëÿ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ,
ìåæäó êîòîðûìè ïîñòîÿííî ïðîèñõîäèò äèíàìè÷íîå ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé è êîìáèíèðóþòñÿ
ýëåìåíòû ãîñóäàðñòâåííûå è íåãîñóäàðñòâåííûå, íàöèîíàëüíûå è ãëîáàëüíûå.
Êðîìå ýòîãî, ãîñóäàðñòâà âåäóò ïîèñê çàùèòíûõ ìåð ïðîòèâîäåéñòâèÿ àãðåññèâíîé ïîëèòèêå
íåîëèáåðàëüíîé ãëîáàëèçàöèè. Ñðåäè íèõ  ðàçðàáîòêà íàöèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ, êîòîðàÿ
àäñîðáèðîâàëà áû âîçìîæíîñòè è ïðåèìóùåñòâà ãëîáàëèçàöèè è ïðîòèâîäåéñòâîâàëà áû åå
íåãàòèâíîìó âîçäåéñòâèþ. Ýòî âîçìîæíî ëèøü ïóòåì ðåãèîíàëèçàöèè è âíóòðåííåé èíòåãðàöèè,
íàðàùèâàíèÿ óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðè÷åì âíóòðåííÿÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è
ñîöèàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ äîëæíà áûòü ñèëüíåå âíåøíèõ íåãàòèâíûõ âëèÿíèé ãëîáàëèçàöèè.
Ñóììèðóÿ âûøåñêàçàííîå îòìåòèì, ÷òî ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè ãîñóäàðñòâà ïðîòåêàåò íà ôîíå
íîâûõ ÿâëåíèé ñîâðåìåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ, ïîðîé, â ãëóáîêîì ïðîòèâîðå÷èè äðóã ñ äðóãîì:
ãëîáàëèçàöèè è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ; íîâîãî ìèðîâîãî ïîðÿäêà è ñòðîèòåëüñòâà îáúåäèíåííîé Åâðîïû;
ôîðìèðîâàíèÿ ìíîãîïîëÿðíîãî ìèðà è ïðîãíîçà îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî ñòîëêíîâåíèÿ öèâèëèçàöèè.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ è ïîä âîçäåéñòâèåì ãëîáàëèçàöèè âíóòðåííèå è âíåøíèå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà
èçìåíÿþòñÿ, òðàíñôîðìèðóþòñÿ åãî ïðèðîäà è ñóùíîñòü, ãîñóäàðñòâî áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì àêòîðîì ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, íå â ñîñòîÿíèè îñóùåñòâëÿòü ïîëíûé êîíòðîëü
íà ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè. Îäíàêî, èñõîäÿ èç àíàëèçà òðàíñôîðìàöèè ðîëè ãîñóäàðñòâà, íåò îñíîâàíèé
óòâåðæäàòü, ÷òî ãîñóäàðñòâî è åãî ñóâåðåíèòåò óæå óòðàòèëè èëè â áëèæàéøåì áóäóùåì óòðàòÿò
ñâîå çíà÷åíèå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà ìåæäóíàðîäíóþ àâàíñöåíó âûõîäÿò íîâûå ýêîíîìè÷åñêèå è
ïîëèòè÷åñêèå àêòîðû, ãîñóäàðñòâî ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ñóáúåêòîì ïðîèñõîäÿùåãî,
àêòèâíî ðåàãèðóåò íà èñòîðè÷åñêèå âûçîâû ñîâðåìåííîñòè. Áîëåå òîãî, ñîâðåìåííîé äåìîêðàòèè è
ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ ãàðàíòèé áåç ãîñóäàðñòâà íå áûâàåò.
Ñîçäàíèå äåìîêðàòè÷íîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, òðåáóåò êàðäèíàëüíîãî óñèëåíèÿ
ðîëè ãîñóäàðñòâà, óêðåïëåíèÿ åãî ýêîíîìè÷åñêèõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. Ïðîèñõîäèò íå
îòìèðàíèå, à ýâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ â ñòðîåíèè ãîñóäàðñòâà è â ìåõàíèçìàõ ìåæãîñóäàðñòâåííîé
êîîðäèíàöèè, ðåñòðóêòóðèçàöèÿ è ïðèñïîñîáëåíèå âëàñòè ê âîçðàñòàþùåé ñëîæíîñòè ïðîöåññîâ
óïðàâëåíèÿ â ãëîáàëüíîì ìèðå. Ãëîáàëèçàöèÿ âïèñûâàåò ãîñóäàðñòâî â ñëîæíûå èíòåãðàöèîííûå
ñòðóêòóðû, ó÷àñòèå â êîòîðûõ íåâîçìîæíî áåç åãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòîÿòåëüíîñòè è
ìåæäóíàðîäíîé îòâåòñòâåííîñòè.
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ANUL 1917, MARILE PUTERI
ªI INDEPENDENÞA REPUBLICII MOLDOVA
Emil CIOBU,
doctor în filozofie, conferenþiar universitar,
Academia de Administrare Publicã pe lîngã Preºedintele Republicii Moldova
Din punctul de vedere al analizei politologice, problema apariþiei, consolidãrii ºi dezvoltãrii independente a
unui stat, pe lîngã condiþiile interne, a implicat ºi corelaþia de forþe din regiune ºi din lume, care influenþeazã,
în mare mãsurã, aceste procese. Pentru noi, în acest sens, evenimentele care s-au consumat în Europa acum
90 de ani au o semnificaþie deosebitã. Atunci, la început de secol, ca ºi la sfîrºitul lui, soarta ne-a oferit ºansa
de a edifica un stat independent. La nivel de sistem internaþional de state, în primul caz avea loc distribuirea
sferelor de influenþã între Marile Puteri învingãtoare în primul rãzboi mondial. Situaþia internã din Basarabia,
la dimensiunea cea mai generalã, reflecta atmosfera regiunilor de vest ale Imperiului Rus în proces de
dezintegrare, dar ºi a þãrilor mici ºi mijlocii din zonã. Forþe politice autohtone modeste, înarmate ºi încurajate
de idei ºi experienþã strãine, a cãror activitate, în mare mãsurã, este stimulatã din afarã, cauzã din care masa
absolutã a populaþiei rãmîne inertã ºi dezorientatã. Partide multe, idei dintre cele mai moderne, dar ele afecteazã
prea puþin conºtiinþa socialã, pentru cã nu reflectã interesele profunde ale nãzuinþei populaþiei[1]. Moldova, în
acest sens, nu reprezintã o excepþie.
În centrul ºi sud-estul Europei soarta þãrilor mai mici a fost întotdeauna determinatã de interesele celor
mai mari. În preambulul Tratatului dintre Austria, Prusia ºi Rusia, semnat la Sankt-Petersburg în august 1772,
care a însemnat în practicã prima împãrþire a Poloniei, se menþiona:  pentru a restabili ordinea în interiorul
acestei þãri ºi a-i da o existenþã politicã mai conformã cu interesele vecinilor sãi[2]. Conformarea cu interesele
vecinilor a însemnat deposedarea Poloniei de o treime a teritoriului sãu în favoarea vecinilor. Henry Kissinger,
în lucrarea sa capitalã Diplomaþia, subliniazã cã, pe parcursul secolului al XIX-lea, Marea Britanie ºi
Austria s-au opus destrãmãrii Imperiului Otoman, fiindcã erau convinse cã naþiunile mai mici, care vor apãrea
dupã aceea, vor submina ordinea internaþionalã. Din punctul lor de vedere, lipsa de experienþã a naþiunilor
mici ar fi amplificat rivalitãþile etnice de tip endemic, în vreme ce relativa lor fragilitate ar fi tentat Marile
Puteri sã încerce sã le înglobeze. Marea Britanie ºi Austria erau de pãrere cã statele mai mãrunte trebuiau
sã-ºi subordoneze ambiþiile naþionale intereselor mai cuprinzãtoare ale pãcii[3].
Aceastã poziþie nu era altceva decît manifestarea tradiþiei principiilor concertului european, cînd Marile
Puteri se considerau obligate ºi responsabile de asigurarea pãcii ºi echilibrului european. Dat fiind faptul cã
Germania ºi Rusia, din cauze binecunoscute, nu participau la negocierile Pãcii de la Versailles, Franþa ºi
Marea Britanie ºi-au asumat acest rol. Scopul consta în consolidarea pe contul Germaniei ºi Rusiei a þãrilor
mici ºi mijlocii, pentru a compensa lipsa lor în ecuaþia echilibrului european de forþe.
Cu alte cuvinte, referitor la interesele externe asupra recunoaºterii ºi consolidãrii independenþei Republicii
Democratice Moldoveneºti, constatãm cã puterile garante erau interesate în slãbirea Germaniei ºi Rusiei,
care împreunã formau mai mult de jumãtate din populaþia Europei ºi dispuneau de cel mai mare potenþial
militar, ºi întãrirea  statelor prietene Franþei (Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Grecia)[4]. Astfel,
noul stat independent  Republica Democraticã Moldoveneascã  nu se înscria în noua arhitecturã de securitate
europeanã.
La nivelul sistemului internaþional de state, care se construia ca urmare a primului rãzboi mondial, ea se
înscria mai mult în varianta care s-a ºi realizat practic în perioada interbelicã. Formal însã, ºi pentru adoptarea
hotãrîrii de unire cu România era nevoie de recunoaºterea internaþionalã a ieºirii din componenþa Rusiei ºi de
obþinerea statutului de þarã suveranã. Conducerea noului stat s-a adresat guvernelor Marii Britanii, Germaniei,
Austro-Ungariei, Italiei, SUA, Belgiei, Greciei, Spaniei, Suediei, Norvegiei, Olandei, Danemarcei, Elveþiei,
Portugaliei, Turciei, Bulgariei, însã nimeni n-a trimis nici un rãspuns.
Statele strãine, din diferite motive, lesne de înþeles, nu se grãbeau sã recunoascã Republica Democraticã
Moldoveneascã[5]. Poziþiile României ºi Ucrainei sînt cunoscute, mai ales dacã analizãm atitudinea faþã de
intenþia delegaþiei moldoveneºti de a participa la tratativele de pace de la Brest-Litovsk ºi Buftea[6].
Cu alte cuvinte, se instaura un nou sistem internaþional de state, pe care Henry Kissinger l-a caracterizat
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astfel: Tratatul de la Versailles nu a funcþionat niciodatã ca un sistem la care sã fi aderat puterile majore ºi
a reprezentat ceva mai mult decît un armistiþiu între douã rãzboaie mondiale.[7] Iar Comandantul Suprem
al armatei franceze biruitoare, mareºalul Ferdinand Fosh, a manifestat o previziune ieºitã din comun cînd a
declarat despre Tratatul de la Versailes cã: Aceasta nu este pace, acesta este armistiþiu pe douãzeci de ani.[8]
Deci, existenþa Republicii Democratice Moldoveneºti independente nu se înscria în interesele politice ale
Marilor Puteri, de aceea intenþiile noului stat independent de încadrare în viaþa internaþionalã, de plebiscit etc.
nu puteau fi auzite ºi luate în calcul de factorul extern. Cu alte cuvinte, factorul intern a unui stat mic se ia în
consideraþie doar atunci cînd se înscrie în contextul politicii mondiale de moment. Cea ce s-a ºi întîmplat în
anii 90 al secolului trecut.
Dezmembrarea Rusiei a fost fundalul declarãrii independenþei în ambele cazuri. La sfîrºitul secolului însã,
contextul internaþional era cu totul altul. A dispãrut de pe arena internaþionalã una dintre cele douã supraputeri,
care timp de aproape jumãtate de secol au determinat politica mondialã, reprezentînd sistemul internaþional
bipolar de state. Acest sistem a dispãrut, iar instaurarea unui nou sistem este un proces de duratã.
Pentru prima datã dupã anul 1648, ordinea mondialã n-are la bazã un document juridic care ar determina
la modul cel mai general condiþiile de funcþionare, cum au fost înþelegerile Pãcii de la Westphalia, Congresului
de la Viena, Tratatului de la Versailles ºi Conferinþelor de la Yalta ºi Potsdam.
Dupã anul 1991 comunitatea mondialã a intrat în faza constituirii unei noi ordini mondiale, în condiþiile lipsei
unui document de bazã elaborat de Marile Puteri ºi în cele mai generale forme acceptat de comunitatea
mondialã. Dreptul la decizie al Marilor Puteri a rãmas determinat de rezultatele celui de-al doilea rãzboi
mondial (este vorba de cei cinci membri permanenþi ai Consiliului de Securitate al ONU), iar în privinþa
corelaþiei forþelor reale, ne aflãm în procesul discuþiilor a diferitor modele posibile: lume unipolarã, multipolarã,
s-a încheiat sau nu rãzboiul rece, sau s-a încheiat ºi apoi s-a reluat, dispun de forþã realã cele cinci puteri
amintite ori aceastã listã trebuie revãzutã, modalitatea de revedere a acesteia, cine poate dispune de atribuþii
general recunoscute pentru realizarea a astfel de proiecte ºi încã multe alte probleme de acest ordin stau în
faþa liderilor politici ai Marilor Puteri actuale.
În aceste condiþii de incertitudine a evoluþiei politicii mondiale a apãrut pe harta lumii ºi Republica Moldova,
ca rezultat al descompunerii sistemului internaþional bipolar de state. Factorul intern a fost luat prin surprindere,
dovedindu-se absolut nepregãtit pentru rezolvarea problemelor ce au apãrut. Nici o formaþiune politicã din
þara noastrã, pînã la declararea suveranitãþii Rusiei, n-a înaintat cerinþe politice de creare a unui stat independent. Acest fapt a influenþat procesul consolidãrii de mai departe a societãþii moldoveneºti, care nici pînã
astãzi nu ºi-a gãsit nucleul unificator, ce ar forma baza socialã a unei voinþe consolidate a majoritãþii populaþiei
ca sprijin social al interesului naþional statal. În aceastã operã îºi are rolul sãu ºi factorul extern, întotdeauna
interesat de slãbirea vecinului.
Cu alte cuvinte, independenþa Republicii Moldova a fost stimulatã în ambele cazuri de factorul extern 
dezmembrarea Imperiului Rus ºi, respectiv, a Uniunii Sovietice. În anul 1917 Marile Puteri erau interesate de
formarea cordoanelor de securitate împotriva Germaniei ºi Rusiei Sovietice, prin consolidarea unor þãri europene
medii din punct de vedere economic ºi militar. Republica Democraticã Moldoveneascã era vãzutã ca parte
componentã a uneia dintre aceste þãri. Sistemul internaþional de state format pe acest principiu n-a fost viabil,
iar ºansa statului moldovenesc de afirmare independentã a fost ratatã.
În anul 1991 factorul internaþional a fost cu totul altul. Independenþa Republicii Moldova a fost masiv
susþinutã de cãtre þãrile occidentale dezvoltate. Acum Marile Puteri nu au apelat la revigorarea variantei
compromise, care a provocat al doilea rãzboi mondial  întãrirea þãrilor medii pentru a contrabalansa forþa
unei foste mari puteri. Dimpotrivã, practica vieþii internaþionale de dupã prãbuºirea sistemului internaþional
bipolar demonstreazã cã strategia Marilor Puteri era îndreptatã spre descompunerea statelor multinaþionale
ºi încurajarea miºcãrii de eliberare, soldatã prin sporirea considerabilã a numãrului de state independente.
Totodatã devine evidentã lipsa cazurilor de susþinere a tendinþelor de unire a statelor independente existente.
În acest context, politica de etichetare a þarii noastre independente ca fiind lipsitã de perspectivã ºi cea
mai sãracã din Europa, în speranþa cã cineva va fi apreciat pentru mãrinimia de a o salva prin absorbþie, poate
aparþine doar acelora care suferã de nostalgia schemelor de securitate europene, compromise dupã primul
rãzboi mondial. Afarã de pierderea timpului destinat pentru dezvoltarea ei multilateralã ºi dãunarea imaginii
internaþionale nu ne putem aºtepta la nimic. Pentru confirmare, iatã opinia analistului englez Charles Grant de
la Centrul European pentru Reformã: De îndatã ce va deveni membru al Uniunii Europene, România va
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face lobby pentru încadrarea în componenþa Uniunii a vecinului sãu  Moldova, însã este greu de spus dacã
cineva o va susþine[9]. Este iluzorie miza de a te agãþa, fãrã bilet, de vreun vagon care pleacã spre Europa.
Este mai sigurã calea realizãrii angajamentelor asumate în cadrul Planului de Acþiuni Republica Moldova 
Uniunea Europeanã. Mai ales cã o astfel de politicã corespunde mai mult intereselor þãrilor cu pondere în
politica mondialã ºi europeanã de moment. Noi susþinem sarcinile însumate în Planul de Acþiuni în Republica
Moldova-UE, menþiona Ambasadorul SUA În Republica Moldova Michael Kirby, deoarece considerãm cã o
Moldovã mai puternicã, mai democraticã, mai liberã ºi mai prosperã corespunde în acelaºi timp ºi intereselor
noastre[10]. De asemenea, un interes deosebit în acest sens prezintã ºi poziþia Ambasadorului Germaniei,
þarã care la momentul respectiv deþinea Preºedinþia Uniunii Europene. În rãspunsul sãu la întrebarea privind
vagonul românesc la ultimul tren spre Uniunea Europeanã, ºeful misiunii germane, Wolfgang Lerke sublinia:
Republica Moldova este un stat suveran. Republica Moldova trebuie sã continue drumul sãu european ca
un stat suveran, nu cu alte gînduri[11].
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TRIBUNA DOCTORANDULUI

PROBLEMA SECURITÃÞII INFORMAÞIONALE
ÎN CONDIÞIILE GLOBALIZÃRII
Tatiana BICHERSCHI,
magistru în relaþii internaþionale, IISD al AªM
The problem of the informational security on the terns of globalization
It is acknowledged that there are many factors that play a crucial role in determining the
trends of globalization. However, as specialists in information systems consider, information technologies are among the leading factors.
Globalization-a widely debated phenomenon- couldnt not avoid influencing national, informational and personal security of both national and international institutions. The global dimension
of the various mechanisms of information processing and communication, as well as activity control
lead to the necessity of considering the new aspects that influence global cyber space security.
Ïðîáëåìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íà ïðîöåññ ãëîáàëèçàöèè âëèÿþò ìíîãèå ôàêòîðû, íî ñïåöèàëèñòû
ãëîáàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óâåðåíû, ÷òî èìåííî èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
èìåþò ðåøàþùåå âîçäåéñòâèå.
Ôåíîìåí ãëîáàëèçàöèè íå ìîã íå âëèÿòü íà íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâ,
èíäèâèäóóìà è èíôîðìàöèè, à òàêæå íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ èíñòèòóòîâ.
Ðàñïðîñòðàíåíèå èñïîëüçîâàíèÿ íà âñåìèðíîì óðîâíå ðàçíûõ ìåõàíèçìîâ ïåðåðàáîòêè è
ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñòè, òðåáóåò âçÿòü âî âíèìàíèå íîâûå àñïåêòû,
âëèÿþùèå íå áåçîïàñíîñòü êèáåðíåòè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Generaþia actualã este martora proceselor de transformare care, în ultimele trei decenii ale sec. al XX-lea,
au adus societatea postindustrialã la societatea informaþionalã de la începutul sec. al XXI-lea. Forþa motrice
a acestor procese a devenit informatizarea: pãtrunderea rapidã a tehnologiilor informaþionale ºi telecomunicaþionale în toate sferele vieþii ºi activitãþii umane.
În mai puþin de o generaþie, revoluþia informaþiei ºi introducerea calculatoarelor în toate sferele vieþii au
generat multiple schimbãri în societatea contemporanã. Lumea se transformã treptat într-un sat global, unde
nu mai existã graniþe pentru afaceri, comunicaþii sau comerþ.
În societãþile din cel de-al treilea val, societãþi postindustriale, materia primã este informaþia, produsul
este cunoaºterea, maºinãriile sînt calculatoarele, iar munca manualã este înlocuitã de efortul intelectual[1].
Se recunoaºte cã mulþi factori joacã un rol important în stabilirea trendului globalizãrii, dar specialiºtii
sistemelor informaþionale globale considerã cã tehnologiile informaþionale se aflã printre factorii dominanþi.
În lumea contemporanã, obiect al concurenþei este nu doar baza materialã; acum cheia succesului este
managementul eficient al resurselor ºi posibilitãþilor informaþionale[2].
La începutul mileniului III, în epoca informatizãrii globale, îndeosebi devin actuale cuvintele lui Winston
Churchill, care afirma cã cel ce posedã informaþia, stãpîneºte lumea[3]. Într-adevãr, informaþia este unul
dintre principalele active ale business-ului contemporan ºi ale administrãrii de stat, activ care necesitã protecþie.
Astãzi este evident cã sfera informaþionalã, ca factor de organizare a societãþii contemporane, influenþeazã
activ situaþia politicã, economicã, de apãrare ºi alte componente ale securitãþii statului. În mare parte, integritatea
lumii contemporane, ca societate globalã, este asiguratã de schimbul informaþional.
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Globalizarea, fenomen amplu dezbãtut, nu putea sã nu influenþeze aspectele legate de securitatea naþionalã,
de ameninþãrile privind siguranþa oamenilor ºi informaþiilor, a instituþiilor naþionale ºi internaþionale. Extinderea
la scarã globalã a utilizãrii diferitelor mecanisme de prelucrare ºi comunicare a informaþiilor, de control al
activitãþilor a condus ºi la apariþia nevoii de a lua în considerare noile aspecte ce influenþeazã securitatea
spaþiului cibernetic global.
Implementarea activã ºi multilateralã a tehnologiilor informaþionale a determinat transformarea structurii
societãþii mondiale, conducînd treptat spre dispariþia frontierelor naþionale. În toate domeniile de activitate au
apãrut noi structuri funcþionale, la baza cãrora se aflã Reþeaua. Acestea sînt ºi corporaþiile transnaþionale, ºi
economia electronicã (e-economia), ºi asocierea colectivelor ºtiinþifice, care lucreazã asupra unor probleme
comune, dar se aflã în diferite regiuni ale planetei. Însã aceste schimbãri au atins ºi partea negativã a vieþii
umane. Structurile de reþea au devenit baza criminalitãþii mondiale.
În lume s-a creat spaþiul informaþional global unic, în care s-a manifestat o confruntare geostrategicã
informaþionalã între marile puteri, pentru atingerea superioritãþii în spaþiul informaþional mondial, în special în
megapolisuri, centre-cheie ale societãþii informaþionale globale. Aceasta însã provoacã frecvent situaþii critice,
deoarece omul de astãzi este practic permanent supus stresului.
În condiþiile interacþiunii cu noile provocãri ºi ameninþãri ale naturii, la care omul încã nu a reuºit sã se
adapteze ºi sã elaboreze contramãsuri, o actualitate deosebitã capãtã activitatea de asigurare a securitãþii
activitãþii sale vitale  securitatea în sensul larg cuprinzînd toate domeniile activitãþilor umane.
Economia ºi securitatea naþionalã sînt total dependente de tehnologiile informaþionale ºi de infrastructura
informaþionalã. În centrul infrastructurii informaþionale, de care depinde omenirea, se aflã Internetul. Cea
mai importantã problemã care preocupã utilizatorii Internetului este problema securitãþii informaþionale. Folosirea
de cãtre criminali a tehnologiilor informaþionale ºi telecomunicaþionale, în primul rînd a reþelei Internet, prezintã
un pericol serios în promovarea securitãþii societãþii la nivel global.
Extinderea utilizãrii tehnicii de calcul în aproape toate domeniile vieþii, precum ºi conectarea calculatoarelor
în reþele internaþionale a fãcut ca infracþiunea comisã cu ajutorul sau prin intermediul calculatorului sã fie mai
diversã, mai periculoasã ºi mai prezentã la nivel internaþional. O analizã a factorilor generatori de acþiuni
criminale a arãtat cã reþelele de comunicare ºi calculatorul modern prezintã caracteristici specifice care sînt
de mare utilitate pentru criminali ºi implicã serioase dificultãþi pentru potenþialele victime ºi pentru aplicarea
legii (probleme complexe de securizare a sistemelor, diversitatea sistemelor hard ºi soft, lipsa de experienþã
a multor utilizatori, anonimatul comunicãrii, criptarea ºi mobilitatea internaþionalã). Grupuri care activeazã în
domeniul crimei organizate, profesioniºti în spionajul economic ºi serviciile secrete din întreaga lume exploateazã
deja aceste noi caracteristici ale acþiunilor criminale cibernetice. Multe guverne, mulþi oameni de afaceri,
mulþi utilizatori particulari nu realizeazã pericolul la care sînt expuºi prin aceste noi condiþii de comitere a
crimei, nici semnificaþia protecþiei împotriva crimei cibernetice ºi nici cãile tehnice ºi legale de contracarare a
ameninþãrilor infractorilor.
Globalizarea, odatã cu avantajele ºi transformãrile pozitive pe care le aduce la nivelul naþiunilor, nu este
lipsitã de aspecte ce ridicã, de multe ori, probleme ºi îngrijorare, între care un loc din ce în ce mai important
îl ocupã problematica securizãrii spaþiilor cibernetice, cu atît mai mult cu cît fenomenul terorismului a luat o
amploare fãrã precedent, inclusiv terorismul informaþional.
Este din ce în ce mai evident cã, în zilele noastre, grupãrile teroriste utilizeazã pe larg Internetul pentru aºi atinge scopurile subversive. Printre cele mai bine reprezentate sînt miºcãrile de gherilã latino-americane,
care dispun de o tehnicã informaticã de înaltã performanþã ºi, de multe ori, de masive finanþãri ce provin din
fondurile unor capi ai traficanþilor de droguri[4]. În condiþiile existenþei Internetului, teroriºtii au posibilitatea
de a lansa atacuri greu detectabile din orice punct al globului. Ei pot infecta sistemele informatice cu viruºi
complecºi, care ar putea provoca disfuncþionalitãþi grave în sisteme.
Calculatoarele au fãcut ca multe activitãþi economice sã se desfãºoare mai uºor. În mod similar, ele au
facilitat ºi multe activitãþi ilegale. Utilizarea TIC (tehnologii informaþionale ºi comunicaþionale) a permis ca
vechile infracþiuni (de exemplu furtul de bani) sã beneficieze de noi modalitãþi de realizare ºi a creat noi
posibilitãþi de fraudã (dirijarea de fonduri de cãtre personalul angajat, de încredere, care are sarcina de a
actualiza fiºierele).
Infracþiunile comise cu ajutorul calculatorului, împotriva afacerilor sau pe seama companiilor economice,
sînt comise de angajaþi, consideraþi persoane de încredere, sau de persoane din afara organizaþiei (hackeri,
concurenþi neloiali, grupe criminale). Calculatorul, ca instrument al crimei, este foarte puternic. El nu numai
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cã faciliteazã comiterea crimei, dar ºi conferã infracþiunii un caracter devastator ºi face extrem de dificilã
identificarea autorului. Reþelele globale de sisteme informatice extind zona expusã infracþiunii ºi fac ancheta,
urmãrirea judiciarã ºi arestul mult mai dificile. Un hoþ care furã o carte de credit obþine acces la o sumã mult
mai mare decît cea la care ar avea acces un hoþ care furã un portofel. Informaþii confidenþiale privind
afacerile pot fi furate din calculatoare ºi sisteme de comunicare verbalã fãrã sã rãmînã vreun semn care sã
indice intervenþia unui terþ prin forþarea uºii[5].
În cadrul Conferinþei de la Madrid cu privire la securitatea sistemelor informaþionale, directorul general al
uneia dintre corporaþii a afirmat: Tîlhãriile înarmate, care au loc în lume, nu constituie nimic în comparaþie cu
jefuirile «electronice», cu ajutorul cãrora miliarde de dolari se vireazã de pe un cont pe altul ºi dintr-o þarã în
alta... Specialistul în informaticã este omul cu o minte foarte dezvoltatã ºi dacã el se dovedeºte a fi stãpînit de
o oarecare idee, el e capabil sã sãvîrºeascã asemenea lucruri, care sã fie demne cu adevãrat de Machiavelli[6].Doar bãncile SUA pierd zeci de miliarde de dolari pe an, fapt care se poate compara cu privilegiile
economice de pe urma aplicãrii computerelor, totodatã deja jumãtate dintre crimele din lumea afacerilor sînt
legate de utilizarea tehnologiilor informaþionale.
Printre alte consecinþe negative ale informatizãrii, cauzate de dereglarea securitãþii informaþionale, se
numãrã terorismul ºi huliganismul informaþional. Fanaticul telefonic, hacherul, cracherul sînt expresii
ale lexicului actual. Dacã hacherii pãtrund în memoria sistemelor computerizate pentru satisfacerea ambiþiilor
proprii, apoi cracherii mai ºi storc bãncile informaþionale. Asemenea specialiºti sînt extrem de periculoºi
pentru sistemele computerizate care dirijeazã rachetele de luptã, arma cosmicã ºi nuclearã. Consecinþele
amestecului lor profesional nu este greu de ghicit. Acest lucru poate deveni o tragedie nu numai pentru o
þarã, dar ºi pentru întreaga omenire.
Nivelul de securitate al calculatoarelor ºi al reþelelor instalate în bãnci, întreprinderi, administraþii ºi organizaþii
militare rãmîne nesatisfãcãtor. O demonstreazã miile de exemple de penetrãri realizate de piraþii informatici,
sabotaje, hold-up-uri electronice soldate cu milioane de dolari transferaþi. Ce ar putea fi mai indicat, sub
faþade respectabile, pentru spãlarea banilor decît sistemele de platã electronicã?
Odatã cu iniþiativele adoptate la întîlnirile de nivel înalt G8 contra terorismului ºi crimei organizate, coordonatorii
acþiuniilor infracþionale ºi-au intensificat activitatea de stãpînire a domeniului TIC, atît la nivel naþional (în
special în Italia ºi în S.U.A.), cît ºi la nivel internaþional[7].
O preocupare majorã trebuie sã fie contracararea atacurilor cibernetice organizate, capabile sã cauzeze
o destabilizare criticã a infrastructurii naþionale, a economiei sau a securitãþii naþionale. Se ºtie cã instrumentele
ºi metodele de realizare a atacurilor sînt larg rãspîndite, iar capacitãþile tehnice ºi numãrul utilizatorilor capabili
de provocarea unui adevãrat dezastru este în creºtere.
Atacurile cibernetice asupra reþelelor informaþionale ale oricãrei þãri pot avea consecinþe grave, cum ar fi
întreruperea funcþionãrii unor componente-cheie, provocarea pierderilor de venituri ºi proprietãþi intelectuale
sau chiar pierderea vieþilor omeneºti. Contracararea unor astfel de atacuri necesitã crearea unor componente
riguroase, cum încã nu existã în prezent, dacã se doreºte reducerea vulnerabilitãþilor ºi prevenirea sau
diminuarea forþei capacitãþilor îndreptate împotriva infrastructurilor critice.
Ca rezultat al globalizãrii factorilor economici, politici ºi militari, al expansiunii reþelelor ºi sistemelor
informaþionale globale, guvernele lumii, organizaþiile internaþionale sînt nevoite sã-ºi concentreze ºi mai mult
eforturile asupra asigurãrii securitãþii globale, pentru cã acum riscurile sînt mai mari ca oricînd, din cauza
efectului de propagare în lanþ. Dacã pînã la apariþia reþelei globale asigurarea securitãþii sistemelor informaþionale
era o problemã de politicã naþionalã, în momentul de faþã la stabilirea strategiilor ºi politicilor de securizare a
spaþiului cibernetic trebuie luate în considerare ºi aspectele de compatibilizare ºi standardizare la nivel global.
Pe de o parte, foarte puþine unitãþi au proceduri stricte în vederea asigurãrii securitãþii informaþiilor. Pe de
altã parte, la nivel naþional existã proceduri foarte riguroase privind secretul de stat. De regulã, existã o
ierarhie a ceea ce este cunoscut sub numele de clasificare, prin care orice document ºi alte elemente importante
sînt încadrate într-o anumitã categorie.
Se practicã douã strategii de bazã pe linia securitãþii naþionale:
1. Tot ceea ce nu este interzis este permis.
2. Tot ceea ce nu este permis este interzis.
În Statele Unite ale Americii, prima strategie este cea care guverneazã accesul la informaþiile
guvernamentale. În multe þãri de pe glob, accesul la informaþiile naþionale este controlat prin legi privind
secretul de stat, folosindu-se cea de-a doua strategie.
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Statul, ca subiect de bazã în asigurarea securitãþii informaþiei prin intermediul organelor puterii legislative,
executive ºi judiciare, trebuie sã asigure crearea condiþiilor privind realizarea securitãþii ºi coordonarea acþiunilor
de securitate.
Scopurile securitãþii informaþionale trebuie sã fie stabilite pe baza prioritãþilor constante ale securitãþii
naþionale ce corespund sarcinilor de lungã duratã ale dezvoltãrii mediului informaþional al societãþii, incluzînd:
 apãrarea intereselor naþionale ale statului în condiþiile globalizãrii proceselor informaþionale ºi formãrii
reþelelor informaþionale globale;
 asigurarea organelor puterii ºi conducerii de stat, persoanelor fizice ºi juridice cu informaþie veridicã,
completã ºi oportunã, necesarã pentru luarea deciziilor; prevenirea încãlcãrii integritãþii resurselor informaþionale
de stat, utilizãrii lor nelegitime ºi ineficiente;
 realizarea drepturilor cetãþenilor, organizaþiilor ºi statului în vederea obþinerii, difuzãrii ºi utilizãrii informaþiei;
 susþinerea normelor democratice, în special a principiilor de interacþiune a statului, societãþii ºi persoanei
în mediul informaþional, în calitate de agenþi realmente egali ai relaþiilor democratice;
 protecþia informaþionalã a cetãþenilor.
Activitãþile de bazã trebuie orientate pe urmãtoarele direcþii: depistarea, evaluarea ºi pronosticarea surselor
de pericol pentru securitatea informaþionalã, elaborarea unui complex de mãsuri ºi mecanisme pentru realizarea
acesteia; crearea bazei normativ-legale de asigurare a securitãþii informaþionale, coordonarea activitãþii
organelor puterii ºi administrãrii de stat, structurilor menite sã asigure securitatea informaþionalã; dezvoltarea
sistemului de asigurare a securitãþii informaþionale, perfecþionarea organizãrii ei, a formelor, metodelor ºi
mijloacelor de prevenire ºi neutralizare a pericolelor securitãþii informaþionale, lichidarea consecinþelor
prejudicierii; participarea activã a statului în procesele de creare ºi utilizare a Sistemului Naþional Informaþional.
Dependenþa de informaþie este tot mai mare, chiar periculoasã. Existã state care depind totalmente de
informaþiile oferite de componentele spaþiului cibernetic naþional. Blocarea acestuia timp de cîteva ore poate
sã conducã la instaurarea haosului în þara respectivã, afectînd, în bunã mãsurã, ºi securitatea sistemului
informaþional global.
Plecînd de la faptul cã nu se poate realiza un control absolut, ci doar o limitare a ameninþãrilor, vulnerabilitãþilor
ºi a riscurilor, experþii au declanºat o nouã ofensivã pentru perfecþionarea legislaþiei, întãrirea rolului agenþilor
de profil ºi perfecþionarea produselor pentru prevenirea ºi descoperirea delictelor informaþionale ºi informatice.
Deºi fenomenul infracþionalitãþii informaþionale afecteazã majoritatea instituþiilor publice ºi private, cu
consecinþe de nebãnuit, el capãtã accente catastrofale cînd este vorba de siguranþa ºi apãrarea naþionalã,
unde sistemul informaþional are o importanþã vitalã în prelucrarea informaþiilor ºi în asigurare fundamentãrii
deciziilor.
Iatã de ce se impune cu acuitate necesitatea acordãrii unei atenþii sporite securitãþii informaþiilor, în primul
rînd prin asigurarea unei corecte clasificãri a lor, dar ºi prin elaborarea unor strategii coerente de securizare
a spaþiului cibernetic.
În concluzie menþionãm cã noile condiþii legate de dezvoltarea societãþii informaþionale pe baza folosirii
reþelelor informaþionale globale, dezvoltarea schimbului informaþional transfrontalier, globalizarea sistemului
economiei mondiale ºi creºterea nivelului informatizãrii necesitã scoaterea în evidenþã a factorilor care anterior nu reprezentau ameninþãri considerabile. Aceºti factori fac ca securitatea intereselor naþionale în sfera
informaþionalã sã fie un element important al securitãþii naþionale a statului.
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FENOMENUL MULTICULTURALISMULUI ÎN SOCIETÃÞILE
DEMOCRATICE CONTEMPORANE
Ruslana GROSU,
magistru în drept, IISD al AªM
The phenomenon of multiculturalism in modern democratic societies
This article elucidates the different interpretations of terms and notions, which help the basic
understanding of the phenomenon of multiculturalism as a set of concepts and policies developed in
order to understand and manage cultural diversity. The constant cultural diversification implies identity
changes, the existence of multiple identities and all other processes linked to the individual or group
identification. Cultural diversity has become widely recognized as the starting point for development
and management of cultural relationships within modern democratic societies.
Ôåíîìåí ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà â ñîâðåìåííûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ îáùåñòâàõ
Ýòà ñòàòüÿ ðàçúÿñíÿåò ðàçíóþ èíòåðïðåòàöèþ òåðìèíîâ è ïîíÿòèé, êîòîðûå ïîìîãàþò, â ñâîåì ðîäå, ïîíÿòü ôåíîìåí ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà êàê ðÿä êîíöåïöèé è ïîëèòèê ðàçðàáîòàíûõ ñ öåëüþ îñîçíàòü è ðàçâèâàòü êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ. Ïîñòîÿííîå ìíîãîîáðàçèå
êóëüòóðíûõ ôîðì ïîäðàçóìåâàåò èçìåíåíèÿ èíäèâèäóàëüíîñòè, ñîñóùåñòâîâàíèå ðàçëè÷íûõ
êóëüòóð â îäíîé ñòðàíå è ðàçíûõ ïðîöåññîâ ñâÿçàííûõ ñ èíäèâèäóàëüíûì èëè ãðóïïîâûì îòîæäåñòâëåíèåì. Êóëüòóðíàÿ ðàçíîëèêîñòü øèðîêî ïðèçíàíà êàê íà÷àëüíàÿ òî÷êà ê ðàçâèòèþ
êóëüòóðíûõ îòíîøåíèé â ñîâðåìåííûõ äåìîêðàòè÷åñêèõ îáùåñòâàõ.
Fenomenul multiculturalismului, atît de vehiculat în ultimul timp, reprezintã una dintre cele mai interesante
ºi controversate polemici ale contemporaneitãþii. Este o temã cercetatã mai mult în domeniile sociopsihologiei
ºi antropologiei, lãsînd loc pentru cercetarea ei în domeniul dreptului ºi al ºtiinþelor politice. Problematica ºi
unele segmente insuficient cercetate sînt: consecinþele diversitãþii culturale privite prin prisma ºtiinþelor politice;
metodele ºi instrumentele privind unele aspecte etico-politice ce þin de comunicarea într-o lume unde diversitatea
trebuie conºtientizatã, ºi nu impusã; atitudinea autoritãþilor publice faþã de viziunea multiculturalã; multiculturalismul ca provocare pentru comunitatea internaþionalã, atît în cadrul procesului de globalizare, cît ºi în cel
de integrare europeanã.
Multiculturalismul sau pluriculturalismul, cum mai este numit în literatura de specialitate, are în Occident o
bogatã tradiþie analiticã ºi practicã. Mai mult sau mai puþin este cercetat în Rusia, pe cînd în Republica
Moldova despre acest fenomen nu se vorbeºte decît în cadrul facultãþilor de sociologie ºi antropologie, precum
ºi în unele organizaþii nonguvernamentale. Deºi se afirmã cã Republica Moldova este un stat multicultural ºi
multinaþional, cu regret, se invocã mereu criteriul cantitativ, fãrã a se þine cont de faptul cã normele internaþionale
nu acceptã decît criteriul calitativ, raportat la varietatea ºi complexitatea situaþiilor. Documentele internaþionale
conþin materiale în care sînt stipulate numai elementele care obligã ca analiza sã fie efectuatã aplicînd doar
criteriile calitative[1]. Aceastã problemã ar trebui sã genereze o polemicã privind natura relaþiilor sociale, de
care o societate modernã nu se poate lipsi. Problematica multiculturalismului este foarte largã, dar noi ne
propunem, într-o primã fazã, sã prezentãm un scurt istoric al acestui concept ºi sã-l definim, pornind de la
experienþa unor þãri care deja s-au ciocnit cu acest fenomen, au examinat problema ºi au elaborat forme
instituþionale ºi politice legate de multiculturalism.
Conceptul de multiculturalism se contureazã în anii 60-70 ai secolului trecut ca ideologie ºi politicã
oficialã în Canada ºi în Australia, iar la începutul anilor 90 apare pe ordinea de zi a politicii SUA ºi se
rãspîndeºte în multe state din Europa Occidentalã în contextul intensificãrii procesului de globalizare. Canada,
Australia ºi Suedia, ºi nu SUA, dupã cum se susþinea, au fost þãrile unde au avut loc primele experienþe în
acest sens. Cele din urmã aveau puncte de plecare diferite, dar toate se reduceau la elaborarea unei legislaþii
adecvate, precum ºi a unor mãsuri care sã îmbine trãsãturile culturale cu dezvoltarea economicã, sã înlocuiascã
politica biculturalã cu cea multiculturalã etc.
Experienþele de care am vorbit anterior au conturat o conexiune între particularismul cultural ºi participarea
activã la viaþa economicã a statului. Specialiºtii în domeniu propun un alt tip de multiculturalism 
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multiculturalismulul integrat, pentru care este specific cã nu separã cererile sociale ale grupurilor minoritare
de cererile lor culturale ºi nici nevoile economice generale ale þãrii în cauzele sale politice ºi morale[2]. În
SUA însã lucrurile nu stau la fel. Instituþionalizarea multiculturalismului urmeazã în aceastã þarã douã logici:
una de naturã socioeconomicã, iar cealaltã de naturã identitarã. Cele douã abordãri, deºi sînt în relaþii
incontestabile, pot fi considerate distincte, pe de o parte din punct de vedere istoric, iar pe de alta  deoarece
protagoniºtii lor nu sînt neapãrat aceiaºi. De aici conchidem cã pe lîngã tipul integrat de multiculturalism se
întîlneºte ºi un tip de multiculturalism dezintegrat sau fãrîmiþat[3]. Nu este atît de importantã forma lui,
deoarece în toate cazurile multiculturalismul vine sã rãspundã la o serie de probleme concrete ale coexistenþei
unor populaþii percepute ca diferite sau care se considerã ca atare.
Conceptul dat ar putea fi explicat prin definiþiile date de specialiºtii în domeniu, de dicþionarele de profil,
însã dimensiunea lui este prea largã pentru a se încadra în aceste definiþii. El poate fi plasat cu certitudine în
lista paradigmelor ce vin sã explice starea de lucruri ºi sã schiþeze anumite scenarii teoretice ºi practice de
restructurare a realitãþii.
Multiculturalismul este un fenomen interdisciplinar destul de controversat, care cuprinde mai multe aspecte
ºi care opereazã în mai multe domenii. Acest concept apare ca o paradigmã culturalã pluralistã, care are
drept scop sã aducã o viziune nouã, corespunzãtoare sau contradictorie cu idealul societãþii ºi cultura varietãþii[4].
De asemenea, fenomenul dat reprezintã un complex de idei ºi acþiuni ale diferiþilor subiecþi sociali (de stat,
aparþinînd altor organizaþii ºi mass-media), orientate spre asigurarea echitãþii culturale ºi contribuind la coexistenþa
paºnicã a acestor culturi într-un stat [5].
În altã viziune, multiculturalismul este privit ca o politicã direcþionatã spre dezvoltarea ºi pãstrarea, într-o
anumitã þarã ºi în întreaga lume, a varietãþii culturilor ºi, în acelaºi timp, o teorie sau o ideologie care fundamenteazã aceastã politicã. Însã conceptul nu trebuie confundat cu fuziunea culturalã ºi transformarea într-o
culturã unicã pentru toþi[6]. Multiculturalismul poate fi privit ºi ca un aspect al toleranþei, care presupune
necesitatea coexistenþei paºnice a culturilor în scopul dezvoltãrii ºi consolidãrii lor în contextul valorilor
general-umane. Aceste idei sînt promovate, de regulã, în societãþile dezvoltate, unde de secole existã un înalt
nivel de culturã. Nu vrem sã aducem critici la acest subiect, dar, cu timpul, nu este exclus cã se producã o
asimilare a culturilor nou-venite într-o regiune sau þarã, ceea ce va conduce la ridicarea neînsemnatã a
nivelului lor cultural, dar ºi, simultan, la scãderea nivelului cultural de altãdatã în aceste regiuni sau þãri. Ca
rezultat, se pot distruge pilonii care au stat la baza formãrii ºi dezvoltãrii acestor mari culturi.
Cît priveºte toleranþa, menþionãm faptul cã Declaraþia principiilor toleranþei, adoptatã în 1995 de cãtre
Conferinþa Generalã a UNESCO[7], a acordat un alt sens acestui concept. În Declaraþie se propune ca
toleranþa sã fie privitã ca:
 respectarea, acceptarea ºi comprehensiunea varietãþii culturale a lumii, formelor de autoexprimare ºi
manifestare a individualitãþii;
 renunþarea la dogme, absolutizarea adevãrului ºi confirmarea normelor stipulate în actele internaþionale
în domeniul drepturilor omului.
Astfel, toleranþa este prezentatã drept o caracteristicã sociopsihologicã a indivizilor ºi grupurilor sociale
care interacþioneazã cu alþi indivizi ºi grupuri sociale.
Dacã anterior am susþinut ideea cã multiculturalismul este o politicã fundamentatã pe o anumitã teorie sau
ideologie, þinem sã menþionãm cã existã ºi o abordare[8] care confirmã valoarea pluralismului cultural,
oportunitatea ºi importanþa diversitãþii formelor culturale (de exemplu, etnice ºi rasiale). În contextul
multiculturalismului, diferenþa ºi varietatea nu mai sînt privite ca ceva strãin, ele se transformã într-un element al diversitãþii culturale. Discursul multiculturalismului este contradictoriu din moment ce identificãm
calitãþile sale pozitive ºi negative. Avantajele sale sînt conservarea pluralismului cultural, recunoaºterea ºi
protejarea minoritãþilor, renunþarea la xenofobie, ºovinism ºi la discriminare rasialã, iar dezavantajele  divizarea
relaþiilor sociale în funcþie de etnii, instituþionalizarea diferenþelor culturale, ignorarea principiului liberal al
prioritãþii drepturilor individului.
În opinia unor politicieni, acest fenomen nu este altceva decît o falsã ideologie ºi o eroare tragicã a
Occidentului[9], care, acceptînd migranþi din alte medii culturale, pregãtesc terenul pentru acte teroriste.
Preºedintele Cehiei Vaslav Klaus priveºte migraþiunea ca un drept al maselor de a hoinãri prin lume, în aºa
fel fiind încãlcate drepturile populaþiei autohtone[10]. Este o viziune subiectivã, deoarece nu se þine cont de
factorul care miºcã masele spre polul ce ar putea sã le asigure o stabilitate economicã. Imigranþii trebuie sã
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se integreze în comunitatea adoptivã în termene cît mai restrînse, ca sã nu trezeascã atitudini xenofobe.
Dar aceasta poate avea loc doar în condiþiile existenþei unor politici sociale bine elaborate sau, cel puþin, a
unor strategii.
O cercetare minuþioasã a acestui fenomen a fost efectuatã de Will Kymlicka[11], al cãrui demers cu
privire la termenul de multiculturalism a fost determinat de necesitatea de a evita confuziile terminologice
care ascund de cele mai multe ori interese politice. Expresiile confuzie terminologicã ºi interes politic,
folosite în acelaºi context, au tangenþã cu spaþiul nostru, de aceea este necesar sã acordãm un interes sporit
argumentãrii lui Kymlicka. Un stat este multicultural dacã cetãþenii acestuia aparþin mai multor naþiuni  caz
în care statul este multinaþional  sau sînt imigranþi veniþi de pe alte meleaguri  situaþie în care statul este
considerat a fi multietnic , ºi acest lucru constituie o componentã importantã atît a identitãþii personale, cît ºi
a vieþii publice, politice din þara respectivã[12]. În fragmentul dat, cultura este privitã ca un atribut al naþiunii
sau al unui popor care desemneazã o comunitate intergeneraþionalã, mai mult sau mai puþin completã din
punct de vedere instituþional, ocupînd un anumit teritoriu în mod tradiþional (pe care îl considerã loc de baºtinã)
ºi fiind caracterizatã de o limbã proprie ºi o istorie comunã[13]. În conformitate cu acest concept, Republica
Moldova este un stat multietnic, ºi nu unul multinaþional.
Cu timpul, în era globalizãrii, este posibil sã aparã anumite probleme, a cãror cauzã poate fi lipsa unei
metode civilizate de a trata diferenþele culturale. Sã revenim la toleranþã ºi la coexistenþa paºnicã. Migraþiunea
este un fenomen firesc timpurilor noastre ºi acesta priveºte ºi viitorul þãrii noastre. Nu este o prognozã a ceva
ce se va întîmpla inevitabil, dar, mai degrabã, o recomandare pentru a facilita integrarea imigranþilor, spre
exemplu a unor musulmani care respectã cu stricteþe scrierile Coranului. La întrebarea de ce, vom rãspunde
cu fermitate cã trãim într-o societate preocupatã mai mult de valorile materiale ºi mai puþin de cele spirituale,
spre deosebire de musulmani, care au o atitudine foarte serioasã faþã de cele scrise în Cartea Sfîntã, chiar
dacã unele dintre aceste norme contravin unor libertãþi general acceptate în societatea noastrã. Deºi este o
problemã care poate fi soluþionatã ºi musulmanii veniþi din þãrile arabe în Republica Moldova pot beneficia de
drepturi ce se deosebesc de comportamentul majoritãþii din noi, aceasta va cere, cu siguranþã, indulgenþã ºi
înþelegere din ambele pãrþi.
Aºadar, ceea ce am numit anterior foarte relativ pulsaþie a diferitelor tendinþe caracteristice interdependenþei
culturale continuã. Aceasta confirmã cã orice pas cãtre cineva de altã naþionalitate, etnie sau rasã necesitã
o muncã colosalã ºi o dorinþã sincerã de a înþelege cine trãieºte alãturi de tine.
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CONDIÞIA JURIDICÃ A STRÃINULUI
Sergiu BIVOL, avocat,
doctorand, IISD al AªM
Cristina BURIAN,
competitor, IISD al AªM
Dans l’antiquité, les étrangers étaient considérés des barbares étant destinés d’une manière
automatique à l’esclavage, sauf les cas quand les Etats concluaient dans ce sens des traités par
lesquelles on accordait des dispositions spécifiques aux étrangers. La situation de l’étranger a
beaucoup changé dans la période moderne, on a proclamé l’égalité en droits des étrangers avec les
citoyens de l’Etat respectif. La condition juridique de l’étranger, d’après la doctrine, est formée de la
totalité des normes juridiques de l’Etat dans lequel l’étranger se trouve, par lesquelles on détermine
les droits et les obligations de l’étranger dans cet Etat, ce qui signifie la totalité des règles juridique
concernant les étrangers, des règles qui déterminent leur condition. Cette condition intéresse la
capacité de jouissance de l’étranger et est déterminée par la loi de l’Etat dans lequel celui-ci se
trouve, ou avec la juridiction duquel celui-ci a des liaisons.
În antichitate strãinii erau consideraþi barbari, fiind supuºi în mod automat sclaviei, cu excepþia cazurilor
în care statul semna în acest sens tratate prin care se stabileau dispoziþii specifice strãinilor. În Roma anticã
regimul strãinilor a cunoscut o anumitã evoluþie: dacã la început strãinii cãdeau în sclavie automat, atunci cu
timpul invitaþii ºi clienþii cetãþilor puteau veni la Roma fãrã sã-ºi piardã libertatea. Condiþia juridicã a strãinilor
nu era aceeaºi pentru toþi, ci exista o anumitã ierarhie, care ºi-a pierdut semnificaþia odatã cu aplicarea
edictului Caracalla (anul 212). În dreptul clasic, persoanele care nu erau nici cetãþeni, nici latini intrau în
categoria numitã peregrini. Peregrinii simpli puteau utiliza dreptul cetãþii în care locuiau, deoarece Roma
tolera dreptul provinciilor în mãsura în care acesta nu venea în contradicþie cu principiile dreptului roman.
Peregrinii nu aveau acces la acte de drept civil, dar puteau utiliza în raporturile lor cu cetãþenii dispoziþiile
dreptului ginþilor. Strãinii cu care romanii nu întreþineau legãturi economice, denumiþi de cãtre aceºtia barbari,
nu se bucurau de protecþie juridicã[1].
Situaþia cetãþenilor strãini s-a schimbat mult în perioada modernã, fiind proclamatã egalitatea în drepturi a
strãinilor cu cetãþenii statului respectiv.
Noþiunea de persoanã ca element unghiular al unui stat ce pretinde a fi unul democratic ºi, în special, unul
de drept, nu poate fi perceputã fãrã atributele ei esenþiale, cum ar fi drepturile ºi libertãþile ei fundamentale, de
care nu poate fi lipsitã, indiferent de locul unde s-a nãscut, de ce nume poartã, de rasã, de sex sau culoare, ele
fiindu-i garantate de stat, care va asigura respectarea lor nu numai cetãþenilor sãi, dar ºi celorlalte categorii
de persoane, adicã ºi strãinilor, apatrizilor sau refugiaþilor.
În acest sens, în art. 1 al Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului [2] este accentuat faptul cã
toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în drepturi, iar în art. 2 alin. 1 al aceleiaºi declaraþii se menþioneazã
cã fiecare se poate prevala de toate drepturile ºi de toate libertãþile, fãrã nici o deosebire, în special de rasã,
de culoare, de sex, de limbã, de religie [...], de naºtere sau decurgînd din orice altã situaþie[3].
Astfel, cetãþeni strãini sînt considerate persoanele fizice care nu au cetãþenia Republicii Moldova, dar
posedã dovada apartenenþei lor la un alt stat. Persoana cãreia îi este recunoscutã cetãþenia Republicii Moldova
în conformitate cu prevederile legislaþiei R.M. nu poate fi consideratã drept cetãþean strãin.
Condiþia juridicã a strãinului, potrivit doctrinei[4], o formeazã totalitatea normelor juridice ale statului în
care strãinul se aflã, prin care se stabilesc drepturile ºi obligaþiile strãinului în acest stat, altfel spus ea înseamnã
toate regulile juridice referitoare la strãini, reguli care determinã condiþia lor[5]. Aceastã condiþie intereseazã
capacitatea de folosinþã a strãinului ºi este determinatã de legea statului în care acesta se gãseºte sau cu
jurisdicþia cãruia are legãturi[6].
Condiþia juridicã a strãinului diferã de la stat la stat ºi depinde de diverºi factori politico-economici,
sociali ºi interstatali. Fiecare stat în parte reglementeazã în felul sãu condiþia juridicã a strãinilor, care, în linii
generale, se referã la intrarea-ºederea strãinilor în stat, la cercul de obligaþii în diverse domenii. Ea are un
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caracter complex, luînd în consideraþie faptul cã este reglementatã prin numeroase acte normative ºi tratate
internaþionale. De altfel, condiþia strãinului, în funcþie de statul în care se aflã, poate lua diferite forme.
Între strãin ºi statul pe teritoriul cãruia acesta se aflã apare un raport de subordonare, de obicei cu
caracter temporar. Acest raport poate lua sfîrºit oricînd prin expulzarea cetãþeanului strãin sau prin abandonul
de cãtre acesta a teritoriului statului respectiv.
Convenþiile internaþionale cu privire la regimul juridic al strãinilor au un caracter bilateral. Ele prevãd o
totalitate de drepturi ºi facilitãþi acordate de state cetãþenilor altor state, cum ar fi: dreptul la libera circulaþie
pe teritoriul statelor, posibilitatea strãinilor de a desfãºura o activitate economicã ºi comercialã, dreptul de a
obþine proprietãþi, protecþia strãinul ºi a bunurilor sale, accesul strãinului la tribunalele statului primitor, dreptul
la libera opinie, precum ºi dreptul la pãstrarea culturii ºi tradiþiilor etc.
În funcþie de nivelul dezvoltãrii relaþiilor interstatale, care depind în cea mai mare mãsurã de evoluþia
raporturilor de pace, prietenie ºi colaborare, statele elaboreazã diferite forme ale condiþiei juridice a strãinului,
care se aplicã strãinilor conform apartenenþei acestora la un stat sau altul. Astfel, în practica statelor sînt
utilizate urmãtoarele forme: regimul naþional, regimul special, regimul clauzei naþiunii celei mai favorizate,
regimul reciprocitãþii.
Regimul naþional. În materie de capacitate juridicã, cetãþenilor strãini ºi apatrizilor în Republica Moldova
li se acordã regim naþional. Aceasta presupune cã strãinilor li se acordã aceleaºi drepturi pe care le au
cetãþenii, cu excepþia drepturilor politice (adicã drepturile electorale), ei nu pot fi desemnaþi în funcþii sau
antrenaþi în activitãþi pentru care se cere cetãþenia R.M, nu pot fi membri ai partidelor ºi altor organizaþii
social-politice ºi nu sînt supuºi serviciului militar. Dreptul cetãþenilor strãini de a ocupa anumite funcþii este
restricþionat. De exemplu, Codul navigaþiei maritime civile[7] prevede, în art. 57 alin. (2), cã doar un cetãþean
al Republicii Moldova poate fi comandant al navei proprietate de stat a R.Moldova, dar membru al echipajului
poate fi cetãþeanul oricãrui stat. Legea privind frontiera de stat a Republicii Moldova[8] stipuleazã, în art. 6
alin. (6), cã efectivul trupelor de grãniceri este alcãtuit din militari cetãþeni ai R.Moldova. În principal, strãinilor
le este recunoscutã o egalitate de tratament cu cetãþenii proprii în ceea ce priveºte drepturile civile ºi garanþiile
individuale. Acest regim este adoptat de majoritatea statelor, el desemneazã dreptul comun în materie[9],
adicã presupune un tratament egal tuturor strãinilor, iar în cazul în care unui strãin i se refuzã un drept cuprins
în regimul naþional, statul lezat poate recurge la mãsuri de retorsiune. Regimul naþional este un regim mai mult
sau mai puþin apropiat de cel al cetãþenilor, dar niciodatã sau aproape niciodatã identic[10]. De obicei, pentru
a conferi unui strãin acest regim nu este necesar a încheia tratate sau acorduri internaþionale, fiind suficientã
o declaraþie unilateralã a statului, care se conþine în textele legilor sale. Drepturile cetãþenilor strãini pe
teritoriul Republicii Moldova sînt reglementate în Legea cu privire la statutul juridic al cetãþenilor strãini
ºi al apatrizilor [11]. În conformitate cu prevederile legii date, strãinii ºi apatrizii beneficiazã de urmãtoarele
drepturi ºi libertãþi: dreptul la domiciliere în Republica Moldova în baza actelor de identitate valabile (art. 6
alin. (1)), garantarea libertãþii conºtiinþei, opiniei ºi a exprimãrii (art. 14), dreptul la muncã ºi la protecþia ei
(art.7), dreptul la odihnã ºi la ocrotirea sanãtãþii pe baze generale ca ºi cetãþenii R. Moldova (art.8), dreptul la
pensii, indemnizaþii ºi alte tipuri de asigurãri sociale (art.9), dreptul de a dispune de casã ºi de alte bunuri în
proprietate privatã, de a beneficia de dreptul de autor, precum ºi de alte drepturi personale nepatrimoniale
(art. 11), aceleaºi drepturi ca ºi cetãþenii R. Moldova în procesele de judecatã (art. 17, alin.(2)), dreptul de a
se cãsãtori ºi desface cãsãtoria cu cetãþeni ai R. Moldova ºi alte persoane, potrivit legislaþiei în vigoare, avînd
aceleaºi drepturi ºi obligaþii în relaþiile de familie ca ºi cetãþenii R. Moldova (art. 15), dreptul la învãþãturã (art.
12), dreptul de a circula pe teritoriul R. Moldova ºi de a-ºi stabili domiciliul în modul prevãzut de lege (art. 16),
dreptul la inviolabilitatea persoanei ºi a locuinþei (art. 17 alin. (1)), dreptul de a cere protecþie misiunii diplomatice
a statului lor (art. 17 alin.(3)).
Regimul special. Acest regim presupune cã, prin lege sau tratat internaþional, strãinului i se acordã un
regim special. Astfel, strãinii se bucurã de orice drepturi civile ºi fundamentale, cu excepþia celor politice,
recunoscute potrivit legii statului sau printr-un tratat internaþional încheiat de acest stat cu alt stat sau alte
organizaþii internaþionale. Astfel, strãinului i se poate stabili un regim special, care diferã de regimul sãu
naþional dupã conþinut. Acest regim poate fi îmbinat cu celelalte[12].
Regimul clauzei naþiunii celei mai favorizate. Acest regim al strãinului presupune existenþa unei
convenþii internaþionale prin care s-a acordat clauza naþiunii celei mai favorizate. Convenþia datã poate fi
bilateralã sau multilateralã. În cazul acestei clauze, statul concedant acordã statului beneficiar, persoanelor
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sau bunurilor care se aflã într-un raport determinat cu acest stat un tratament nu mai puþin favorabil decît
tratamentul acordat de statul concedant unui stat terþ, persoanelor sau bunurilor aflate în acelaºi raport cu
statul terþ. Clauza naþiunii celei mai favorizate asigurã o stare de egalitate între state. Domeniile în care este
posibilã acordarea clauzei naþiunii celei mai favorizate sînt: comerþul ºi plãþile internaþionale, transportul
internaþional, stabilirea misiunilor diplomatice, privilegiile, imunitãþile ºi tratamentul lor.
Regimul reciprocitãþii. Prin reciprocitate se înþelege regimul conform cãruia strãinul are anumite drepturi
într-o þarã numai dacã aceleaºi drepturi sînt conferite cetãþeanului statului care le acordã în þara cãreia îi
aparþine strãinul în cauzã. Pentru un astfel de regim, statele recurg deseori la semnarea unor convenþii sau
tratate care conþin clauza reciprocitãþii. Reciprocitatea poate fi legislativã (formalã), care presupune o identitate
între legislaþiile care reglementeazã condiþia juridicã a strãinului în cele douã state, diplomaticã (materialã),
cînd ea rezultã dintr-o convenþie/tratat internaþional, sau de fapt, cînd ea existã în practicã în ceea ce priveºte
drepturile strãinilor.
În vederea pãstrãrii suveranitãþii, statele au dreptul sã permitã sau nu intrarea unui strãin pe teritoriul lor.
Dreptul internaþional nu impune o perioadã determinatã de ºedere a strãinilor odatã admiºi pe teritoriul unui
stat. În acelaºi timp, fiecare stat trateazã aceastã problemã cu grijã: interzicerea intrãrii strãinilor, la fel ca ºi
expulzarea nejustificatã, pot fi înþelese de cãtre state drept provocãri sau acte inamicale în adresa acestora ºi
pot genera mãsuri de retorsiune[13].
În aceastã materie trebuie sã reþinem urmãtoarele:
a) Statul este obligat sã admitã intrarea oricãrui strãin pe teritoriul sãu, dar, în acelaºi timp, nu poate
condiþiona aceastã intrare. Astfel, statul poate refuza admiterea pe teritoriul sãu a unei categorii de cetãþeni,
consideraþi indezirabili, de exemplu persoane care consumã sistematic stupefiante.
b) Statul are dreptul sã expulzeze orice strãin, dar din motive serioase.
Existã ºi o altã situaþie a persoanei, ºi anume una opusã celei de bipatridie, atunci cînd aceasta nu dispune
de nici o cetãþenie, ºi-a pierdut cetãþenia ºi nu a obþinut cetãþenia altui stat. Aceastã situaþie apare, ca ºi în
cazul bipatridiei, ca urmare a diferitelor reglementãri de obþinere sau de pierdere a cetãþeniei în baza legislaþiei
diferitelor state, ca urmare a mecanismelor similare celor ce pot da naºtere bipatridiei ºi care acþioneazã într-un
sens invers. Conform rezoluþiei IDI din 1936, apatridul este individul care nu este considerat de nici un stat
drept cetãþean al sãu. Situaþia apatridului este o deviere de la dreptul fiecãrei persoane de a dispune de o
cetãþenie[14]. Apatridia este o situaþie anormalã, care apare ca urmare a unui conflict negativ de legi. De
exemplu, copiii nãscuþi din pãrinþi apatrizi pot deveni ºi ei apatrizi în cazul în care s-au nãscut pe teritoriul unui
stat care aplicã, pentru acordarea cetãþeniei, criteriul dreptul sîngelui.
În virtutea absenþei unei cetãþenii, apatridul nu are nici o obligaþie faþã de nici un stat, dar, în acelaºi timp,
el este privat de protecþia pe care o acordã statul cetãþenilor sãi, la fel ca ºi de anumite drepturi, printre care
cele politice. Din acest motiv persoanele din categoria datã pot fi foarte uºor expulzate sau supuse unor
anumite discriminãri.
Fiind membri ai unei societãþi civile, apatrizii nu pot fi privaþi de anumite drepturi fundamentale ale omului
ºi sînt nevoiþi sã respecte legile statului în care îºi au domiciliul. În general, legislaþiile statelor acordã apatrizilor
un regim similar regimului strãinilor, dar regimul acestora este precar.[15] Tocmai din cauza statutului de
apatrid aceste persoane nu pot beneficia de protecþia diplomaticã a unui alt stat, putînd deveni victime ale
unor discriminãri ºi expulzãri abuzive[16].
Astfel, condiþia juridicã a persoanei o formeazã totalitatea drepturilor civile ºi fundamentale, cu excepþia
celor politice, reunite în diverse forme, conferite de legislaþia statului pe teritoriul cãruia se aflã strãinul.
Volumul ºi conþinutul acestor drepturi se stabilesc în funcþie de apartenenþa la un stat sau altul, precum ºi de
starea relaþiilor interstatale, care se materializeazã în regimurile juridice ale strãinului.
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FENOMENUL SPÃLÃRII BANILOR
ªI EFECTELE CÃMÃTÃRIEI
Maricela COBZARIU,
competitor, IISD al ASM
When talking about the fight against capital avoidance (money washing) and tax escape (tax
avoidance), through the present work, as a practitioner, I tried to attract attention over the serious
consequences of dirty money washing, straightening my belief that, the treating of these aspects in a
theoretical way and also as an engaging of administration, management and control, must be done
with care and attention. I approached this subject, because the washing of dirty money, cant be
done, only through complicity, through the implication of some components of stately institutions,
being a very sophisticated operation, done with a very important logistic arsenal, that exceeds many
times in performance the managerial instrument of those through whom these funds are washed or
that of those that have the mission to control and administrate this phenomenon and this is why I
considered it would be very important to present the action conditions against this flagellum.
Spãlarea banilor este partea financiarã de facto a tuturor infracþiunilor prin care se obþine profit. Este
procesul prin care infractorii creeazã iluzia cã banii pe care îi au sînt chiar ai lor ºi au dreptul sã dispunã de ei
dupã cum doresc. Se afirmã cã termenul spãlarea banilor ar fi apãrut în vremea celebrului gangsterism
american, care s-a manifestat în timpul prohibiþiei  interzicerea comercializãrii ºi consumului de bãuturi
alcoolice. Pentru a camufla mari sume de bani rezultate din astfel de activitãþi, precum ºi din alte afaceri
vedeta, cum ar fi jocurile de noroc, unele aflate în afara legii, au fost folosite diverse metode [1].
Scopul unui numãr mare de activitãþi infracþionale este generarea de profit pentru individul sau grupul care
sãvîrºeºte infracþiunea. Spãlarea banilor reprezintã procesarea rezultatelor infracþiunii cu scopul de a le
ascunde originea ilegalã. Acest proces are o importanþã criticã, pentru cã oferã infractorului posibilitatea de
a se bucura de produsele infracþiunii fãrã a le dezvãlui provenienþa.
Începuturile fenomenului de spãlare a banilor se regãsesc în încercarea de a ascunde banii sau valorile de
autoritãþile statale, pentru a evita fie impozitarea, fie confiscarea, fie amîndouã. Astfel se presupune cã ar fi
apãrut industria offshore ºi, într-o oarecare mãsurã, evaziunea fiscalã. Acestea erau ºi încã mai sînt principiile
spãlãrii banilor: de a ascunde, de a miºca ºi de a reinvesti sumele pe care alþii ar putea sã le reclame,
ascunzîndu-se originea ocupaþionalã ºi geograficã a fondurilor [2].
În legislaþia României fenomenul spãlãrii banilor este definit în Legea nr. 656/2002, art.1 lit. a, unde se
aratã cã prin spãlarea banilor se înþelege infracþiunea prevãzutã la art. 23, în al cãrui conþinut sînt cuprinse
urmãtoarele activitãþi, calificate de legiuitor ca infracþiuni:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscînd cã provin din sãvîrºire de infracþiuni, în scopul ascunderii
sau al disimulãrii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a sãvîrºit infracþiunea
din care provin bunurile sã se sustragã de la urmãrire, judecatã sau de la executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevãratei naturi a provenienþei, a situãrii, a dispoziþiei, a circulaþiei sau a
proprietãþii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscînd cã bunurile provin din sãvîrºirea de infracþiuni;
c) dobîndirea, deþinerea sau folosirea de bunuri, cunoscînd cã acestea provin din sãvîrºirea de infracþiuni.
În actuala reglementare s-a renunþat, aºadar, la enumerarea infracþiunilor din care provin banii spãlaþi,
însã spãlarea banilor este, de obicei, în strînsã legãturã cu crima organizatã, aspect dovedit de caracteristicile
acestei infracþiuni: activitate infracþionalã de proporþii considerabile, sãvîrºitã pe termen lung ºi în mod continuu
de un grup de persoane, fãrã a fi în vreun fel limitatã de graniþele naþionale.
În legislaþia Uniunii Europene, definiþia spãlãrii banilor o gãsim în directivele Consiliului 91/308/EEC
din 10 iunie 1991 ºi 2001/97/EC din 4 decembrie 2001[3].
Spãlarea banilor înseamnã urmãtoarele acþiuni, atunci cînd sînt sãvîrºite cu intenþie:
a) transformarea sau transferarea de proprietate, cunoscînd cã o astfel de proprietate provine dintr-o
activitate infracþionalã sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, în scopul ascunderii sau disimulãrii
originii ilicite a proprietãþii sau în scopul sprijinirii oricãrei persoane implicate în comiterea unei astfel de
activitãþi, pentru a se sustrage de la consecinþele legale ale acþiunilor sale;
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b) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, amplasãrii, dispunerii, miºcãrii, drepturilor reale cu privire la
proprietate sau la posesia acesteia, cunoscînd cã o astfel de proprietate provine dintr-o activitate infracþionalã;
c) dobîndirea, posesia sau folosirea unei proprietãþi, cunoscînd, la data primirii, cã o astfel de proprietate
provine dintr-o activitate infracþionalã sau dintr-un act de participare la o asemenea activitate;
d) participarea, asocierea, tentativa de comitere ºi sprijinirea, încurajarea, înlesnirea, sfãtuirea în vederea
comiterii oricãreia dintre acþiunile menþionate în alineatele anterioare.
Deºi conþinutul celor douã legislaþii este aparent diferit, trebuie remarcat faptul ca ele au practic aceeaºi
finalitate  combaterea fenomenului de spãlare a banilor  pentru cã existã o convingere generalã cã fenomenul
infracþional poate fi diminuat, fãcîndu-l neprofitabil pentru infractor.
În ciuda varietãþii metodelor folosite, procesul se spãlare a banilor se realizeazã în trei etape, care pot
cuprinde numeroase tranzacþii efectuate de spãlãtorii de bani, tranzacþii care sînt de naturã sã alerteze instituþiile
financiare asupra activitãþilor infracþionale, respectiv:
 Plasarea, care reprezintã scãparea, la propriu, de numerarul obþinut din activitatea ilegalã, pentru
separarea fondurilor provenite din surse ilicite, care ar putea fi supravegheate de organele de aplicare a legii.
În aceastã etapã, infractorul introduce profitul ilegal în sistemul financiar, utilizînd diverse modalitãþi (împãrþirea
sumelor mari în numerar în sume mai mici ºi mai puþin suspecte, care apoi sînt depozitate direct într-un cont
bancar, sau cumpãrarea unui numãr de instrumente financiare).
 Stratificarea, care semnificã procesul de miºcare a banilor între diferite conturi pentru a le ascunde
originea. În aceastã etapã spãlãtorul de bani întreprinde o serie de preschimbãri sau miºcãri ale fondurilor
pentru a le îndepãrta de sursa din care provin. Fondurile pot fi utilizate pentru cumpãrarea ºi vînzarea de
instrumente de investiþii sau spãlãtorul poate, pur si simplu, sã trimitã fonduri prin transfer electronic într-o
serie de conturi din diverse bãnci de pe întreg globul. În anumite situaþii, spãlãtorii de bani pot deghiza transferurile
ca fiind plãþi pentru bunuri ºi servicii, dîndu-le o aparenþã legalã.
 Integrarea, ca ultimã fazã, este destinatã sã dea o aparenþã legalã sumelor de bani provenite din surse
ilicite ºi sã le integreze, ca fonduri legitime, în sistemul economic ºi financiar.
Cei trei paºi de bazã care stau la baza operaþiunilor de spãlare a banilor, se pot constitui în faze separate
ºi distincte; însã pot apãrea ºi simultan sau se pot suprapune. Felul în care sînt folosiþi paºii de bazã depinde
de mecanismele de spãlare disponibile ºi de cerinþele organizaþiilor criminale.
Indiferent însã de modul în care se procedeazã, efectele dãunãtoare ale spãlãrii banilor sînt evidente ºi
reprezintã o ameninþare serioasã care afecteazã întreaga economie; este ceea ce unii autori numesc crimã
fãrã victime, de aceea necesitatea de a combate spãlarea banilor ca ºi alte infracþiuni grave, cum ar fi
traficul de droguri, de arme sau de fiinþe umane, nu se opreºte la graniþele statului naþional [4].
Lupta împotriva spãlãrii banilor are o dublã motivaþie. Pe de o parte, combaterea crimei organizate ºi a
extinderii sale la scarã mondialã, pe de altã parte, conservarea integritãþii pieþelor financiare ºi a economiei de
piaþã.
Ultimii ani se caracterizeazã printr-o recunoaºtere din ce în ce mai mare a faptului cã este esenþial sã se
lupte împotriva crimei organizate, cã infractorii trebuie opriþi, ori de cîte ori este posibil, din a legitimiza
rezultatele activitãþilor lor criminale prin transformarea fondurilor din murdare în curate.
Folosirea sistemelor financiare bancare în scopul spãlãrii banilor conduce la subminarea instituþiilor financiare
individuale ºi, în cele din urmã, a întregului sistem financiar.
Dacã nu este þinut sub control, procesul de spãlare a banilor poate submina eforturile depuse pentru
crearea unei pieþe libere ºi competitive, afectînd chiar ºi dezvoltarea unei economii sãnãtoase.
Diferenþele dintre sistemele naþionale de combatere a spãlãrii banilor vor fi exploatate de cãtre infractori,
care tind sã îºi mute reþelele în þãri ºi sisteme financiare cu contramãsuri slabe sau ineficiente.
De aceea economiile în curs de dezvoltare trebuie sã se protejeze împotriva spãlãrii banilor atît din interior,
cît ºi din exterior.
Lupta împotriva acestui fenomen înseamnã lupta împotriva corupþiei, a privatizãrii frauduloase, a fraudei
bancare ºi a evaziunii fiscale. Þãrile în curs de dezvoltare trebuie, de asemenea, sã evite situarea pe lista
GAFI a jurisdicþiilor necooperante ºi sã fie supuse sancþiunilor economice ºi politice, pentru cã reputaþia
privind integritatea este una dintre valorile cele mai importante ale unei instituþii financiare [5].
Experienþa acumulatã de reþelele crimei organizate este redutabilã. În consecinþã, se impune colaborarea
strînsã a organelor ºi organismelor abilitate sã lupte împotriva acestora pentru prevenirea generalizãrii
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fenomenului de spãlare a banilor; în caz contrar, existã riscul, deloc neglijabil, ca banii spãlaþi sã devinã
motorul economiei ºi sã-ºi impunã propriile reguli, ceea ce înseamnã, de fapt, subminarea sau chiar
desfiinþarea autoritãþii statale ºi domnia arbitrarului de tip mafiot.
Se impune imperios, aºadar, conjugarea eforturilor în vederea îmbunãtãþirii permanente a cooperãrii
internaþionale între diferitele organisme naþionale implicate în lupta împotriva acestui flagel, dar ºi elaborarea
unor norme unice de reglementare în domeniu, care sã traseze liniile directoare pentru legiuitorii fiecãrui stat,
astfel încît sa se obþinã un cadru legislativ armonizat, care sa permitã, sã faciliteze ºi sã eficientizeze cooperarea
între organele judiciare.
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SPECIFICUL LEGIFERÃRII INTERNAÞIONALE
Nelea STAH,
competitor, IIAS al AªM
In contemporary international lawmaking the norms of behavior on international arena can
be created on process of activity of international, intergovernmental and non governmental organizations, so and international conferences, during the negotiations of chief of state and government.
Nowadays the norms, developed and taken by contemporary methods, influence a lot the regulation
of major problems of humanity and have an actual character in the science of international law. The
increasing of international organizations in contemporary international relations is stimulated by
vividly activity and complication of the last one, that is explicated by the increasing of general number of the subjects of international law, deepening of friendly relations between the states, protection
of the humans rights and general freedoms.
Â ñîâðåìåííîì ìåæäóíàðîäíîì ïðàâîòâîð÷åñòâå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ìîãóò ñîçäàâàòüñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè ìåæäóíàðîäíûõ êàê ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, òàê è ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåíöèé, â õîäå
ïåðåãîâîðîâ ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâèòåëüñòâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íîðìû, ðàçðàáîòàííûå è
ïðèíÿòûå ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè, îêàçûâàþò îùóòèìîå âëèÿíèå â óðåãóëèðîâàíèè ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì ÷åëîâå÷åñòâà è ïðèîáðåòàþò àêòóàëüíûé õàðàêòåð â íàóêå ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâà. Ïîâûøåíèå ðîëè ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé â ñîâðåìåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ âûçâàíî ÿðêî âûðàæåííîé àêòèâèçàöèåé è óñëîæíåíèåì ïîñëåäíèõ, ÷òî âî ìíîãîì
îáúÿñíÿåòñÿ ðîñòîì îáùåãî ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, óãëóáëåíèåì äðóæåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè, çàùèòîé ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä.
În sistemul valorilor comunitãþii, dreptul internaþional se afirmã pe primul plan ca fiind un instrument
necesar de susþinere a ordinii în contextul relaþiilor internaþionale. El este un factor de asigurare a dezvoltãrii
universale cu luarea în considerare a intereselor internaþionale.
În legãturã cu dezvoltarea progresivã ºi codificarea continuã din ultimii ani, în procesul de creare a dreptului
au intervenit schimbãri radicale. Procesul de codificare se sprijinã pe experienþa acumulatã, cu toate acestea,
în condiþiile intensificãrii dezvoltãrii istorice, o atenþie tot mai mare trebuie acordatã viitorului, ceea ce înseamnã
cã succesul codificãrii depinde, în mare mãsurã, de determinarea tendinþelor de dezvoltare a dreptului
internaþional[1].
Unul dintre scopurile principale ale creãrii dreptului este formarea normelor de drept ce se deosebesc prin
activism social ºi eficienþã.
De conþinutul, calitatea ºi interdependenþa lor depinde eficacitatea reglementãrii juridice internaþionale.
Aceasta determinã actualitatea deosebitã ºi necesitatea cercetãrii teoretice a esenþei procesului de creare a
normei juridice internaþionale.
Scopul primordial al creãrii dreptului constã în formarea unei temelii pentru acþiunile juridice ulterioare.
Crearea dreptului este un început pentru acþiunea mecanismului de reglementare juridicã [2]. Crearea dreptului,
dupã cum remarcã cercetãtoarea românã A. Naºiþ, este cea mai complexã ºi mai responsabilã activitate
juridicã, pentru cã ea formeazã limitele juridice pentru viaþa socialã în general ºi pentru toate celelalte forme
de activitate juridicã. Cu toate acestea, scrie ea, chiar ºi cele mai nobile intenþii nu sînt suficiente pentru
formarea creaþiei care ar reflecta adecvat ºi oportun viaþa în toatã complexitatea sa ºi cu tendinþele sale
specifice de dezvoltare. Aceasta este aplicabil ºi dreptului internaþional, însã, desigur, acesta este un proces
mult mai complex[3].
Legiferarea internaþionalã se poate defini ca un proces de creare (coordonare) a conþinutului normelor de
drept internaþional ºi de aplicare a lor[4].
Astfel, legiferarea internaþionalã constã în coordonarea de cãtre state a conþinutului normei ºi recunoaºterea
acestei norme ca fiind obligatorie prin acþiuni individuale concrete ale fiecãrua.
Participarea subiectului de drept internaþional în procesul de legiferare, adicã afirmarea personalitãþii sale
juridice, este unul dintre indicii statutului juridic. Desigur, gradul participãrii fiecãrui subiect la crearea dreptului
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nu este acelaºi. Dreptul internaþional este dreptul interstatal, de aceea rolul de bazã în procesul de creare a lui
îl joacã statele. Acestea pot beneficia de toate drepturile ºi îºi pot asuma obligaþiile prevãzute de dreptul
internaþional. Acestora le aparþine deplinãtatea drepturilor, inclusiv dreptul de a crea ºi modifica normele
dreptului internaþional[5].
Cu toatã importanþa pe care o au statele în procesul de legiferare internaþionalã, o trãsãturã caracteristicã
a lui este rolul crescînd al organizaþiilor internaþionale. În perioada de dupã primul ºi, în special, de dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial, subliniazã G. Tunkin, se observã tendinþa de extindere a rolului organizaþiilor
internaþionale în dezvoltarea ºi în asigurarea respectãrii normelor dreptului internaþional[6].
La baza acestei tendinþe stau factori obiectivi: internaþionalizarea vieþii, necesitatea adoptãrii unor decizii
coordonate privind cele mai importante probleme contemporane º.a.m.d.
Normele dreptului internaþional sînt niºte reguli obligatorii în relaþiile dintre state sau alte subiecte. Pentru
normele dreptului internaþional, ca ºi pentru alte norme juridice, este caracteristic faptul cã acestea sînt
generale, de utilizare repetatã ºi asigurate în procesul de realizare cu mãsuri de constrîngere.
Cu toate acestea, normele juridice internaþionale au o serie de particularitãþi, ceea ce le permite sã fie
situate într-un sistem juridic separat. Acestea sînt:
1. Obiectul de reglementare  relaþiile dintre state ºi relaþiile legate de ele cu alþi subiecþi;
2. Ordinea creãrii  coordonarea poziþiilor statelor;
3. Forma de consemnare  corespunzãtor caracterului conþinutului regulilor de conduitã (tratat, obicei,
acte ale conferinþelor internaþionale ºi ale organizaþiilor internaþionale);
4. Asigurarea realizãrii, de regulã, de înseºi statele creatoare de norme individuale sau colective, inclusiv
prin intermediul organizaþiilor internaþionale sau organelor create de ele, un loc important ocupîndu-l mãsurile
ce contribuie la realizarea benevolã a normelor.
În ºtiinþa juridicã, legiferarea este crearea dreptului ca o activitate al cãrei rezultat este stabilirea, modificarea
sau anularea normelor în vigoare.
Este necesar a face deosebirea între noþiunile de legiferare ºi formare a dreptului[7]. Acestea sînt
sinonime relative. La formarea dreptului se referã întreg procesul de creare a normelor de drept, aceasta
fiind o categorie mai vastã. Formarea dreptului este un proces mai îndelungat, mai complex decît legiferarea.
Formarea dreptului cuprinde cîteva etape:
a) cunoaºterea factorilor care conduc la necesitatea apariþiei normei juridice;
b) crearea regulei de conduitã (conþinutul normei juridice);
c) recunoaºterea caracterului obligatoriu al acestei reguli[8].
Recunoaºterea existenþei factorilor care influenþeazã formarea dreptului ºi care se aflã în afara oricãrui
act legislativ ºi îl precedã este o condiþie necesarã pentru înþelegerea specificului procesului de legiferare.
În opinia lui A. Niºiþ, care a consacrat problemelor legiferãrii o cercetare monograficã specialã, printre
aceºti factori se numãrã: în primul rînd, mediul natural în care decurge existenþa omului; în al doilea rînd,
mediul sociopolitic ºi ideologic în care acþioneazã dreptul, regimul social ºi de stat; în al treilea rînd, factorul
uman, care include trãsãturile fiziologice, biologice ºi psihologice ale individului, interesele ºi scopurile spre
atingerea ºi satisfacerea cãrora el tinde participînd la aceste relaþii[9].
Legiferarea internaþionalã se deosebeºte prin complexitate ºi specificitate sporitã, din cauza lipsei unui
organ legislativ unic. Nu existã o constituþie unicã ce ar reglementa procesul de legiferare. De aceea înseºi
subiectele, dupã propria lor dorinþã, determinã metodele de creare a normelor de drept, ceea ce faciliteazã
adaptarea acestor metode la condiþiile schimbãtoare ale vieþii internaþionale.
Ca urmare a lipsei unui organ suprastatal, unicul mijloc de creare a normelor de drept internaþional este
acordul subiectelor. Juristul R. Patak remarcã faptul cã acordul dintre state formeazã baza temeinicã a
sistemului juridic internaþional[10].
Crearea normelor de drept internaþional reprezintã coordonarea voinþelor (poziþiilor) statelor, cuprinzînd
douã etape:
a) atingerea unui acord referitor la conþinutul regulei de conduitã;
b) exprimarea voinþei reciproc determinate a statelor privitor la recunoaºterea obligativitãþii regulei de
conduitã.
Formarea poziþiei statului începe cu conºtientizarea intereselor ºi necesitãþilor sale, precum ºi cu înþelegerea
posibilitãþii de apãrare sau satisfacere a lor prin intermediul altor state sau în colaborare cu ele.
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Noþiunea de poziþie poate avea 2 semnificaþii:
 scop de perspectivã sau o abordare generalã;
 interesele statelor la atingerea acordului respectiv.
În procesul de legiferare internaþionalã, poziþiile (cerinþele) statelor se coordoneazã luînd în consideraþie
posibilitatea atingerii scopului final. Poziþiile statelor pot coincide totalmente sau doar în esenþã; ele pot sã nu
coincidã în detalii sau în principal. Dacã poziþiile statelor coincid, atunci obþinerea unui acord prin intermediul
cedãrilor sau al compromisului nu este necesarã. Poziþiile statelor se exprimã sub forma unor reguli de
conduitã ºi se fixeazã în tratat sau în alt act. În caz de neconcordanþã a poziþiilor statelor, cedãrile ºi compromisul
sînt de neînlocuit pentru atingerea unui echilibru reciproc acceptabil.
Volumul ºi calitatea informaþiilor privind obiectul acordului, evaluarea ºi prognozarea dezvoltãrii relaþiilor
interstatale sînt indicii succesului formãrii unor poziþii potenþial coordonate ale statelor. Poziþiile diametral
opuse nu pot fi coordonate sau chiar propuse spre coordonare.
Fiecare stat tinde spre aceea ca interesele sale sã fie reflectate, pe cît posibil, la maximum în norma
juridicã. Însã dacã un stat va insista asupra poziþiei sale, acordul va fi imposibil de obþinut. Renunþarea unui
stat la o parte dintre cerinþele sale (cedare) sau a renunþarea altor state (compromis) semnificã doar refuzul
de a apãra (satisface) o parte din interesele sale prin intermediul acordului respectiv. Acesta este un refuz
pentru atingerea acordului.
Relaþiile din interiorul colectivitãþii internaþionale, care apar mai întîi sub forma relaþiilor dintre state cu
interese diferite sau care coincid, contribuie la crearea unui climat internaþional determinat, ce îºi gãseºte
exprimarea în diferite acte, diferite forme organizatorice, se materializeazã în anumite principii ale dreptului
internaþional. Vorba este nu despre o prioritate a dreptului internaþional faþã de dreptul intern, ci doar de aceea
cã relaþiile dintre oameni, nãscute în cadrul naþional ºi cel internaþional, apar în calitate de factori creatori de
drept.
Necesitãþile economice, precum ºi procesele politice din lumea contemporanã îºi gãsesc reflectarea în
dezvoltarea colaborãrii internaþionale, în apariþia noilor organizaþii interguvernamentale ºi neguvernamentale
ºi lãrgirea ariei de acþiune a acestora, în sporirea numãrului de tratate bi- ºi multilaterale, care concretizeazã
principiile ºi normele dreptului internaþional contemporan.
Necesitatea creãrii normelor noi de drept internaþional este determinatã de un ºir de cauze. În primul rînd,
ideile noi necesitã norme noi, reguli noi de coexistenþã a statelor. În al doilea rînd, realizarea tratatelor
internaþionale în vigoare este legatã, în multe cazuri, de asumarea de cãtre state a unor obligaþii noi ºi,
respectiv, de crearea normelor noi. În al treilea rînd, concretizarea principiilor fundamentale ale dreptului
internaþional în condiþiile luptei pentru pace ºi securitate comunã dobîndeºte o semnificaþie specificã, iar o
astfel de concretizare este indisolubil legatã de legiferare. Altfel spus, perfecþionarea, intensificarea procesului
de legiferare reprezintã o problemã actualã de reglementare juridicã internaþionalã[11].
Dacã normele dreptului intern apar ca urmare a activitãþii de legiferare a statelor, atunci normele dreptului
internaþional se formeazã în procesul relaþiilor dintre subiecþii sãi. Însã ºi aici se afirmã activitatea de legiferare
a statului.
În sens larg, legiferarea internaþionalã este orice activitate direct sau indirect îndreptatã spre dezvoltarea
ºi perfecþionarea dreptului internaþional[12]. Într-un sens mai restrîns, este vorba despre o activitate a subiectelor
dreptului internaþional orientatã spre crearea, modificarea sau anularea normelor dreptului internaþional.
În relaþiile internaþionale nu existã un organ asemãnãtor organului legislativ din stat, care ar emite norme
juridice obligatorii pentru state. Una dintre trãsãturile esenþiale ale dreptului internaþional este aceea cã normele
sale se creazã de cãtre subiectele lui. Aceastã trãsãturã face procesul de formare a normelor în dreptul
internaþional mai complicat în comparaþie cu legiferarea din dreptul intern al statelor[13].
La baza normelor dreptului internaþional stã acordul subiectelor, care este unicul mijloc de creare a normelor.
Formarea acordului ºi consemnarea în norma juridicã au loc într-o ordine procesualã determinatã. În conformitate cu aceastã ordine, regula coordonatã obþine forþã juridicã îmbrãcînd forma obiceiului sau a
tratatului[14].
Dupã pãrerea unor autori, procesul de legiferare în dreptul internaþional nu se limiteazã la încheierea
tratatelor internaþionale ºi la recunoaºterea obiceiului internaþional în calitate de normã cutumiarã a dreptului
internaþional. Aceºti autori recunosc, pe bunã dreptate, diversitatea formelor de coordonare a voinþelor statelor,
a formelor de consemnare a normelor juridice internaþionale drept trãsãturã a legiferãrii internaþionale. În
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primul rînd, dupã pãrerea lor, o formã nouã de consemnare a voinþei statelor sînt actele finale ale conferinþelor
internaþionale, care nu sînt tratate internaþionale[15]. Existã ºi o opinie conform cãreia normele dreptului
internaþional, în cazuri rare, pot fi create prin rezoluþiile organizaþiilor internaþionale[16].
Dupã cum aratã practica ultimei jumãtãþi de secol, procesul de legiferare internaþionalã cu participarea
organizaþiilor internaþionale, în principiu, nu se deosebeºte cu nimic de mijloacele tradiþionale de creare a
normelor dreptului internaþional prin voinþa exclusivã a statelor.
În condiþiile existenþei statelor suverane, tipul dominant de relaþii internaþionale continuã sã rãmînã legãturile
directe bi- sau multilaterale. Cu toate acestea, se intensificã tendinþa stabilirii legãturilor interstatale prin
intermediul organizaþiilor internaþionale, care, în limitele competenþei lor acordã asistenþã statelor în formarea
noilor norme de drept internaþional.
O semnificaþie deosebitã obþine mecanismul instituþional al legiferãrii internaþionale, care constã din organe
permanente ºi ad-hoc de colaborare bi-ºi multilateralã, organe create de conferinþe ºi consfãtuiri internaþionale
(comitete, comisii etc.).
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UNELE PROBLEME DE IDENTIFICARE A OBIECTIVELOR MILITARE
ÎN CONTEXTUL CONFLICTELOR ARMATE CONTEMPORANE
Alexandrina IOVIÞA,
doctorand, IISD al AªM
The 21st century has emerged as a battlefield quite different from traditional armed conflicts of
the past, with qualification problems stemming from the changing character of such conflicts and of
their parties. Aside from the thorny issue of the legality of use of force, these modern conflicts raise new
questions for the laws applicable to armed conflicts. They also provide an opportunity to reflect on the
continued relevance of certain norms applicable to the conduct of hostilities in the context of contemporary warfare. The current regime applicable to targeting is an issue given lots of parlance, with some
arguing that the rules should be tightened in light of increasingly sophisticated means and methods of
combat, while others invoking the precision ability of these same means and methods to plead that the
existing rules are too stringent. The principle of distinction lies at the heart of the entire legal edifice
governing the conduct of hostilities. For the rule that prohibits attacks against civilian objects to have
any meaning at all, it is necessary to establish what constitutes a civilian object and what constitutes a
legitimate target of attack, and to clarify certain key concepts in this context.

1. Considerente introductive
Dupã aproape un secol de interzicere a recurgerii la forþã pentru soluþionarea diferendelor internaþionale,
dreptul internaþional umanitar  care are menirea de a asigura un minimum de garanþii celor afectaþi de
conflictele armate  rãmîne o ramurã de drept internaþional public foarte actualã. Recentele evenimente,
printre care apariþia noilor forme de conflict armat ºi a conceptului de loviturã preemptivã, rolul în continuã
creºtere al actorilor nestatali, preponderenþa conflictelor asimetrice, care modificã esenþa practicã a jus ad
bellum, ridicã unele probleme de relevanþã a stipulaþiilor dreptului internaþional umanitar, frecvent acuzat cã
rãmîne în urmã de conflicte în termeni de dezvoltare.
Conflictele actuale prezintã o serie de probleme de ordin juridic în ceea ce þine de admisibilitatea recurgerii
la forþã, stabilirea pãrþilor la conflict, calificarea acestor conflicte ºi, deci, determinarea legii aplicabile. Articolul
II, comun celor patru Convenþii de la Geneva din 12 august 1949, prevede aplicabilitatea Convenþiilor în toate
instanþele de rãzboi declarat sau orice al conflict armat care apare între douã sau mai multe state semnatare,
chiar dacã starea de rãzboi nu este recunoscutã de una dintre ele, ºi în toate cazurile de ocupaþie a teritoriului
unui stat de alt stat, chiar dacã pentru instituirea regimului de ocupaþie nu s-a recurs la forþa armatã. Articolul
1 al Protocolului adiþional I din 1977 completeazã sfera de aplicare, incluzînd lupta popoarelor contra dominaþiei
coloniale ºi regimurilor rasiste în exercitarea dreptului la autodeterminare în lista conflictelor internaþionale.
Articolul 3, comun celor patru Convenþii de la Geneva, prevede principiile fundamentale ºi cadrul minim de
protecþie în cazul unui conflict armat care are loc în limitele teritoriale ale unui stat. Articolul 1 al Protocolului
adiþional II din 1977 prevede drept precondiþii pentru aplicabilitate existenþa unui conflict între forþele armate
ale statului ºi forþele armate revoluþionare sau alte grupuri, care prezintã subordonare interioarã ºi control din
partea unei conduceri responsabile ºi care deþin control teritorial suficient pentru efectuarea unor operaþii
militare consecvente ºi organizate.
Ratificarea universalã a Convenþiilor de la Geneva (194 de state-membre) ºi recunoaºterea naturii cutumiare
a principiilor fundamentale ºi altor norme importante ale dreptului internaþional umanitar reprezintã dovezi
consecvente ale importanþei primordiale a compromisului între necesitatea militarã ºi considerentele umanitare
pe care îl reprezintã Dreptul internaþional umanitar (DIU). Necesitatea militarã, frecvent îmbrãcatã în conotaþii
politice, reiese din însãºi existenþa conflictului armat ºi reprezintã doleanþele pãrþilor de a înregistra o prevalare
netã asupra potenþialului militar al inamicului.
Problema determinãrii þintelor legitime de atac are o relevanþã deosebitã în lumina distincþiei fundamentale
efectuate de DIU între combatanþi ºi populaþie civilã, precum ºi între obiectivele militare ºi cele civile, ultimele
fiind imune la atac. Principiul distincþiei, prin geneza ºi evoluþia sa, are un caracter cutumiar, fiind elucidat însã
ºi de Articolul 48 al Protocolului adiþional I la Convenþiile de la Geneva din 1977. Obiectivele militare nu sînt
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amplasate în vid, iar garantarea absolutã a imunitãþii obiectivelor ºi populaþiei civile este imposibilã în realitate.
În conflictele actuale, unde unele pãrþi întrebuinþeazã pe larg categorii sofisticate de armament cu în grad înalt
de precizie, iar alte pãrþi recurg la modalitãþi frecvent asimetrice de realizare a avantajului militar, problema
respectãrii principiului distincþiei rãmîne a fi una deosebit de actualã.
Prezentul articol îºi propune sã examineze unele probleme de definire a obiectivelor militare, care constituie
unica þintã legitimã pentru un atac, ºi sã analizeze unele probleme de interpretare ºi aplicare a stipulaþiilor
relevante. Actualmente, atît în rîndurile membrilor forþelor armate implicaþi în realitatea unui conflict armat ºi
taxaþi cu responsabilitatea de a determina dacã un obiectiv satisface criteriile pentru a fi pasibil de atac, cît ºi
în rîndurile doctrinarilor DIU au loc dezbateri aprinse referitor la necesitatea de a modifica regimul juridic
existent. Argumentele invocate þin de noile metode ºi mijloace sofisticate de purtare a ostilitãþilor, înzestrate
cu un grad înalt de precizie, dar ºi de potenþialele pericole pe care utilizarea acestora le poate avea asupra
bunãstãrii populaþiei civile. O altã problemã care se evidenþiazã în contextul recentelor conflicte, cum ar fi
cazul Irakului, lupta desfãºuratã de Miºcarea pentru eliberarea Palestinei sau chiar operaþiunile concertate
efectuate de cãtre gruparea teroristã transnaþionalã Al-Qaeda, decalajul remarcabil în materie de dotare cu
tehnicã militarã poate duce la recurgerea la metode ºi mijloace clasice, cu o marjã mare de eroare, care
produc prejudicii substanþiale în rîndul populaþiei ºi obiectivelor civile. Aceste categorii de armament deseori
nu fac faþã interdicþiei prevãzute în articolul 51(4) al Protocolului adiþional I din 1977 de a utiliza arme cu
caracter nediscriminatoriu. Indiferent de dotarea cu armament a pãrþilor, un alt principiu care are relevanþã la
determinarea þintelor pentru atac este cel al proporþionalitãþii, prevãzut în articolele 51 (5b) ºi 57 (2b) ale
Protocolului, principiu ce interzice atacurile care produc pierderi incidentale de vieþi ale civililor ºi pagube
obiectivelor civile neproporþionale avantajului militar scontat, care trebuie sã fie unul concret ºi tangibil.
Condiþiile dramatice în care personalul militar ia decizii pe marginea þintelor pasibile de atac ºi cumulul de
factori care urmeazã a fi luaþi în consideraþie la fiecare din aceste decizii demonstreazã încã o datã importanþa
definirii clare a noþiunii de obiectiv militar, pentru evitarea unor ambiguitãþi care, în practicã, reprezintã pierderi
de vieþi omeneºti ºi prejudicii majore infrastructurii necesare pentru supravieþuirea civililor.

2. Definirea obiectivelor militare
Dupã cum a fost menþionat mai sus, principiul distincþiei este centrul întregului edificiu de norme juridice
care reglementeazã modul de purtare a ostilitãþilor. Pentru a garanta însã imunitatea de atac a civililor ºi a
obiectivelor civile, este indispensabilã definirea clarã a obiectivului militar. Din considerente umanitare, a fost
frecvent invocatã necesitatea determinãrii unei liste de obiective civile care s-ar bucura de protecþie în orice
circumstanþe. Realitãþile militare demonstreazã însã cã un obiectiv inerent civil, cum ar fi o ºcoalã sau o casã
de locuit, poate deveni obiectiv militar prin contribuþia pe care o are la desfãºurarea operaþiunii militare
concrete. Deºi unele obiective sînt evident militare, majoritatea devin þinte legitime datoritã amplasãrii, scopului
sau utilizãrii în cadrul unei operaþiuni militare.
Prima tentativã de elaborare a unei definiþii a obiectivelor militare a fost efectuatã în 1923 prin convocarea
la Haga a unui grup de experþi abilitaþi de Conferinþa de la Washington cu privire la dezarmare din 1922.
Regulile de la Haga, deºi nu au îmbrãcat forma unui document internaþional cu un anumit grad de obligativitate,
au reiterat interdicþia atacurilor al cãror scop este de a teroriza populaþia civilã, prevãzutã în Convenþia a IV-a de
la Haga din 1907, ºi au definit obiectivele militare drept obiective a cãror distrugere sau afectare ar constitui
un avantaj militar distinct pentru partea beligerantã[1]. Experþii au întocmit o listã cu obiective militare
legitime, care includea locurile de dislocare a forþelor armate, echipamentului militar, depozitele ºi alte încãperi
cu scopuri militare, marile uzine de producere a armamentului sau a altor bunuri cu caracter militar ºi arterele
de comunicaþie ºi transport utilizate în scopuri militare, interzicînd însã atacarea acestora dacã atacul ar
afecta în mod nediscriminatoriu populaþia civilã. Lipsa unei definiþii clare a elementelor unui atac cu caracter
nediscriminatoriu a provocat critici dure la adresa muncii grupului de experþi, definiþia obiectivelor pasibile de
atac fiind consideratã mult prea restrictivã.
În 1938, Liga Naþiunilor a adoptat unanim o rezoluþie care stipuleazã trei principii fundamentale aplicabile
ostilitãþilor aeriene, inspirate direct din Regulile de la Haga din 1923: (1) atacurile directe asupra populaþiei
civile sînt ilicite; (2) þinte ale atacurilor aeriene pot fi doar obiectivele militare legitime ºi identificabile, ºi
(3) atacurile asupra obiectivelor militare trebuie efectuate cu suficiente precauþii pentru a nu bombarda
populaþia civilã aflatã în vecinãtate[2].
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Convenþiilor de la Geneva din 1949, elaborate în conjunctura relaþiilor internaþionale postbelice, nu le-a
reuºit încorporarea unei definiþii clare a obiectivelor militare ºi civile din cauza controverselor pe marginea
aplicãrii armelor nucleare. În pofida acestei limitãri, principiul distincþiei rãmîne laitmotivul Convenþiilor, care
menþioneazã expres obligaþia pãrþilor de a amplasa, în mãsura posibilitãþilor, unitãþile medicale militare ºi civile
în aºa mod încît sã nu fie supuse pericolului în timpul atacurilor asupra obiectivelor militare (articolul 19 al
Convenþiei I de la Geneva cu privire la protecþia bolnavilor ºi rãniþilor din forþele armate de campanie ºi
articolul 18 al Convenþiei a IV-a de la Geneva cu privire la protecþia populaþiei civile).
Într-o încercare de a stabili explicit natura complexã ºi deosebit de importantã a principiului distincþiei,
Comitetul Internaþional al Crucii Roºii a elaborat în 1956 un document intitulat Proiect de reguli pentru limitarea
pericolelor ce afecteazã populaþia civilã pe timp de rãzboi, care prevedea, în articolul 7: Atacurile pot fi
îndreptate doar asupra obiectivelor militare. Obiective militare sînt considerate doar acele care, în virtutea
caracteristicilor lor esenþiale, sînt general recunoscute drept avînd importanþã militarã. [ ] Chiar dacã
obiectivele aparþin categoriei menþionate mai sus, ele nu pot fi considerate obiective militare dacã, în
circumstanþele respective, distrugerea lor totalã sau parþialã nu duce la obþinerea unui avantaj militar[3].
Proiectul de reguli a fost relegat însã la aºa-numitul soft law, nefiind susþinut de majoritatea statelor din cauza
tentativei de a limita utilizarea armelor nucleare ºi a altor arme de distrugere în masã.
În 1965, la a XX-a Conferinþã Internaþionalã a Crucii Roºii, care întruneºte reprezentanþii statelor-membre
la Miºcarea Crucii ºi Semilunii Roºii, a fost aprobatã o rezoluþie de reafirmare a principiilor fundamentale
aplicabile în cazul conflictului armat, printre care ºi principiul distincþiei. Adunarea Generalã a ONU, în
vîltoarea dezbaterilor privind purtarea ostilitãþilor în Vietnam, aprobat o serie de rezoluþii, reafirmând principiile
statuate de Conferinþa Crucii Roºii, cea mai importantã fiind Rezoluþia 2675 (XXV) din 9 Decembre 1970,
privind Principiile fundamentale de protecþie a populaþiei civile în conflicte armate, în care sînt prevãzute
principiile distincþiei ºi imunitãþii populaþiei civile[4].
Importanþa incontestabilã a unei definiþii clare a obiectivelor militare s-a impus în cadrul Conferinþei
diplomatice pentru reafirmarea ºi dezvoltarea dreptului internaþional umanitar aplicabil în conflicte armate,
care a culminat, în 1977, cu aprobarea celor douã Protocoale adiþionale la Convenþiile de la Geneva din 1949.
Articolul 52(2) al Protocolului adiþional I cuprinde urmãtoarea definiþie a obiectivelor militare: obiecte care
prin natura, amplasarea, scopul sau utilizarea lor contribuie efectiv la acþiunea militarã ºi a cãror distrugere,
capturare sau neutralizare, totalã sau parþialã, duce, în circumstanþele respective, la realizarea unui avantaj
militar clar. Deºi Protocolul adiþional I nu se bucurã de aceeaºi ratificare universalã pe care o au Convenþiile
de la Geneva, totuºi acesta cuprinde în sine multiple norme cutumiare preexistente. SUA, care face parte din
lista statelor care au refuzat sã semneze ºi sã ratifice Protocolul, prevede încã din 1976, în Manualul propriu
de operaþiuni militare 27-10, o definiþie similarã a obiectivelor militare[5].
Definiþia stipulatã în articolul 52(2) cuprinde douã criterii cumulative pentru definirea unui obiect drept
obiectiv militar: (a) contribuþie efectivã la acþiunea militarã prin natura, amplasarea, scopul sau utilizarea sa;
ºi (b) realizarea unui avantaj militar clar prin distrugerea, capturarea sau neutralizarea totalã sau parþialã a
acestuia de cãtre atacant. Unii doctrinari argumenteazã cã în practicã aceste condiþii sînt inseparabile ºi,
odatã doveditã îndeplinirea uneia dintre ele, a doua poate fi prezumatã a fi realizatã. Un asemenea argument
pericliteazã însã statutul obiectelor civile, care nu sînt utilizate în scopuri ostile, însã atacarea cãrora ar putea
reprezenta un avantaj militar clar pentru o parte beligerantã. Doar odatã cu întrunirea condiþiilor vizavi de
contribuþia adusã la acþiunea militarã a unei pãrþi ºi avantajul militar clar ºi definit pentru cobeligerant, obiectele
devin pasibile de atac.
Prima condiþie impusã de articolul 52(2) include, la rîndul sãu, douã elemente constitutive  necesitatea
unei contribuþii efective, ºi realizarea acestei contribuþii prin natura, amplasarea, scopul sau utilizarea
sa. Contribuþia efectivã se referã la categoria genericã de acþiune militarã, fãrã a fi necesarã o legãturã
directã cu o operaþiune militarã în parte. Aceastã contribuþie trebuie sã fie însã strîns legatã de caracterul
militar al ostilitãþilor, pentru a evita o interpretare prea vastã, care ar include suportul politic, financiar ºi
psihologic al maºinii de rãzboi în categoria obiectivelor militare[6]. Îngheþarea conturilor suspectate cã ar
susþine acþiunile de ostilitate desfãºurate de grupãrile teroriste transnaþionale reprezintã o mãsurã legitimã de
control; lichidarea bãncii care susþine financiar aceste grupãri este însã un exemplu de depãºire a limitelor
definiþiei de obiectiv militar. În ceea ce þine de modul de realizare a contribuþiei, natura obiectului se referã la
caracteristicile sale intrinsece (ex. arma); amplasarea se referã la posibilitatea ca un obiect sã devinã obiectiv
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militar dacã se aflã în perimetrul identificat drept þintã legitimã (ex. cel mai ridicat loc unde poate fi arborat
drapelul sau orice alt loc de importanþã strategicã de unde pot fi controlate deplasãrile forþelor armate[7]);
scopul se referã intenþia utilizãrii acestuia de cãtre beligerant (nu doar la simpla posibilitate de utilizare), iar
utilizarea  la funcþia îndeplinitã de cãtre obiect la momentul respectiv.
A doua condiþie þine de realizarea unui avantaj militar clar prin distrugere, capturare sau neutralizare,
avantaj militar care se cere a fi concret ºi tangibil. Astfel, un obiect care în trecut a avut o contribuþie efectivã
la acþiunea militarã, dar care nu mai este utilizat ca atare ar putea satisface prima, dar nu ºi cea de-a doua
condiþie. În determinarea realizãrii unui avantaj militar clar a fost ridicatã întrebarea dacã acesta urmeazã a
fi rezultatul unui singur atac asupra obiectivului sau dacã este suficient pentru partea atacantã sã demonstreze
cã distrugerea, capturarea sau neutralizarea unui obiect va contribui în viitor la realizarea unui asemenea
avantaj. Protocolul adiþional I defineºte, atacul în articolul 49(1), drept o operaþiune izolatã efectuatã de cãtre
o unitate specificã. O abordare care ar limita avantajul militar scontat la operaþiunea militarã concretã ar
putea fi restrictivã în contextul abordãrilor strategice ºi tactice militare moderne. Spre exemplu, armata SUA
aplicã principiul effects-based sau a atacurilor bazate pe lanþul de efecte scontate, care prezumabil ar reduce
prejudiciul ce urmeazã a fi cauzat inamicului la minimul necesar[8]. Riscul major al interpretãrii unui atac
drept o operaþiune compusã dintr-un ºir de acþiuni este de a dilua conceptul de avantaj militar clar care
urmeazã a fi obþinut ºi de a determina strict pragul cînd obþinerea acestuia este necesarã pentru justificarea
unui acþiuni. În timpul Conferinþei diplomatice, unele state ºi-au manifestat intenþia de a considera drept
avantaj militar cel obþinut în urma unui atac, ºi nu a acþiunilor componente ale acestuia. Problema în cauzã
rãmîne a fi una deschisã pentru dezbateri. Consider importantã interpretarea termenului de atac, întreprinsã
sub ghidarea Comitetului Internaþional al Crucii Roºii în calitatea sa de gardian DIU, în absenþa unor hotãrîri
ale instanþelor internaþionale penale asupra acestui subiect. Curtea Europeanã pentru Drepturile Omului a
fost sesizatã sã se pronunþe asupra problemei în cauzã în cazul Bankovic, înaintat de cãtre rudele persoanelor
afectate de atacul asupra centrului media din Belgrad de cãtre forþele NATO, cazul fiind însã respins din
cauza absenþei jurisdicþiei CEDO în virtutea neaplicãrii extrateritoriale a Convenþiei.
Articolul 52(3) al Protocolului adiþional I prevede cã, dacã existã dubii referitor la utilizarea unor obiective
de naturã intrinsecã civilã, cum ar fi un lãcaº de cult, o casã de locuit sau o ºcoalã, pentru efectuarea unor
contribuþii efective la acþiunea militarã, acestea sînt prezumate a nu fi folosite ca atare. Unii doctrinari considerã
aceastã listã departe de a cuprinde exhaustiv obiectivele intrinseci civile, drept o prezumþie cã aceste obiective
ar fi civile ºi deci imune de atac. Aceastã stipulaþie rãmîne a fi una dintre cele mai controversate în contextul
luptelor urbane, unde obiectivele militare ºi cele civile se aflã în proximitate imediatã. Unele state criticã
aceastã regulã pentru cã ea impune obligaþia de a determina utilizarea exactã a unui obiectiv al cobeligerantului
asupra atacantului, lucru contrar regulilor clasice de purtare a ostilitãþilor, deoarece anumite dubii referitor la
statutul acestor obiective pot persista ºi dupã verificãri detaliate. Un alt argument pe larg vehiculat este cã
aceastã stipulaþie poate fi utilizatã de cãtre partea atacatã pentru a-ºi justifica adãpostirea anumitor obiective
militare sau cel puþin pentru a nu-ºi onora cu bunã-credinþã obligaþia de a întreprinde toate mãsurile pentru a
amplasa propriile obiective militare în aºa mod încît sã nu fie periclitatã securitatea populaþiei ºi a obiectivelor
civile. În timpul Rãzboiului din Golf din 1990  1991, SUA a fost acuzatã de încãlcarea articolului respectiv în
cadrul atacului sãu asupra buncãrului Al-Firdus din Bagdad. SUA, nefiind semnatarã a Protocolului adiþional
I, a declarat cã nu era obligatã sã respecte aceastã normã din cauza lipsei unui caracter cutumiar al acesteia[9].
Articolul 57 al Protocolului adiþional I prevede obligaþia pãrþilor de a lua mãsuri de precauþie înainte de atac,
printre care verificarea legalitãþii þintelor ºi selectarea metodelor ºi mijloacelor care ar minimaliza prejudiciul
colateral ºi incidental adus populaþiei ºi obiectivelor civile. Aceste stipulaþii impun renunþarea la atac, dacã apar
dubii referitor la legalitatea þintei sau la proporþionalitatea atacului, ºi oferirea unor avertismente efective populaþiei
civile, în cazul dacã circumstanþele o permit, pentru a evita afectarea incidentalã a acestora. O altã stipulaþie
deosebit de importantã pentru protecþia civililor ºi limitarea atacului la þinte legitime este interdicþia prevãzutã în
articolul 51(5) al Protocolului adiþional I de a trata obiectivele militare separate ºi distincte din cadrul unei
localitãþi sau altui loc de concentrare a civililor sau obiectivelor civile drept un singur obiectiv militar.
În pofida tuturor limitãrilor impuse de DIU pentru protecþia civililor ºi a obiectivelor civile, stipulaþiile
acestuia nu au intenþia de a arunca o umbrelã de imunitate ºi asupra obiectivelor militare. Astfel, articolul 28
al Convenþiei a IV-a de la Geneva din 1949 prevede cã prezenþa civililor nu poate fi invocatã pentru a
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adãposti anumite locuri sau obiectivul de operaþiuni militare. În recentul conflict dintre Israel ºi Libia, armamentul
Hezbollah a fost plasat intenþionat în case de locuit ºi lãcaºe de cult, iar cartierul general era amplasat într-o
regiune de sud a oraºului Beirut[10], fiind încãlcate atît Convenþia a IV-a de la Geneva, cît ºi articolul 51 al
Protocolului adiþional I, care prevede obligaþii concrete pentru partea atacatã de a nu-ºi folosi propria populaþie
civilã drept scut. Partea atacatã mai are, potrivit articolului 58 al Protocolului adiþional I, obligaþia de a nu
amplasa obiectivele militare în cadrul sau în preajma zonelor dens populate, de a strãmuta persoanele ºi
obiectele civile din vecinãtatea obiectivelor militare ºi de a proteja persoanele civile aflate sub controlul sãu
de pericolele inerente operaþiunilor militare.
Dupã cum s-a indicat în analiza de mai sus, statutul de obiectiv militar este unul dinamic, ºi orice obiect
poate deveni în anumite circumstanþe obiectiv militar dacã satisface criteriile cumulative impuse de definiþie.
Nu poate fi întocmitã o listã de obiective militare, care ar facilita deliberarea la selectarea þintelor legitime
pentru atac. Prealabil operaþiunii militare concrete, este datoria pãrþilor sã efectueze analiza pentru a determina
þintele pasibile de atac, dar ºi mãsurile de precauþie ce urmeazã a fi întreprinse pentru a micºora prejudiciul
colateral ºi afectarea incidentalã a populaþiei civile ºi a obiectivelor civile.

3. Categorii de obiective cu statut ambiguu
În practica conflictelor moderne au fost identificate o serie de situaþii care implicã obiective cu caracter
ambiguu, cãrora definiþia obiectivelor militare le poate fi contrapusã cu dificultate. În ceea ce urmeazã vom
examina aceste categorii de obiective ºi vom argumenta cã problema þine mai mult de interpretarea definiþiei de
cãtre pãrþile conflictului decît de necesitatea realã de a modifica definiþia pentru a-i extinde sfera de acþiune.
Termenul de obiectiv cu dublã utilizare a fost elaborat de cãtre militari pentru a denumi acele obiecte
care pot avea o destinaþie atît militarã, cît ºi civilã. Acest termen este preponderent aplicat infrastructurii
civile, cum ar fi staþiile electrice sau de epurare a petrolului, care sînt utilizate atît de combatanþi, cît ºi de
populaþia civilã. Esenþa problemei privind determinarea statutului acestor obiective constã în inevitabilitatea
cauzãrii de prejudicii populaþiei civile odatã cu atacarea acestora[11]. Un exemplu elocvent în acest context
este practica de a ataca instalaþiile electrice care alimenteazã cu curent electric obiectivele militare amplasate
într-o anumitã localitate, practicã utilizatã pe larg în campania aerianã desfãºuratã de Coaliþie în Bagdad în
1991, cu consecinþe grave pentru sistemul de ocrotire a sãnãtãþii ºi sistemul de salubritate publicã, dependente
de aceleaºi instalaþii. Totuºi, dacã aceste obiective satisfac cele douã criterii cumulative prevãzute în articolul
52(2) al Protocolului adiþional I, ele pot fi incluse în categoria de obiective militare, principiul proporþionalitãþii
rãmînînd a fi ultima garanþie pentru populaþia civilã[12]. Consecinþele cauzate de asemenea atacuri pot avea
efecte adverse pe termen lung pentru populaþia civilã, în acest context fiind ºi mai importantã respectarea cu
stricteþe a rigorilor de definire a obiectivelor. Dacã însã aceste obiecte fac parte din instalaþiile care conþin
forþe periculoase pentru supravieþuirea populaþiei civile, cum ar fi digurile ºi barajele, ele nu pot constitui
obiectul unui atac, datoritã caracterului nediscriminatoriu pe care l-ar avea victimele unui asemenea atac
(articolul 56, Protocolul adiþional I).
Definiþia obiectivelor militare stipulatã în articolul 52(2) se referã la obiecte materiale ºi tangibile[13]. În
conflictele contemporane este pe larg utilizatã de cãtre cobeligeranþi justificarea atacãrii unor obiective inerent
civile, cum ar fi staþiile media sau clãdirile în care sînt amplasate organele administraþiei publice, fiind invocatã
drept avantaj militar distinct necesitatea de a reduce susþinerea efortului militar de cãtre civili, aºa-numita
strategie de impunere, afirmaþie care este la fel de plinã de conotaþii ca ºi celebrul adagiu al lui Winston
Churchill în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial  moralul inamicului este un obiectiv militar legitim.
Deºi asemenea afirmaþii par a readuce în scenã conceptul de rãzboi total ºi a anihila totalmente principiul
distincþiei, unii doctrinari afirmã cã implicarea directã în ostilitãþi care priveazã civilii de protecþie poate avea
loc în conflictele moderne ºi fãrã a þine o armã în mîini, sub formã de suport material, politic sau psihologic 
cel mai elocvent exemplu fiind operatorii de computer în atacurile cibernetice, care pot anihila întreaga bazã
militarã dependentã de tehnologiile informaþionale a unei pãrþi. O teorie pe larg utilizatã de armata SUA este
cã regimul inamicului are cinci sfere strategice concentrice  în centru se aflã conducerea, urmatã de
componente esenþiale organice pentru menþinerea puterii, cum ar fi instalaþiile de extragere ºi epurare a
petrolului, de infrastructurã criticã, potenþialul militar ºi, în sfîrºit, de populaþia civilã. Pentru a distruge un
regim, este suficientã distrugerea cîtorva dintre sferele gravitaþionale[14]. Promotorii acestei teorii afirmã cã
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populaþia civilã poate fi supusã unui atac fãrã încãlcarea principiului distincþiei, prin intermediul aºa-numitului
rãzboi psihologic, cum ar fi acþiuni de propagandã sau distribuirea produselor alimentare ºi ajutoarelor umanitare
însoþite de propagandã. În timpul conflictelor din Irak din anii 1990  1991 ºi 2003 ºi al campaniei aeriene din
Kosovo, forþele militare ale SUA ºi NATO au inclus în lista obiectivelor spre exterminare staþiile media, din
cauza rolului acestora în susþinerea regimului politic al cobeligerantului. Au fost fãcute unele eforturi de
justificare a acestor atacuri prin recurgerea la definiþia de obiectiv militar ºi argumentarea cã mass-media ar
avea o contribuþie efectivã la acþiunea militarã, dar intenþia principalã a fost de a ataca înseºi moralul ºi voinþa
politicã a inamicului.
Unii autori argumenteazã extinderea sferei de þinte pasibile de atac încît sã cuprindã obiective preponderent
civile, care nu satisfac definiþia de obiectiv militar, prin considerente de ordin umanitar, afirmînd cã orice
acþiune care conduce la demoralizarea populaþiei contribuie la sporirea presiunii asupra cobeligerantului de a
renunþa la operaþiuni militare, astfel conflictul fiind mai scurt în timp ºi cu mai puþine victime[15]. Un exemplu
clasic de asemenea strategie de impunere o reprezintã campania aerianã a NATO din 1999 contra Iugoslaviei,
prin care Miloeviæ era convins sã renunþe la epurarea etnicã a albanezilor din Kosovo ºi sã revinã la masa
de negocieri utilizînd stingerea luminilor în Belgrad ºi aducerea rãzboiului acasã[16].
Una dintre problemele invocate privind definiþia obiectivelor militare prevãzutã în articolul 52(2) al Protocolului
adiþional I este faptul cã aceasta ar fi prea restrictivã ºi nu ar include în sine capacitatea de susþinere a
efortului militar, SUA argumentînd cã þintele economice reprezintã o contribuþie atît de importantã pentru
acþiunea militarã încît atacul asupra loc este justificat chiar dacã cea de-a doua condiþie cumulativã nu este
îndeplinitã. Manualul militar SUA, modificat în 2003, actualizeazã definiþia de obiectiv militar în modul urmãtor:
Obiectivele militare includ combatanþii ºi acele obiecte care prin natura, amplasarea, scopul sau utilizarea lor
contribuie efectiv la capacitatea de a desfãºura ºi de a susþine efortul militar ºi a cãror distrugere, capturare
sau neutralizare, totalã sau parþialã, duce, în circumstanþele respective, la realizarea unui avantaj militar
clar[17]. Formula utilizatã de SUA a fost criticatã de mulþi doctrinari pentru cã este mult prea vastã ºi ar
putea fi interpretatã pentru a justifica atacuri vãdit nediscriminatorii sau atacuri care afecteazã direct populaþia
civilã. Într-adevãr, acceptarea unei asemenea definiþii ar putea conduce la privarea de protecþie a oricãrui
civil sau obiectiv care ar avea vreo influenþã asupra posibilitãþii sau dorinþei unui cobeligerant de a continua
efortul militar. Capacitatea de susþinere a efortului militar ar putea fi interpretatã sã includã sistemul de
acordare a asistenþei medicale, baza material-economicã a unui stat, practic reducînd la zero principiul distincþiei
consacrat pe parcursul anilor drept o normã cutumiarã fundamentalã aplicabilã în condiþii de conflict armat.

4. Concluzii
Conflictele secolului al XXI-lea se caracterizeazã prin forme inerent noi de manifestare a violenþei bãtrîne
de secole. Aceste conflicte ridicã multiple probleme de calificare în virtutea profundelor conotaþii politice pe
care le prezintã, aducînd în actualitate problema abilitãþii dreptului internaþional umanitar, în forma sa actualã,
de a reglementa garanþele fundamentale de umanitate. Deºi existã multiple afirmaþii cã normele dreptului
internaþional umanitar aparþin unor considerente de nobleþe ºi echitate demult depãºite ºi cã acestea nu pot
corespunde actualelor conflicte asimetrice, cu pãrþi care diferã de clasicul stat beligerant, utilizînd metode ºi
mijloace deosebit de sofisticate de purtare a ostilitãþilor, consider cã acele principii generale afirmate prin
practica consecventã a statelor ºi devenite cutumiare ºi acel compromis între necesitatea militarã impusã de
însãºi existenþa conflictului ºi considerentele de ordin umanitar rãmîn a fi deosebit de actuale.
Conflictul asimetric, principala formã a conflictelor contemporane, reprezintã confruntarea între, pe de o
parte, forþe regulate, avînd o structurã complexã, fiind bine înarmate ºi pregãtite, ºi, pe de altã parte, forþe
neregulate, care sînt mai slab înarmate ºi cu o structurã mai simplã. În termeni militari, este dificil de evaluat
culminarea operaþiunii ºi succesul acesteia, respectiv are loc doar o escalare a atacurilor fãrã un sfîrºit
determinabil. Luptele asimetrice au loc cel mai frecvent în regiunile dens populate, preponderent în zonele
urbane, avînd ca rezultat un numãr regretabil de mare de victime din rîndurile populaþiei civile ºi prejudicii de
proporþii aduse proprietãþii civile. În acest context, pericolul interpretãrilor prea vaste ale definiþiei obiectivelor
militare devine evident, iar sofistica argumentãrilor se transformã, în termeni practici, în victime în rîndul celor
pe care dreptul internaþional umanitar îi declarã imuni la atac.
Utilizarea tehnologiilor sofisticate ridicã alte probleme în materie de þinte pasibile de atac. Un atac cibernetic
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poate include o operaþiune simplã efectuatã de cãtre o persoanã care ar paraliza toate instalaþiile, inclusiv
militare, dependente de sistemul informaþional al pãrþii adverse. În acest context, tot mai multe obiective
intrinsec civile pot aduce o contribuþie efectivã la acþiunea militarã ºi pot satisface cu uºurinþã criteriile
cumulative propuse în articolul 52(2) al Protocolului adiþional I. Implicarea directã în ostilitãþi poate lua tot mai
multe forme, devenind evidentã dificultatea de a determina clar care obiective pot fi calificate drept militare
ºi care rãmîn, în esenþã, civile ºi deci trebuie protejate de consecinþele atacurilor. Unele dificultãþi de definire
a statutului obiectivelor cu caracter ambiguu ºi unele teorii militare care au drept bazã distrugerea moralului
inamicului complicã ºi mai mult respectarea principiului distincþiei în acele circumstanþe dramatice pe care le
reprezintã ostilitãþile în fazã activã în timpul unui conflict armat. Practica admisibilitãþii unor prejudicii colaterale
sau incidentale în rîndul populaþiei civile, din cauza realitãþilor militare de amplasare a obiectivelor militare în
proximitatea celor civile protejate, reprezintã o altã problemã de importanþã juridicã ºi practicã.
Noile tehnologii, cu un grad înalt de precizie, pot însã limita acest prejudiciu colateral, prezentînd avantaje
nete comparativ cu tehnologiile clasice utilizate de partea cu un potenþial militar mai mare. Totuºi nu existã o
obligaþie afirmativã care ar impune pãrþile sã investeascã în tehnologii de luptã sofisticate ºi costisitoare,
precum ºi nu poate fi vorba de existenþa unor standarde diferenþiate de precauþii care trebuie luate de pãrþi în
funcþie de potenþialul militar. Eficacitatea normelor de drept internaþional umanitar se datoreazã, în primul
rînd, caracterului sãu de universalitate ºi de generalitate. Acele principii generale consacrate rãmîn a fi
deosebit de actuale în contextul conflictelor contemporane.
Pentru a contracara potenþialele pericolele prezentate de aºa-numitele domenii sure, unde nu existã
reglementãri clare ºi unde practica indicã unele dificultãþi de definire, consider necesar un efort concertat,
efectuat sub coordonarea Comitetului Internaþional al Crucii Roºii în rolul sãu de tutore ºi promotor al dezvoltãrii
dreptului internaþional umanitar, de definire a unor concepte conexe celui de obiectiv militar ºi de identificare
a unui checklist care trebuie respectat la luarea deciziei de a ataca un anumit obiectiv. Studiul asupra
normelor cutumiare de DIU, publicat în 2005 de CICR[18], constituie un fundament important pentru clarificarea
repercusiunilor pe care le are principiul distincþiei, principiu fundamental pentru sistemele de protecþie instituite
de DIU.
În contextul conflictelor contemporane, unde unele pãrþi mai puþin tradiþionale implicate în forme de conflict netradiþionale utilizeazã încãlcarea flagrantã a normelor de drept ca tacticã de purtare a ostilitãþilor, este
importantã reconfirmarea faptului cã respectarea normelor DIU nu este condiþionatã de reciprocitate. Deºi
pe larg vehiculatã, teoria cã unica metodã de luptã cu teroriºtii este recurgerea la tactici de lupte teroriste nu
conduce decît la perpetuarea violenþei ºi la multiplicarea victimelor afectate de conflict. Aplicarea cu stricteþe
a normelor DIU, în special a obligaþiei celor 194 de state-membre la Convenþiile de la Geneva din 1949 de a
le respecta ºi de a asigura respectarea lor, reprezintã o modalitate efectivã de a conferi relaþiilor dintre pãrþi,
în orice formã de conflict armat, un cadru legal.
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UNELE REFLECÞII CU CARACTER JURIDIC
PRIVIND SEMNÃTURILE ELECTRONICE
Emil DEDIU,
doctorand, USM
Certaines réflexions avec un caractère juridique sur les signatures électroniques
A létape actuelle dinformatisation de la société dans la République de Moldova, dans les
plus divers domaines de lactivité économique, financière-bancaire, sociale et administrative, on
implémente dune manière plus active les technologies informationnelles avansées ayant le but
daugmenter le niveau calitatif de nouvelles relations entre différents sujets tant du secteur privé,
que de celui public. Dans de telles conditions, premièrement on relève la nécessité de promouvoir un
cadre légal spécifique pour lassurance de la sécurité aux procéssus dinformatisation, compatible
avec celui pratiqué dans les Etats européens.
În etapa actualã de informatizare a societãþii din Republica Moldova, în cele mai diverse domenii ale
activitãþii economice, financiar-bancare, sociale ºi de administrare se implementeazã tot mai activ tehnologii
informaþionale avansate, menite sã ridice la un nivel calitativ nou relaþiile dintre diferiþi subiecþi atît din sectorul
privat, cît ºi din cel public. În aceste condiþii, pe prim plan se contureazã necesitatea promovãrii unui cadru
legal specific asigurãrii securitãþii proceselor de informatizare, compatibil cu cel practicat în þãrile europene.
În calitatea sa de membru al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Republica Moldova a
semnat la 29 octombrie 2002 Planul de acþiuni al Iniþiativei Europa electronicã de Sud-Est pentru dezvoltarea
societãþii informaþionale (Iniþiativa e-ESE), al cãrei scop este accelerarea procesului de integrare a þãrilor din
regiune în Comunitatea Europeanã prin intermediul dezvoltãrii infrastructurii informaþionale ºi activizãrii
procesului de utilizare a capitalului intelectual. În conformitate cu prevederile Planului menþionat, Republica
Moldova ºi-a asumat angajamentul de a realiza mãsuri concrete în vederea dezvoltãrii societãþii informaþionale:
(i) elaborarea ºi aprobarea politicii ºi strategiei edificãrii societãþii informaþionale;
(ii) elaborarea ºi adoptarea actelor legislative în domeniul informaþional, în scopul armonizãrii legislaþiei
naþionale cu cea europeanã;
(iii) elaborarea planului de mãsuri ºi a mecanismului implementãrii lor;
(iv) promovarea ºi monitorizarea proceselor de edificare a societãþii informaþionale.
În acest context, Republica Moldova a întreprins acþiuni de extindere a bazei juridice de reglementare a
sectorului informaþional, anii 2004 ºi 2006 fiind deosebit de rodnici în acte normative adoptate:
 Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare ºi la resursele informaþionale de stat;
 Decretul Preºedintelui Republicii Moldova nr. 1743-III din 19 martie 2004 privind edificarea societãþii
informaþionale în RM;
 Hotãrîrea Guvernului nr. 632 din 8 iunie 2004 despre aprobarea Politicii de edificare a societãþii
informaþionale în RM;
 Legea nr. 284-XV din 22 iulie 2004 privind comerþul electronic;
 Hotãrîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaþii al
autoritãþilor administraþiei publice;
 Hotãrîrea Guvernului nr. 27 din 6 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
realizare a Planului de acþiuni Moldova electronicã;
 Hotãrîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de
aplicare a semnãturii digitale în documentele electronice ale autoritãþilor publice;
 Hotãrîrea Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 cu privire la Concepþia guvernãrii electronice;
 Strategia de dezvoltare a domeniului telecomunicaþiilor, adoptatã prin Ordinul ministrului transporturilor
ºi comunicaþiilor nr. 188 din 11 noiembrie 2004 etc.
În legislaþia Republicii Moldova putem evidenþia douã acte normative de bazã care reglementeazã în mod
direct aspectele juridice ale semnãturilor electronice: Codul civil ºi Legea nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu
privire la documentul electronic ºi semnãtura digitalã. Astfel, CCRM spune cã în cazul în care, conform
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legii sau învoielii între pãrþi, actul juridic trebuie încheiat în scris, el poate fi încheiat atît prin întocmirea
unui singur înscris, semnat de pãrþi, cît ºi printr-un schimb de scrisori, telegrame, telefonograme,
altele asemenea, semnate de partea care le-a expediat. Utilizarea mijloacelor tehnice la semnarea
actului juridic este permisã în cazul ºi în modul stabilit de lege ori prin acordul pãrþilor. [1, art.210].
Observãm lipsa oricãror interdicþii în utilizarea semnãturilor electronice pentru semnarea actelor juridice,
fiind prezentã totuºi norma de trimitere la lege, care trebuie sã prevadã cazurile ºi modalitatea utilizãrii
mijloacelor tehnice. În acest sens, în anul 2004 a fost adoptatã Legea nr. 264-XV, care este structuratã în opt
capitole, conþinînd dispoziþiile generale, norme privind regimul juridic ºi circulaþia documentelor electronice,
regimul SED, certificatele cheilor publice, controlul de stat ºi rãspunderea pãrþilor implicate .
Legea nr. 264-XV are o importanþã majorã ºi schimbã radical modul de întocmire ºi circulaþie a documentelor.
În aceeaºi ordine de idei, noua economie, bazatã pe tehnologii informaþionale moderne, are consecinþe
importante în planul integrãrii mediului de afaceri din Republica Moldova în economia europeanã. Promovarea
creditelor, viteza operaþiunilor, securitatea, certitudinea juridicã, implementarea sistemului electronic de încasare
a impozitelor ºi taxelor  acestea sînt doar unele dintre avantajele pe care le oferã SED pentru sistemele
financiar-bancar ºi fiscal. Devin legale factura electronicã, plãþile electronice, precum ºi decontarea electronicã
a impozitelor ºi taxelor [3, art.69]. Legea, pe lîngã stimularea dezvoltãrii economice a þãrii ºi atragerea
investiþiilor strãine, mai asigurã ºi diminuarea cheltuielilor statului, ale persoanelor fizice ºi juridice legate de
schimbul de documente pe suport de hîrtie.
Judecînd dupã prevederile Legii nr. 264-XV, Republica Moldova practicã o abordare legislativã prescriptivã,
adicã legislatorul stipuleazã a priori care tehnologie a SED va fi consideratã sigurã ºi, prin urmare, valabilã
din punct de vedere juridic. Este o abordare care, în etapa actualã, are avantajele sale (cum ar fi protecþia
sporitã a consumatorilor, facilitarea controlului de stat, simplitatea implementãrii), dar, apreciind dupã experienþa
þãrilor-membre UE, Directiva 1999/93/EC din 13 decembrie 1999 impune modificarea legilor naþionale pentru
asigurarea respectãrii principiului neutralitãþii tehnologice (de exemplu, Legea italianã DPR 445/2000 a fost
modificatã de mai multe ori pentru a corespunde Directivei). Dacã Republica Moldova doreºte sã devinã
membru al UE, acesta este un aspect care meritã sã fie luat în consideraþie, prin ajustarea Legii cu privire la
documentul electronic ºi semnãturile digitale la acquis-ul comunitar [4, art.300].
De exemplu, un prim pas în aceastã direcþie poate fi înlocuirea definiþiei de SED cu cea de SE[2], astfel
fiind incluse ºi alte tehnologii existente sau viitoare  ca exemplu poate fi luatã Legea Chile, care, în art.2,
defineºte termenul electronic ca: o caracteristicã a tehnologiei care posedã calitãþi electrice, digitale, magnetice,
optice, fãrã fir, electromagnetice sau altele similare [5].
Atribuþiile Guvernului. Guvernul trebuia, în termen de 3 luni de la adoptarea Legii nr. 264-XV, sã
prezinte un set de acte normative care sã reglementeze multiplele aspecte lãsate în competenþa sa, cum ar fi:
 Cerinþele faþã de conþinutul ºi modul de utilizare a atributelor documentului electronic (art. 5 alin.(2));
 Cerinþele faþã de efectuarea circulaþiei electronice a documentelor în cadrul autoritãþilor publice (art. 9
alin. (3));
 Crearea arhivelor de documente electronice, transmiterea documentelor electronice în instituþiile de
arhivã ºi pãstrarea lor în aceste instituþii (art.16 alin. (4));
 Cerinþele de securitate faþã de anumite tipuri de sisteme informaþionale (art.17 alin. (3));
 Modul de aplicare a SED în documentele electronice ale autoritãþilor publice (art. 18 alin. (3));
 Modul de creare ºi organizare a activitãþii centrelor de certificare a cheilor publice, ierarhia acestora,
precum ºi cerinþele privind resursele lor financiare (art. 23 alin. (4)) [6].
A fost adoptatã Hotãrîrea Guvernului nr. 320 din 28 martie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind
ordinea de aplicare a semnãturii digitale în documentele electronice ale autoritãþilor publice, dar restul actelor
normative prevãzute în art.42 al Legii nr. 264-XV lipsesc [7].
Restricþii de utilizare a documentelor electronice ºi a SED. Art. 1 alin. (3) din Legea nr. 264-XV
prevede posibilitatea stabilirii restricþiilor, dar nu specificã ce organ ºi prin ce act normativ o poate face.
Norma datã are un potenþial mare de alterare a sferei de aplicabilitate a legii, iar în anumite circumstanþe



'&

Semnãturã electronicã digitalã sau semnãturã digitalã
Semnãturã electronicã.

Revista Moldoveneascã de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale

chiar o poate face caducã. Propunem ca legislatorul sã se inspire din exemplul altor state (SUA, þãrile din
America Latinã) ºi sã indice direct organul ºi actul normativ care va conþine lista excepþiilor ºi regulile de
aplicare a acestora. Optim ar fi ca lista acestor excepþii sã fie adoptatã de Parlament sub forma unei anexe
la Legea nr. 264-XV. Pentru actualizarea listei restricþiilor, ar trebui sã fie prevãzutã o metodã relativ simplã,
dar transparentã de revizuire ºi modificare a acesteia, care va conþine:
 chestiuni ce þin de dreptul familiei ºi cãsãtoriei (adopþia, divorþul, cãsãtoria, tutela ºi curatela);
 tratatele internaþionale;
 actele juridice care prevãd vînzarea imobilului proprietate a unei persoane fizice, dacã imobilul în cauzã
este reºedinþa primarã a acestei persoane;
 anularea sau terminarea asigurãrii medicale sau asigurãrii pe viaþã;
 hotãrîrile ºi deciziile instanþelor de judecatã sau documentele oficiale ale judecãtoriilor (inclusiv proceseverbale, pledoarii ºi alte înscrisuri) care sînt executorii;
 rechemarea unui produs sau a pãrþii defectuoase a produsului care prezintã pericol pentru sãnãtate ºi
siguranþã;
 orice document necesar pentru însoþirea oricãrui transport sau gestionare a materialelor explosive, radioactive, pesticide sau altor materiale toxice sau periculoase;
 alte acte pentru care se cere prezenþa personalã a pãrþilor etc.
Caracterul indispensabil al SED. Reieºind din textul Legii nr. 264-XV, SED nu are valoare juridicã
sau forþã probantã de sine stãtãtoare ºi nu poate exista separat de mesajul (documentul) transmis. Documentul
electronic nu va avea nici o valoare ºi nici nu va fi considerat ca atare dacã îi va lipsi SED, deci prezenþa SED
este una dintre cerinþele principale ºi indispensabile înaintate faþã de documentul electronic.
De exemplu, dacã este sã urmãm litera Legii nr. 264-XV, atunci un contract, pentru a fi valabil, va trebui
sã circule dus-întors între cele douã pãrþi contractante, pentru a fi semnat ºi contrasemnat. Cauza probabilã
a acestui tratament special constã în dubla destinaþie a Legii nr. 264-XV, care reglementeazã atît domeniul
SE, cît ºi circulaþia electronicã a documentelor ºi înseºi documentele electronice. Reieºind din aceasta, pot fi
prognozate situaþii conflictuale cînd partenerii de afaceri strãini vor prezenta unei întreprinderi moldoveneºti
un act juridic, SE nefiind una bazatã pe tehnologia PKI!. Potrivit Legii nr. 264-XV, semnãtura datã nu va fi
calificatã drept SED ºi, prin urmare, documentul nu va fi recunoscut ca document electronic, cu toate
consecinþele juridice aferente. ªi mai absurdã va fi situaþia cînd documentul va fi semnat cu o SED, dar
aceasta va fi transmisã separat de textul actului juridic pe care îl autentificã  nici acest document nu va fi
valabil, deoarece semnãtura nu este un element indispensabil al acestuia. Astfel, un document dotat cu o SE
valabilã, perfect valid în UE", nu va fi acceptat în Republica Moldova în calitate de document cu forþã
probantã echivalentã documentului pe suport de hîrtie semnat autograf.
Pentru a evita astfel de situaþii conflictuale ºi a urma calea armonizãrii legislaþiei moldoveneºti la cea
europeanã, propunem a ajusta textul legii prin eliminarea referinþei la caracterul indispensabil al SED.
Astfel, definiþia termenului de semnãturã digitalã poate fi reformulatã drept atribut de confirmare a
autenticitãþii documentului electronic, obþinut ca urmare a transformãrii acestuia cu utilizarea cheii private.
Mai mult decît atît, legea necesitã a fi reformulatã prin extinderea sferei sale la toate tipurile de SE.
Cerinþa autentificãrii cu ºtampilã. ªi prevederile conþinute în art.6 al Legii nr. 264-XV suscitã comentarii.
De exemplu, pe de o parte, legea stabileºte cã documentul electronic nu necesitã o autentificare similarã
celei realizate cu ºtampilã [2, art.6, alin.(3)], iar pe de altã parte, stipuleazã cã SED este echivalentã juridic
cu semnãtura olografã plus ºtampilã [2, art.19] ºi chiar poate juca rolul de autentificare rezervat ºtampilei
clasice.
Pentru a evita posibilele dubii în interpretare, se impune clarificarea urmãtorului aspect  documentul
electronic se prezumã a conþine ºtampila sau asupra lui nu se aplicã normele juridice care cer aplicarea
ºtampilei? În acest context, propunem urmãtoarele: revederea Legii nr. 264-XV prin cumularea prevederilor
celor douã articole într-un singur alineat, care sã reglementeze dilema expusã mai sus, de exemplu prin
urmãtoarea formulare: în cazul în care existã împuternicirile de utilizare a ºtampilei, semnãtura digitalã a
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persoanei abilitatã este echivalatã juridic cu semnãtura autografã în documentul pe suport de hîrtie autentificat
cu ºtampilã. Suplimentar, este posibilã completarea legii prin indicarea expresã în certificatul cheii publice a
împuternicirilor de utilizare a ºtampilei (aplicînd mecanismul oferit de art. 30 alin.(2) pct.d)  informaþiile care
trebuie sã se conþinã în certificatul cheii publice).
Originalul documentului electronic. În conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare, toate copiile
documentului electronic sînt considerate originale ºi echivalente din punct de vedere juridic. În cazul creãrii a
douã documente identice dupã conþinut, unul fiind în formã electronicã, iar altul pe suport de hîrtie, ambele vor
fi considerate originale ºi de sine stãtãtoare. Pentru documentul electronic se recunoaºte noþiunea de copie,
dar numai pe suport de hîrtie, cu menþionarea faptului cã este o copie a unui document electronic ºi cu
efectuarea autentificãrii prevãzute pentru copiile documentelor pe suport de hîrtie.
În aceastã privinþã considerãm oportun a lua în consideraþie ºi pãrerea conform cãreia recunoaºterea mai
multor originale ale documentului electronic contrazice însãºi noþiunea de original. Astfel, ne alãturãm ideii
expuse de Dutov [8] ºi propunem examinarea posibilitãþii de a reformula acest concept, prin indicarea faptului
cã documentul are doar un singur original, dar poate avea un numãr nelimitat de copii absolut identice ºi echivalente.
În acest caz se propune indicarea în conþinutul documentului a faptului cã acesta este o copie, ceea ce în
practicã poate fi realizat prin înscrierea în cîmpurile atributelor documentului a cuvintelor duplicat sau copie.
Limitele valorice ale operaþiunilor pentru care pot fi utilizate SED. Deºi legislaþia prevede limitele
valorice pentru care este valabilã aplicarea semnãturii digitale în documentele electronice de platã sau de
încheiere a tranzacþiilor, nu poate fi exclusã posibilitatea depãºirii substanþiale a limitelor valorice prevãzute în
certificat prin divizarea sumei plãþii/tranzacþiei într-o serie de acte, fiecare dintre acestea avînd o valoare mai
micã decît plafonul stabilit în certificat. Astfel, pe lîngã recomandarea elaborãrii unor mãsuri organizatorice
interne pentru fiecare persoanã juridicã, propunem indicarea în certificat a faptului cã plata/tranzacþia este
valabilã doar cu condiþia prezenþei unei alte SED, care va juca rolul de contrasemnãturã sau ºtampilã.
Protejarea SED. Pornind de la cele expuse referitor la potenþialul criptologiei de a sparge SED, la
creºterea puterii de calcul a computerelor ºi la riscurile legate de prejudiciile cauzate în cazul utilizãrii frauduloase
a SED, propunem determinarea pentru fiecare domeniu de utilizare a unei lungimi minime admisibile a cheii.
Aceastã lungime ar putea fi dependentã de limitele valorice ale operaþiunilor, importanþa acþiunilor pentru
care urmeazã a fi utilizatã SED sau pur ºi simplu de dorinþa pãrþilor. Desigur, în momentul actual probabilitatea
falsificãrii unei SED este practic egalã cu zero, dar în acest sector existã alte pericole, care ar putea beneficia
de serviciile companiilor de asigurãri#.
Legea competentã. Certificatul cheii publice eliberat de centrul de certificare dintr-un stat strãin în
conformitate cu legislaþia acestui stat se considerã echivalent cu certificatul cheii publice eliberat de centrul
de certificare din Republica Moldova doar în temeiul acordurilor bilaterale ºi multilaterale între Republica
Moldova ºi alte state sau organizaþii internaþionale, pe bazã de reciprocitate [2, art.35]. În lipsa recunoaºterii
echivalenþei, certificatul cheii publice emis în strãinãtate, nici SE bazatã pe acesta nu va avea valoare pe
teritoriul Republicii Moldova, SE care, la rîndul sãu, în Republica Moldova este consideratã drept atribut
indispensabil al unui document electronic. Astfel, Legea nr. 264-XV limiteazã practic posibilitatea recunoaºterii
respectãrii condiþiilor de formã ale actelor juridice semnate electronic, în cazul în care nu existã tratate
internaþionale reciproce în domeniu, ºi genereazã o situaþie potenþial conflictualã între Lege ºi Codul civil. În
acest context, pentru facilitarea implementãrii Legii ºi promovarea tehnologiilor SE în Republica Moldova,
propunem trei soluþii:
 examinarea posibilitãþii de a califica tratatele internaþionale indicate în art. 2 alin.(2) ºi art.35 ale Legii nr.
264-XV ca tratate internaþionale în formã simplificatã [9, art.13] ºi iniþierea, în regim de urgenþã, a
negocierilor privind semnarea acestora cu statele strãine. În acest caz, fie va fi necesarã modificarea Legii
nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 pentru a include în lista tipurilor de tratate simplificate ºi pe cele din
domeniul SE, fie tratatele din acest domeniu vor trebui încheiate pe un termen de pînã la un an, cu prelungirea
automatã din 12 în 12 luni [10];

#

Acesta este rolul asigurãrii  protejarea împotriva unui risc puþin probabil. Cu cît mai puþin probabil este riscul, cu atît mai necesarã
devine garantarea unei asistenþe într-o situaþie necunoscutã  deci, asigurarea.
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 adoptarea unei declaraþii unilaterale de recunoaºtere a certificatelor cheii publice eliberate de centrele
de certificare din statele strãine; sau
 revizuirea prevederilor Legii nr. 264-XV, în vederea liberalizãrii condiþiilor de acceptare a certificatelor
cheii publice eliberate de centrele de certificare din statele strãine sau instituirii unui alt mecanism de acceptare
a acestora (de exemplu, prin dispoziþia sau ordinul autoritãþii naþionale de nivel superior  Centrul de
Telecomunicaþii Speciale).
Perioada de monitorizare a implementãrii legii. Dispoziþiile finale ºi tranzitorii ar putea beneficia de
indicarea unui termen de 3-4 ani de monitorizare a implementãrii Legii nr. 264-XV, la expirarea cãruia Guvernul
va efectua un studiu al eficienþei actului normativ, cu implicarea mediului de afaceri, academic ºi a societãþii
civile, ºi va propune eventuale ajustãri (modificãri) ale legii, cum ar fi impunerea unor restricþii la aplicarea
legii sau liberalizarea acesteia, sau exprimarea satisfacþiei totale.
Revizuirea legii. Þinînd cont de faptul cã proiectul legii pentru modificarea ºi completarea unor acte
legislative trebuia sã fie elaborat ºi prezentat spre aprobare pînã la intrarea în vigoare a Legii cu privire la
documentul electronic ºi semnãtura digitalã, dar pînã în prezent încã întîrzie, reiterãm propunerea de ajustare
a Legii nr. 264-XV la cadrul juridic al Comunitãþii Europene. Aceastã revizuire a legii poate fi consideratã a
fi impusã atît de factorii interni (evoluþia relaþiilor sociale ºi a mediului de afaceri autohton, necesitatea
interpretãrii/reformulãrii unor prevederi etc.), cît ºi de factorii externi (obligaþia asumatã prin semnarea Planului
de acþiuni RMUE de ajustare a cadrului juridic naþional la cel comunitar ºi perfecþionarea tehnologiilor
informaþionale care necesitã noi mijloace de autentificare a semnãturii). De asemenea, este necesarã operarea
unor modificãri ºi completãri într-o serie de acte normative, cum ar fi: Codul penal ºi Codul cu privire la
contravenþiile administrative (stabilirea rãspunderii penale ºi administrative pentru încãlcãrile în domeniul
aplicãrii SED  de exemplu pentru falsificare ºi/sau escrocherie), Codurile de procedurã civilã ºi penalã
(admiterea în calitate de probe a documentelor electronice semnate cu SED), Codul civil (admiterea încheierii
actelor juridice în formã electronicã), Legea privind licenþierea unor genuri de activitate (licenþierea activitãþii
centrelor de certificare a cheilor publice ºi a intermediarilor în circulaþia electronicã a documentelor) etc.
Exclusivitatea persoanelor fizice în crearea semnãturilor digitale. Legea nr. 264-XV indicã în
repetate rînduri cã doar persoanele fizice pot crea perechi de chei publice ºi private (art.21, 28, 30 ºi 32), fapt
care exclude posibilitatea unei persoane juridice sã devinã titular al unui certificat al cheii publice, deci sã
poatã utiliza o SED în nume propriu. Pentru persoanele juridice private existã doar douã posibilitãþi: fie
utilizeazã sisteme închise ºi elibereazã certificate în numele entitãþilor juridice, dar nu beneficiazã de protecþia
juridicã oferitã de lege, fie respectã condiþiile legii, dar pierde posibilitatea de a acþiona în nume propriu.
În acest context, pentru modernizarea Legii nr. 264-XV ºi armonizarea legislaþiei la cea europeanã, pledãm
pentru o abordare neutrã. Desigur, posibilitatea persoanelor juridice de a fi titulari ºi utilizatori ai SE poate fi
combãtutã cu argumentul cã semnãturã poate avea doar un individ, o persoanã fizicã. Dar legislaþia
moldoveneascã nu exclude posibilitatea încheierii actelor juridice fãrã utilizarea semnãturilor persoanelor
fizice (telefonograme, fax, alte mijloace tehnice). Practica europeanã ºi legislaþia comunitarã demonstreazã
posibilitatea emiterii facturilor ºi chiar a documentelor fãrã semnãtura unei persoane [11, p.29].
Astfel, propunem excluderea din textul legii a referinþelor directe la calitatea de persoanã fizicã sau
reformularea prevederilor art. 3 ºi 21 ale Legii nr. 264-XV prin includerea referinþelor directe la persoanã
fizicã/juridicã.
Verificarea capacitãþii de exerciþiu. Un element important al practicii semnãrii unui act juridic în prezenþa
unei persoane autorizate (notar, consul), a martorilor sau între pãrþi îl constituie posibilitatea verificãrii capacitãþii
de exerciþiu a persoanei. În cazul utilizãrii SE, ultima ºi unica verificare are loc la momentul depunerii cererii
de eliberare a certificatului cheii publice (dacã solicitantul nu depune cererea în format electronic, respectiv
fãrã a se prezenta), iar dupã aceasta persoana nu mai este supusã unui control în acest sens. Pentru a evita
situaþiile în care, la momentul depunerii cererii sau ulterior pe parcursul valabilitãþii certificatului (care poate
fi de pînã la 5 ani), persoana este privatã/limitatã în capacitatea sa de exerciuþiu, propunem notificarea
obligatorie a Centrului de certificare privind toate cazurile de declarare a incapacitãþii sau limitare a capacitãþii
de exerciþiu a persoanelor de cãtre instanþele de judecatã.
Aplicarea în scopuri contabile, notariale, consulare. Legislaþia moldoveneascã a evoluat pozitiv în
ceea ce priveºte admiterea posibilitãþii comercianþilor de a utiliza înregistrãrile electronice în activitatea lor
comercialã [12, art.309;13], bancarã [14, art.292] ºi de raportare financiarã [3].
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În art. 6 alin.(7) al Legii nr. 264-XV se prevede cã documentul electronic nu necesitã autentificare
notarialã, dacã legislaþia nu prevede altfel. În acelaºi timp, actul normativ nu specificã modalitatea autentificãrii
notariale a documentului electronic dacã legislaþia o cere  cum ar fi în cazul anumitor tipuri de acte juridice
sau al procurilor. În acest sens, considerãm utilã a fi luatã în consideraþie experienþa þãrilor din America
Latinã, care fac referire la conceptul notarilor electronici.
Astfel, dacã legea cere autentificare notarialã, recunoaºtere, autentificare sau mãrturii sub jurãmînt, aceastã
cerinþã este îndeplinitã de SEA$  deci acestea pot fi folosite în scopuri notariale de cãtre notari ºi consuli,
care sînt autorizaþi sã activeze în calitate de autoritãþi de certificare la întocmirea actelor publice. În acest
caz, notarul trebuie sã înregistreze termenii exacþi prin care pãrþile doresc sã fie legate ºi sã pãstreze în
registrul sãu versiunea integralã a documentelor autentificate. Pe lîngã funcþiile clasice de autentificare,
notarii ar putea presta ºi servicii de conversiune a documentelor electronice în documente pe suport de hîrtie
(cu semnãturi autografe ºi ºtampile) ºi viceversa  pentru a fi utilizate în þãri sau regiuni unde este dificilã sau
ineficientã utilizarea documentelor electronice.
Totuºi rãmîne deschisã problema înfãþiºãrii pãrþilor la notar în cazul autentificãrii documentului  ceea ce
ar putea reduce substanþial din avantajele metodei electronice (posibilitatea efectuãrii operaþiunilor la distanþã,
fãrã contact fizic între pãrþi). Considerãm cã, cel puþin în etapa iniþialã de aplicare a legislaþiei în domeniu,
acest aspect este un bun exemplu de aplicare a art.5 alin.(2) al Legii, prin care Guvernul ar putea întocmi o
listã de acte care urmeazã a fi autentificate doar în prezenþa pãrþilor (indiferent de suport  electronic sau
material), inclusiv actele asupra cãrora se aplicã moratoriul de autentificare notarialã.
Utilizarea documentelor electronice în sistemul judecãtoresc. Un alt domeniu de utilizare a SE
este sistemul judecãtoresc, la care legea face referinþã în art.6 alin.(4): modul de utilizare a documentelor
electronice în sistemul judecãtoresc este reglementat de legislaþia procesualã. Unica menþionare a
documentelor electronice în Codul de procedurã civilã al Republicii Moldova este conþinutã în art.137:
Înscrisurile. (1) Se considerã înscris orice document, act, convenþie, contract, certificat, scrisoare de afacere
ori scrisoare personalã, alt material expus în scris cu litere, cifre, semne grafice, precum ºi primit prin fax,
poºtã electronicã ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea informaþiei care se referã
la circumstanþe importante pentru soluþionarea pricinii ºi care pot confirma veridicitatea lor.
Considerãm necesar ca art.137 al Codului de procedurã civilã al Republicii Moldova sã conþinã o referinþã
directã la documentele electronice, preferabil sub forma unui alineat aparte, care sã indice clar cã: Documentul
electronic care corespunde cerinþelor legislaþiei în vigoare produce aceleaºi efecte juridice ca ºi documentul
analogic pe suport de hîrtie, autentificat cu semnãturã autografã.
Mijloace de cifrare  criptografice. Textul legii utilizeazã în mod repetat termenul criptografic: art.3
(SED  obþinutã în urma transformãrii criptografice a documentului), art.23 (certificarea cheilor publice
reprezintã o activitate de protecþie criptograficã a informaþiei), art.25 (utilizarea de cãtre CC a mijloacelor de
protecþie criptograficã), art.30 (algoritmul criptografic al SED).
Scopul ºi menirea principalã a SE este de a autentifica semnarea mesajului de cãtre proprietarul
mijloacelor semnãturii. Desigur, cifrarea mesajului este posibilã ºi deseori este utilizatã în comunicaþii electronice,
dar este opþionalã  de exemplu, mesajul poate fi cifrat ºi doar apoi semnat (utilizînd diferite sau aceleaºi
algoritme ºi tehnologii) sau semnat ºi apoi cifrat împreunã cu semnãtura (pentru a securiza întreaga comunicare).
În primul caz, la interceptarea comunicãrii va fi clar cã este vorba despre un mesaj protejat, care a fost
semnat, pe cînd în ultimul exemplu nu va fi posibil de a determina ce avem în faþã. În mod normal, mesajul
este semnat cu cheia privatã, iar cheia publicã verificã autenticitatea semnãturii. Dar, în realitate, este posibilã
ºi procedura inversã  dacã cifrãm un mesaj cu cheia publicã, atunci acesta va putea fi descifrat doar cu
ajutorul cheii private. Tocmai aceastã particularitate stã la baza raþionamentelor de atribuire a mijloacelor
SED la mijloace de protecþie criptograficã ºi, implicit, explicã reglementãrile impuse [15].
Totodatã, art. 22 spune cã mijloacele semnãturii digitale nu constituie mijloace de cifrare a informaþiei,
normã care, eventual, permite utilizarea mijloacelor criptografice fãrã a obþine licenþa corespunzãtoare. În
opinia noastrã, legea ar avea nevoie de unele clarificãri la acest capitol, prin specificarea, în mod transparent,
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a legãturii SED ºi a certificãrii cheilor publice cu mijloacele criptografice. Aceste precizãri sînt importante din
punctul de vedere al aplicabilitãþii legislaþiei specifice mãsurilor de protejare a informaþiei, precum ºi al licenþierii
activitãþii actorilor din sfera semnãturilor ºi comerþului electronic.
Autorizarea prealabilã (licenþierea). Legea prevede obligativitatea autorizãrii (licenþierii) prealabile a
centrelor de certificare a cheilor publice (art.23 ºi 24), deºi art.3(1) al Directivei 1999/93/EC interzice o
asemenea autorizare prealabilã, explicînd în p.10 din Preambul: Autorizaþie prealabilã înseamnã nu doar
permisiunea prin care CSP% vizat trebuie sã obþinã o decizie a autoritãþilor naþionale pînã a i se permite
prestarea serviciilor sale de certificare, dar ºi orice alte mãsuri care au acelaºi efect. Astfel, odatã cu
armonizarea legislaþiei la cea europeanã, va fi necesar a examina cãile de ajustare a legii naþionale ºi a
efectua modificãrile necesare în vederea eliminãrii cerinþei de autorizare (licenþiere) prealabilã. În acest
context, prezintã interes analiza realizatã recent de cãtre Jonathan Kimball, Director pentru Europa Centralã
ºi de Sud-Est din cadrul Departamentului pentru Comerþ al SUA, a economiilor Belarusiei, Moldovei ºi
Ucrainei ºi a dificultãþilor care stau în faþa acestora. Astfel, Kimball calificã drept un impediment serios în
calea dezvoltãrii economice rapide lipsa organelor regulatorii independente, afirmînd cã reducerea influenþei
statului asupra deciziilor regulatorii este criticã pentru înfiinþarea unei economii de piaþã previzibile. Corupþia
ºi influenþa politicã sînt exercitate prea uºor atunci cînd statul are o pondere semnificativã pe piaþã. Aceasta
este deosebit de important în sectoarele financiare, telecomunicaþii ºi energetice [16, p.23].
Totuºi, în opinia noastrã, pentru primii 3-4 ani de aplicare a prevederilor Legii nr. 264-XV o atare licenþiere
se poate dovedi beneficã pieþei  prin asigurarea unei filtrãri prealabile a pretendenþilor. Bineînþeles, procesul
va fi însoþit de consolidarea capacitãþilor structurii publice care va verifica respectarea legislaþiei, urmînd ca
momentul excluderii cerinþei de licenþiere sã coincidã cu cristalizarea unei practici în domeniu ºi consolidarea
încrederii în forþele de autoreglare a sectorului. În plus, nimic nu împiedicã ca în paralel cu licenþierea obligatorie
sã fie elaborat mecanismul de acreditare voluntarã ºi lansat în regim de test, iar la o anumitã etapã sã fie
introdus conceptul de notificare.
Restricþii impuse de Guvern. Considerãm cã prevederile art.5 alin.(2) al Legii, prin care Cerinþele
faþã de conþinutul ºi modul de utilizare a atributelor documentului electronic sînt stabilite de Guvern ºi de
sistemul corespunzãtor de circulaþie electronicã a documentelor, conþin un element de risc. Astfel, la dorinþã,
aceastã normã poate fi extinsã pînã la dictarea de cãtre Guvern a ceea ce se poate ºi ce nu se poate semna
sau impunerea unei reguli de utilizare a atributelor (adicã a semnãturilor)  deci admite o limitare excesivã a
libertãþii pãrþilor. Este necesar a observa atitudinea legislatorilor europeni, care prevãd posibilitatea instituirii
unor cerinþe suplimentare doar pentru utilizarea SE în sectorul public (art.3 alin.(7) al Directivei 1999/93/EC).
Aceastã afirmaþie nu contravine celor expuse mai sus în partea restricþii de utilizare a documentelor
electronice ºi a semnãturii digitale, deoarece prevede limitarea capacitãþii Guvernului de a introduce modificãri
la etapa implementãrii legii, pe cînd lista restricþiilor se presupune a fi adoptatã de Parlament.
Domeniul comunicaþiilor dintre autoritãþile publice ºi Guvern, pe de o parte, ºi public, pe de altã parte,
necesitã cea mai mare atenþie, deoarece are potenþialul debirocratizãrii ºi optimizãrii procesului de luare a
deciziilor ºi de deservire a cetãþenilor  cum ar fi posibilitatea primirii avizelor la un document sau eliberarea
diferitelor certificate ºi autorizaþii timp de cîteva ore de lucru.
Sistarea activitãþii centrului de certificare. Art.27 alin.(2) stipuleazã cã în cazul sistãrii activitãþii
centrului de certificare, toate certificatele cheilor publice eliberate de acest centru sînt revocate ºi transmise
spre pãstrare, în modul stabilit de legislaþie, din contul centrului de certificare care îºi înceteazã activitatea.
Din pãcate, legislaþia nu indicã nici modul de transmitere spre pãstrare a certificatelor, nici existenþa unor
sisteme de protecþie împotriva pierderii de date.
În opinia noastrã, o soluþie eficientã ar fi obligativitatea efectuãrii copiilor de rezervã& a certificatelor, care
vor fi pãstrate la autoritatea ierarhic superioarã, fiind asiguratã dublarea registrelor ºi posibilitatea preluãrii în
mod automat de cãtre centrul superior (root) a gestionãrii certificatelor CC' închis (stopînd eliberarea de noi
certificate ºi controlînd CRL).
Termenul de semnãturã olografã. Pe tot parcursul Legii nr. 264  XV se utilizeazã termenul de
Prestator al serviciilor de certificare (Certification Service Provider).
Procedura de replicare periodicã sau replicare on-line (mirroring).
'
Centru de certificare.

Lista de revocare a certificatelor (Certificate Revocation List).
%
&
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semnãturã olografã, care, potrivit conform DEX-ului are urmãtoarea definiþie: olográf, -ã, olografi, -e,
adj. (despre un testament) scris în întregime de mîna persoanei care lasã o moºtenire; p. ext. (despre acte,
scrisori etc.) scris de mîna autorului; autograf.  Din fr. Olographe [17]. În unele texte juridice se mai
întîlnesc noþiunile de manuscrisã, realizatã cu mîna proprie a semnatarului, semnãturã privatã a autorului
etc. Totodatã, existã termenul de semnãturã autográfã ~ã (~i, ~e) adj. ºi substantival (despre semnãturi
sau texte) care este scris cu mîna autorului.  Din fr. autographe, it. Autografa. Astfel, propunem examinarea
oportunitãþii înlocuirii noþiunii de semnãturã olografã cu cea de semnãturã autografã sau, ca alternativã,
cu termenul de semnãturã manuscrisã.
Condiþiile de pãstrare sigurã a cheii private. Art. 21 alin.(5) prevede pãstrarea ºi utilizarea cheii
private exclusiv de cãtre titular, într-un mod ce exclude accesul la ea a altei persoane. În acest context, sar putea sugera ca cel puþin în etapa iniþialã sã fie recomandat utilizatorilor a pãstra cheia privatã pe un suport
portabil  token, cum ar fi cartelele compacte de memorie (USB flash sau SIM card). Astfel, pe lîngã
necesitatea cunoaºterii parolei ºi accesului la calculatorul utilizat, se introduce încã un nivel de securitate.
Exigenþele nivelului european ºi mondial al tehnologiilor informaþionale, prioritatea obiectivului de integrare
europeanã a Republicii Moldova, avantajele pe care le oferã utilizarea SED în documentele electronice,
necesitatea asigurãrii securitãþii informaþiilor transmise prin sisteme informaþionale de telecomunicaþii, inclusiv
de cãtre autoritãþile publice, au constituit factorii principali care au determinat elaborarea cadrului normativ în
domeniu ºi necesitatea perfecþionãrii acestuia.
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CONTRIBUÞII INCIPIENTE LA NIVEL EUROPEAN PENTRU
DEZVOLTAREA UNOR COMPONENTE COMUNE
DE SECURITATE INTERNÃ
Cristi IONUª,
doctorand, USM
Tema cooperãrii internaþionale în domeniul asigurãrii securitãþii interne a statelor europene a constituit o
preocupare permanentã atît pentru autoritãþile responsabile de aplicarea legii, cît ºi la nivel informal, pentru
cei cu valenþe apropiate cercetãrii ºtiinþifice a fenomenului infracþional ºi a corelaþiilor instituite la nivel
transfrontalier.
Primele încercãri de instituþionalizare a unei forme de cooperare internaþionalã în domeniul poliþienesc
dateazã cu începutul secolului al XX-lea, dupã ce, odatã cu internaþionalizarea ºi globalizarea producþiei de
mãrfuri ºi a comerþului mondial, ca rezultat al industrializãrii masive a secolului al XIX-lea, ºi crima organizatã
a beneficiat de pe urma uºurinþei sporite de a circula în întreaga lume[1].
Europa cunoaºte o serie de transformãri fundamentale dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. Instaurarea [2],
dupã terminarea rãzboiului, a celebrei cortine de fier a determinat instituirea dominaþiei a douã superputeri
la nivel mondial. Pentru o parte a Europei începe perioada de reconstrucþie, cu un puternic sprijin financiar ºi
logistic acordat de Statele Unite ale Americii. Istorica împãcare a douã state europene care s-au înfruntat
permanent în ultimele secole[3] a demonstrat cã epoca rãzboaielor europene s-a încheiat ºi cã urmeazã o
epocã a înþelegerii[4].
În contextul general al apropierii naþiunilor vest-europene dupã finalizarea ororilor celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi al perioadei de relansare economicã puternicã din urmãtoarele decenii, se face simþitã necesitatea
de a întãri, prin semnarea unor acorduri interstatale, tendinþa manifestã de a contribui la dezvoltarea relaþiilor
economice.
Germania a trecut pentru prima oarã prin experienþa înfãptuirii unei uniuni economice în secolul al XIXlea, prin crearea Uniunii Vamale în anul 1834, premisã obligatorie fãrã de care nu ar fi fost posibilã realizarea
uniunii personale a primului împãrat al Germaniei, Wilhelm I, concomitent rege al Prusiei[5].
În contextul stabilit de reconcilierea istoricã a douã naþiuni, ale cãror sfere de interese s-au ciocnit permanent în decursul secolelor, semnarea primelor tratate de cooperare economicã constituie primul element de
referinþã pentru transpunerea în practicã a visului romanticilor revoluþiei din 1848, exprimatã de Victor Hugo
sub forma dezideratului lEurope Unie (Europa Unitã).
Ideile exprimate de Jean Monnet, un important susþinãtor ºi promotor francez al ideii de unitate europeanã,
au constituit sursa de inspiraþie pentru declaraþia unui om politic[6], ministru de externe francez, care va
determina semnarea[7], în 1951, a Tratatului de la Paris pentru constituirea CECO[8].
Urmãtoarele etape de creare a unor instituþii funcþionale care sã îndeplineascã nevoia tot mai mare de
coeziune politicã a statelor semnatare ale Tratatului de la Roma din 1957, care instituie Comunitatea Economicã
Europeanã (CEE) ºi Comunitatea Europeanã pentru Energie Atomicã (EURATOM), vor presupune ºi identificarea unor soluþii pentru recrudescenþa sporitã a actelor de terorism ºi radicalism din unele state europene.
Astfel, în paralel cu dezvoltarea economicã extraordinarã înregistratã de statele europene, în special de
Republica Federalã Germania, apar anumite miºcãri, de facturã extremistã, cum ar fi Fracþiunea Armata
Roºie, sau miºcãrile studenþeºti de revoltã socialã din anii 60 ai secolului trecut de la Paris.
Ideea reconstrucþiei europene pare periclitatã de acþiunile concertate ale unor elemente care converg
spre destabilizarea socialã ºi determinarea unor schimbãri politice, eventual chiar instaurarea unor guverne
socialiste, cu puternice influenþe de stînga, partide deosebit de influente în þãri precum Franþa, Germania sau
Italia, încã din secolul al XIX-lea ºi din perioada interbelicã[9].
Totodatã, creºterea traficului ºi consumului de droguri, a traficului de persoane ºi dezvoltarea fãrã precedent a criminalitãþii organizate cu ramificaþii la nivel mondial oferã noi semnale de alarmã pentru autoritãþile
statelor implicate într-un amplu proces de unificare, care însã, pe lîngã beneficiile incontestabile în plan
economic ºi social, prezintã interes major ºi pentru crima organizatã, care îºi desfãºoarã mult mai uºor
activitãþile ilegale într-o lume aflatã în permanentã miºcare, în care urmãrirea ºi pedepsirea elementelor
infracþionale devine din ce în ce mai dificilã.
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Sã nu uitãm cã, încã din 1948, Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului statueazã dreptul oricãrei
persoane de a circula liber, însã pînã la semnarea Acordului de la Schengen din 1985, care va constitui primul
pas spre eliminarea gradualã a controalelor la frontierele interne, mai sunt cîteva etape, determinante pentru
nivelul de cooperare în domeniul securitãþii interne a statelor semnatare. De aceste prevederi liberale vor
beneficia nu doar persoanele de bunã-credinþã, dar ºi reprezentanþii crimei organizate transfrontaliere.
Principiul prioritar al realizãrii ideii de unitate europeanã a plecat de la douã premise de bazã, care ºi astãzi
constituie elemente de referinþã pentru activitatea instituþiilor Uniunii Europene: respectarea drepturilor omului
ºi a principiilor statului de drept. Dacã respectarea drepturilor omului beneficiazã, în ultimii ani, o demediatizare
adesea excesivã, dar beneficã pentru aplicarea acestui principiu adesea ignorat, în special în regimuri de
facturã declarativ democraticã, pentru determinarea cu exactitate a statului de drept vom recurge la o definiþie
a unui om politic german, teoretician al statului de drept, din secolul al XIX-lea: Libertatea cetãþeanului
constituie fundamentul statului de drept. lui (cetãþeanului) i se permite ºi trebuie sã se poatã miºca
liber în orice direcþie, în care poate urmãri realizarea unui þel pertinent, neîncãlcînd dreptul nici unui
terþ ºi neprovocînd vreo vãtãmare a interesului public. Statul în totalitatea sa, cu toate instituþiile sale,
nu are altã destinaþie decît de a face posibilã ºi de a proteja aceastã libertate [10].
Observãm cã, încã din secolul al XIX-lea, ideea de bazã a realizãrii unui stat de drept o constituie libertatea,
libertate de miºcare, de acþiune, de gîndire, libertate de expresie sau de exprimare. Toate aceste forme (
enumerate, bineînþeles, cu titlu de exemplu) trebuie însã sã respecte drepturile celorlalþi membri ai comunitãþii,
precum ºi ordinea de stat prestabilitã, adicã interesul public, înþelegînd aici, în principiu, funcþionarea normalã
a relaþiilor dintre stat ºi cetãþean, în condiþiile legii, singura chematã sã stabileascã limitele pînã la care cetãþeanul
poate acþiona fãrã a veni în contradicþie cu teza de mai sus.
În astfel de condiþii, cooperarea internaþionalã în domeniul afacerilor interne devine o prioritate din ce în ce
mai des întîlnitã pe agenda discuþiilor politice la nivel european ºi nu numai. Pe de o parte recrudescenþa
infracþionalã transfrontalierã, pe de altã parte limitarea legislativã a aplicãrii unor metode eficiente de combatere
a acestor acte vor determina statele europene sã identifice noi soluþii în planul combaterii terorismului, a
radicalismului, a extremismului, a crimei organizate transfrontaliere, cu toate formele ei de manifestare: trafic
de droguri, de persoane, infracþiuni comise cu violenþã, trafic de arme ºi muniþii etc.
În acest sens, la nivel european se înþelege tot mai pregnant importanþa cooperãrii internaþionale între
agenþiile de aplicare a legii din diferite state, atît la nivel tehnic operativ, cît ºi în domeniul analitic al informaþiilor
existente, pentru stabilirea unor elemente comune care sã conducã la realizarea unor situaþii operative complexe,
la identificarea unor factori de risc major, precum ºi a posibilitãþilor de a preveni aceste riscuri la adresa
securitãþii interne ºi ordinii publice a statelor implicate.
Anii 70 ai secolului al XX-lea au adus cu sine ºi apariþia unor demersuri organizate de realizare a unor
planuri ºi acþiuni comune a unor state pe domenii de specialitate bine determinate. Spre exemplu, constatãm
organizarea mai multor grupe de lucru, începînd cu Clubul Berna, grup constituit în 1971 pentru coordonarea
tehnicã poliþieneascã în lupta împotriva terorismului între statele semnatare[11], sau Grupul Pompidou,
constituit în acelaºi an pentru cooperarea în domeniul combaterii traficului ºi consumului de droguri[12]. Alte
iniþiative au fost Clubul de la Viena[13] sau Grupul Quantico[14], forme de cooperare interstatalã care aveau
ca obiect de activitate tocmai identificarea unor soluþii în domeniul securitãþii interne, în special privind
combaterea terorismului, a traficului de droguri, a crimei transfrontaliere în general.
Din 1975 au apãrut primele semne ale unei cooperãri interstatale în domeniile migraþiei, al cooperãrii
poliþieneºti ºi judecãtoreºti. Primul exemplu în acest sens îl constituie grupul TREVI (terorism, radicalism,
extremism ºi violenþã), la care au participat miniºtrii de interne, pentru identificarea unor noi mijloace de luptã
împotriva terorismului, precum ºi pentru îmbunãtãþirea cooperãrii poliþieneºti în Comunitatea Europeanã. În
cadrul acestui grup de lucru au fost dezbãtute probleme privind ordinea publicã ºi terorismul, sub egida
acestei reuniuni fiind create diverse grupuri ºi subgrupuri de lucru.
Acest grup de lucru s-a constituit, în principal, pentru combaterea acþiunilor teroriste, extrem de prolifice
în acea perioadã, în special în Germania (Die Rote Armee Fraktion  Fracþiunea Armata Roºie) ºi Italia
(Brigãzile Roºii). Coordonatele principale se axau, în special, pe identificarea unor mãsuri comune aplicabile
tuturor statelor-membre ale Comunitãþilor Europene[15].
Grupul TREVI a apãrut într-un moment de necesitate politicã a identificãrii unor noi modalitãþi de a
combate un flagel care nu putea fi controlat decît prin acþiuni concertate, comune, care implicau o serie de
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state europene. Europa a înþeles, în sfîrºit, cã, pe lîngã beneficiile liberalizãrii economice, eliminãrii frontierelor
vamale ºi îmbunãtãþirii schimburilor economice, riscurile neconvenþionale la adresa securitãþii interne a statelor
trebuie combãtute prin mãsuri ferme ºi imediate, cu determinaþii transfrontaliere, implicînd autoritãþi ale mai
multor state-membre pentru a avea eficienþã[16]. Trebuie menþionat cã în anul 1985 activitatea Grupului
TREVI a fost extinsã ºi pentru domeniile migraþie ilegalã ºi crimã organizatã.
În acest sens interesant este faptul cã, spre exemplu, Clubul de la Viena era format din miniºtrii de interne,
Clubul de la Berna  din ºefii structurilor de securitate, de aici rezultînd o suprapunere a unor grupuri constituite
ad-hoc, a cãror lipsã de organizare a avut ca urmare constatarea unei ineficienþe maxime, cauzate de lipsa de
coordonare structuralã a acestor grupuri de lucru, deºi reprezentarea se fãcea, aºa cum am arãtat, la cel mai
înalt nivel.
Din momentul reuniunii de la Roma a miniºtrilor de interne care au constituit grupul TREVI, a apãrut
elementul de coeziune în jurul cãruia celelalte iniþiative, menþionate anterior, vor fi angrenate, în cadrul organizat
al Comunitãþilor Europene, pînã la constituirea Uniunii Europene, 17 ani mai tîrziu.
Cînd, în anul 1986, s-a consacrat termenul de libertate de miºcare ca element de bazã în crearea unei pieþe
comune, nu a mai fost suficientã colaborarea neformalizatã instituitã la nivelul guvernelor statelor-membre,
pentru a combate internaþionalizarea reþelelor infracþionale ºi pentru a corespunde necesitãþii din ce în ce mai
mari de securitate ºi siguranþã pentru cetãþeanul european. De aceea s-a ajuns la concluzia necesitãþii introducerii,
în Tratatul de la Maastricht (Tratatul Uniunii Europene), a unor prevederi speciale privind cooperarea în domeniul
justiþiei ºi al afacerilor interne, pentru a dezvolta o politicã unitarã a Uniunii Europene în acest domeniu.
Pilonul comunitar a fost completat cu un alt pilon al cooperãrii interstatale, creîndu-se ulterior instrumente
juridice cu totul noi pentru rezolvarea problemelor apãrute. În orice caz, aceastã colaborare, introdusã odatã
cu intrarea în vigoare a tratatului Uniunii Europene în 1993, s-a dovedit a fi insuficientã ºi nesatisfãcãtoare,
atît prin prisma metodelor utilizate, cît, mai ales, a rezultatelor obþinute. De aceea, odatã cu reelaborarea
Tratatului Uniunii Europene au apãrut ºi modificãri în cadrul procesului decizional.
Pentru a crea un spaþiu al libertãþii, securitãþii ºi dreptului, în Tratatul de la Amsterdam este introdus un nou
titlu: Vize, azil, migraþie ºi alte probleme legate de libera circulaþie a persoanelor. Controlul frontierei externe,
dreptul azilului, migraþia ºi cooperarea juridicã în cauze civile vor aparþine pe viitor primului pilon ºi vor fi
tratate conform metodei comunitare. Aceastã trecere se va realiza însã treptat, odatã cu adoptarea mãsurilor
necesare de Consiliul Uniunii Europene, într-un interval de cel mult 5 ani de la intrarea în vigoare a tratatului.
Doar cooperarea poliþieneascã ºi juridicã în cauze penale rãmîn în domeniul celui de-al treilea pilon, pe care
tratatul îl completeazã cu prevederi privind prevenirea ºi combaterea rasismului ºi ºovinismului (ura faþã de
strãini) (articolul 29 alineatul 1).
Aceastã dezvoltare instituþionalã aduce cu sine ºi necesitatea adoptãrii unor mãsuri mai eficiente care sã
implice o dezvoltare strînsã ºi efectivã între statele-membre.
Organele europene au fost excluse din cadrul procesului de cooperare la nivelul grupurilor amintite, care
se desfãºura conform principiilor de cooperare interstatalã. Adoptarea Actelor Unice Europene în 1986 a
marcat un punct de referinþã în cadrul colaborãrii, care pînã atunci se desfãºura destul de greoi ºi dificil de
înþeles, atît pentru cetãþean, cît ºi pentru organele comunitare. Nou-introdusul articol 8 a definit libertatea de
miºcare ca unul dintre cele patru elemente care definesc piaþa comunã ºi a pus acest domeniu exclusiv în
competenþa comunitarã. Noile grupuri de lucru create odatã cu validarea Actelor Unice au contribuit la o
dezvoltare fãrã precedent a cooperãrii.
Din aceste grupe fãceau parte ºi observatorii din partea comisiei. Afarã de aceasta, secretariatul grupului
ad-hoc privind migraþia, în care se întîlneau miniºtrii cu competenþe în domeniul migraþiei, precum ºi cel al
comisiei de luptã împotriva drogurilor (CELAD) au fost create pe lîngã secretariatul Consiliului Comunitãþilor
Europene. În plus, periodic aveau loc întîlniri între miniºtrii de justiþie ai respectivelor þãri. Deja din aceastã
perioadã consiliul miniºtrilor de justiþie dezbãtea probleme juridice penale ºi civile, precum ºi aspecte incipiente
ale unei cooperãri internaþionale pe probleme specifice poliþieneºti ºi judecãtoreºti. În ciuda recomandãrilor
fãcute de Comisie în Cartea Albã din anul 1985, problema cooperãrii poliþieneºti internaþionale a rãmas o
problemã exclusiv interstatalã.
Consiliul European a stabilit, în anul 1988, crearea unui grup de coordonatori care sã propunã mãsuri
menite sã asigure un echilibru stabil între libertatea de miºcare ºi securitate, odatã cu o potenþialã desfiinþare
a frontierelor interne. Acest grup de coordonare a propus, în anul 1989, un program de lucru (Documentul de
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la Palma) în care era recomandatã intensificarea coordonãrii diferitelor aspecte ale cooperãrii în domeniul
justiþiei ºi afacerilor interne. Într-adevãr, de-a lungul timpului a fost lesne de observat lipsa de coordonare
între activitãþile grupuri lor de lucru create sã lucreze separat, rezultatul muncii lor concretizîndu-se în rapoarte
puse la dispoziþia miniºtrilor care se întîlneau în componenþe diferite la reuniuni. Afarã de aspectul lipsei de
coordonare, îngrijorãtoare a fost mai ales lipsa posibilitãþii exercitãrii vreunui control, nici Parlamentul European ºi nici parlamentele naþionale neavînd atribuþii de control asupra mãsurilor adoptate în cadrul reuniunilor.
Instrumentele de lucru utilizate erau cele comune cooperãrii interstatale: au fost încheiate acorduri,
alteori s-au luat decizii, s-au tras concluzii ºi s-au formulat propuneri. Ca instrumente ale dreptului internaþional
public clasic, aceste acte juridice au fost adoptate în afara cadrului organelor europene. Pentru a exemplifica
aceastã stare de lucru vom aminti Acordul de la Dublin încheiat în 1990, cu prevederi referitoare la problemele
ridicate de cererile succesive de azil fãcute în diferite þãri-membre ale Uniunii Europene.
Texte cu valoare juridicã superioarã au fost încheiate de unele state-membre încã din anii 80: Acordul
Schengen din 1985 ºi Acordul de aplicare a prevederilor Schengen din 1990, prin care au fost create noi
instituþii operaþionale, printre altele cu atribuþii în asigurarea dezvoltãrii cooperãrii poliþieneºti ºi în probleme
de vamã (Sistemul Informaþional Schengen  SIS). Atunci a apãrut ºi necesitatea de a transforma sistemul
opac al grupurilor de lucru separate într-o structurã globalã. Nu s-a pus problema doar în sensul eficientizãrii
mãsurilor luate de statele-membre în parte, ci ºi al coordonãrii diferitelor instituþii ºi evitãrii situaþiilor de
dublare a activitãþii.
Titlul VI al Tratatului Uniunii Europene (1992  1998) a fost conceput parþial în baza sistemului deja
existent al cooperãrii interstatale, ceea ce explicã, în mare mãsurã, criticile care i s-au adus: o multitudine de
planuri de lucru în domeniul celui de-al treilea pilon, complexitate ºi lipsã de transparenþã.
Structura celui de-al treilea pilon, inspiratã dupã structura pilonului politicii comune de apãrare ºi de afaceri
externe, a oferit un rol limitat organelor comunitare, care, de fapt, nu permiteau nici un fel de control asupra
deciziilor statelor-membre.
În primul rînd, Curtea de Justiþie devenea doar atunci competentã pentru rezolvarea conflictelor apãrute în
urma nerespectãrii unor acorduri încheiate între douã state membre, cînd o clauzã din respectivul acord
prevedea expres acest lucru.
În ce priveºte Parlamentul European, acesta putea fi consultat de Consiliu, dar de cele mai multe ori acest
lucru nu s-a întîmplat. Comisia Europeanã avea drept de iniþiativã, care era însã limitat la anumite domenii ºi,
în plus, acelaºi drept revenea ºi statelor-membre. ªi nu în ultimul rînd, poate cel mai important impediment în
dezvoltarea liniarã a acestui sector a fost obligaþia Consiliului de a aproba toate deciziile sale cu votul tuturor
statelor-membre, ceea ce, de fapt, limita pînã la anulare posibilitatea de a întruni asentimentul tuturor în
vederea adoptãrii unei politici unitare.
Tratatul de la Amsterdam modificã starea de lucruri privind cooperarea în domeniu, prin crearea unui
spaþiu al libertãþii, al securitãþii ºi al justiþiei, cu sarcini mai complexe, cu folosirea unor metode eficiente ºi
democratice, prin redactarea ºi elaborarea mai cuprinzãtoare a obiectivelor organismelor europene.
Cooperarea poliþieneascã îºi gãseºte exprimarea în acþiunile comune decise de Consiliul Uniunii Europene,
precum ºi prin intermediul EUROPOL. Acþiunile comune au loc în anumite domenii, stabilite de comun acord,
ºi vizeazã în special domeniul prevenirii ºi descoperirii de activitãþi infracþionale, precum ºi cercetarea penalã
a acestor activitãþi, presupunînd cooperare operativã între unitãþile de poliþie, unitãþile vamale ºi alte structuri
cu atribuþii în domeniu din statele-membre.
Un alt domeniu de lucru al desfãºurãrii acþiunilor comune îl constituie activitatea de culegere, verificare,
stocare, valorificare ºi schimb de informaþii asupra unor tranzacþii financiare dubioase.
Acþiuni comune sînt ºi cele referitoare la colaborarea ºi iniþiativele în domeniul pregãtirii profesionale,
schimbul de ofiþeri de legãturã, folosirea în comun a tehnicii ºi cercetarea criminalisticã, precum ºi schimbul
de informaþii în aceste cazuri. Evaluarea comunã a unor tehnici de cercetare speciale pentru descoperirea
unor forme grave ale infracþionalitãþii organizate constituie, de asemenea, obiect al acþiunilor comune.
Prin urmare, avem în vedere urmãtorul aspect deosebit de interesant pentru analizarea primelor intenþii de
organizare a unor mãsuri comune la nivelul statelor-membre ale Uniunii Europene de astãzi, ºi anume
permanenta cãutare a unor soluþii pentru aparentul antagonism format, pe de o parte, de tendinþa liberalizãrii
excesive a vieþii economice, legate îndeosebi de cele patru libertãþi[17], dar ºi, pe de altã parte, de dorinþa
structurilor chemate sã asigure un climat de ordine ºi siguranþã publicã, în contextul tot mai dificil al mondializãrii
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ºi globalizãrii permanente a societãþii moderne, de a determina identificarea unor soluþii viabile ºi eficiente
pentru recrudescenþa sporitã a acþiunilor de conturbare a securitãþii interne a acestor state.
Începînd cu anul 1975, s-au creat premisele stabilirii cooperãrii interguvernamentale, iniþial doar în domeniul
combaterii terorismului, prin înfiinþarea Grupului TREVI, extinsã ulterior ºi în domeniul migraþiei ilegale, al
legislaþiei privind azilul, cooperãrii poliþieneºti ºi judecãtoreºti[18]. Mai tîrziu, necesitatea de organizare ºi
structurare a cooperãrii poliþieneºti a condus la consacrarea unor noi elemente de progres în domeniul
organizatoric al securitãþii interne a statelor-membre ale Comunitãþii Europene, prevãzute iniþial în Actul Unic
European de la Roma din 1986, în iniþiativele privind reducerea gradualã a controalelor la frontierele interne[19], apoi ºi în legislaþia referitoare la azil[20], cooperarea poliþieneascã ºi judiciarã (Tratatul de la
Maastricht ºi Tratatul de la Amsterdam).
Aceste iniþiative în domeniul poliþienesc se vor concretiza prin constituirea Oficiului European de Poliþie
(Europol) ºi prin stabilirea de sarcini sporite pentru fiecare stat-membru al Uniunii Europene în domeniul
afacerilor interne, inclusiv prin instituirea controalelor periodice pentru stabilirea respectãrii de cãtre autoritãþile
de aplicare a legii din spaþiul Uniunii Europene a standardelor Schengen în materie, care sînt determinante
pentru atingerea unui nivel superior de securitate internã, obligatoriu pentru toate statele-membre începînd cu
intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam din 1999.

Referinþe bibliografice
1. Gheorghe Pale, Ioan Hurdubaie, Interpolul ºi Criminalitatea Internaþionalã, Edit. M.I., 1993.
2. Formulã devenitã celebrã, folositã pentru prima datã într-un discurs la Universitatea Fulham din Statele Unite ale
Americii de cãtre Winston Churchill, fost prim-ministru al Marii Britanii ºi unul dintre artizanii victoriei aliate împotriva
forþelor naziste în cel de-al doilea rãzboi mondial.
3. Este vorba despre Germania ºi Franþa, prin semnarea Acordului de Prietenie, la 22 ianuarie 1963, de cãtre cei doi
preºedinþi ai celor douã state, Konrad Adenauer ºi Charles de Gaulle.
4. Paul Legoll, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. La cordiale entente, LHarmattan, 2004.
5. Proclamat Împãrat al Germaniei în urma Rãzboiului Franco-Prusac din 1870-1871 în Sala Oglinzilor de la Versailles,
lîngã Paris, în Franþa, în urma înfrîngerii dezastruoase a armatelor imperiale napoleoniene.
6. Robert Schumann propune, printr-o declaraþie, susþinutã la data de 9 mai 1950, ziua victoriei aliate împotriva
Germaniei naziste, un plan ce va sta la baza CECO.
7. Grupul celor ºase  Germania, Franþa, Italia, Olanda, Luxemburg ºi Belgia.
8. Comunitatea Europeanã a Cãrbunelui ºi Oþelului.
9. A se reþine cã, în conformitate cu datele menþionate în Geschichte der Weimarer Republik. Band II, Von Der
Konferenz von Locarno bis zu Hitlers Machtubernahme (Istoria Republicii de la Weimar  Vol. II, De la Conferinþa de la
Locarno - la preluarea puterii de cãtre Hitler) - S. William Halperin, partidele de stînga germane au obþinut 34 % din
voturile valide exprimate faþã de cele 37 % obþinute de partidul naþional socialist al lui Hitler, care a preluat astfel puterea
în ianuarie 1933.
10. Robert von Mohl (1799-1875)  om politic, cercetãtor în domeniul dreptului public, bibliotecar-ºef al Universitãþii
din Tubingen ( nämlich ist die Freiheit des Bürgers die Grundlage des ganzen Rechtstaates. Er darf und soll sich nach
allen Richtungen frei bewegen, in welchen er einen vernünftigen Zweck verfolgen kann, auf kein Recht eines Dritten
stösst und nicht gemeinschädlich wirkt. Der ganze Staat mit allen Einrichtungen ist nur dazu bestimmt, diese Freiheit zu
schützen und möglich zu machen.).
11. Statele Unite ale Americii, Franþa, Germania, Belgia, Danemarca, Italia, Marea Britanie ºi Elveþia.
12. Format la iniþiativa domnului Georges Pompidou, preºedintele Franþei în acea perioadã, din Franþa, Germania,
Belgia, Italia, la care ulterior au aderat alte 24 state europene pînã în cursul anilor 80. Astãzi Grupul se aflã sub tutela
Consiliului Europei, fiind posibilã participarea tuturor statelor-membre ale CE, inclusiv a reprezentanþilor Europol ºi
Interpol, cu statut de observatori.
13. Franþa, Austria, Germania, Italia ºi Elveþia.
14. Statele Unite ale Americii, Franþa, Germania, Austria, Canada, Marea Britanie, Suedia.
15. Erin LaPorte, The Marriage of Venus and Mars: Europe and America  a new relationship against terrorism, 2004.
16. Heather Moore, International Crime and Integration: The Development of Europol.
17. Libertatea de miºcare a persoanelor, serviciilor, bunurilor ºi capitalului, cf. art.  8A al Actului Unic European.
18. www.europa.int  The Amsterdam Treaty: a Comprehensive Guide - Freedom, security and justice.
19. Acordul de la Schengen pentru eliminarea gradualã a controalelor la frontierele interne, semnat de reprezentanþii Franþei,
Germaniei, Olandei, Belgiei ºi Luxemburgului la 14 iunie 1985, ºi Convenþia de aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990.
20. Convenþia pentru stabilirea statului responsabil de examinarea cererilor de azil depuse într-unul din statelemembre UE (Dublin, 15 iunie 1990).

© Cristi Ionuº, 2007

'

nr. 1-2 (6), 2007

ASPECTE PRIVIND EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE
CÃTRE STATELE DIN EUROPA CENTRALÃ ªI DE EST.
EFECTELE ECONOMICE GENERALE ALE EXTINDERII
Dumitru ZOLOTCO,
doctorand, USM
The aim of this study is to emphasize features and peculiarities of the EU expansion towards the
Central and East European Countries (CEECs), and to reveal some issues concerning the broad effects
of enlargement both for EU and CEECs.
The EU enlargement was a phased process, but there are large differences between the past
enlargements and the one occurred in 2004 and that forecasted for 2007. The largest difference refers
to the relationships that previously existed between the European Union and the recently acceded and
the candidate countries, in the sense that to the last acceded countries and to the next acceding ones
financial and technical assistance was provided previous to accession. Through this mean, it was envisaged to diminish the economic gaps between the EU-15 countries and the recently acceded and candidate ones, and to facilitate the enforcement of the EU legal framework, which is much more complex
and comprehensive than that functioning at the moment the EU-15 was created. The political, economic
and social challenges revealed once the 10 new countries entered the European Union in May 2004
will be perceived more intensely both by the EU-25 and EU-27 and, particularly, by each individual
country  which will domestically perceive, at economic and financial levels, the effects of enlargement.
Ideea unei Europe unite dateazã de aproape douã milenii, apariþia ei fiind legatã de necesitatea menþinerii
unui climat stabil din punct de vedere social, politic, economic, precum ºi de nevoia asigurãrii unei relative
securitãþi militare. La 25 martie 1957, ºase þãri  Germania, Franþa, Belgia, Olanda, Luxemburg ºi Italia 
semneazã Tratatul de la Roma, tratat care instituie Comunitatea Economicã a Energiei Atomice (EUROATOM)
ºi Comunitatea Economicã Europeanã (CEE) ºi care admite extinderea acestora la nivelul mai multor state.
Astfel s-au creat bazele Comunitãþii Economice Europene, cunoscutã în prezent sub denumirea genericã de
Uniunea Europeanã (UE) [2, p. 12].
De-a lungul timpului au existat mai multe valuri de extindere. La început erau 6 membri, au devenit apoi
9 în ianuarie 1973 (Marea Britanie, Irlanda ºi Danemarca), 10 în 1981 (Grecia), 12 în 1986 (Spania ºi
Portugalia) ºi 15 în 1995 (Austria, Finlanda ºi Suedia).
Anii 90 au reprezentat o nouã provocare pentru UE: extinderea spre statele Europei Centrale ºi de Est
(SECE) , extindere ce urma sã aibã loc nu pe un teren viran, ci pe un teren pregãtit de:
- experienþa acumulatã în procesul de formare ºi dezvoltare a Comunitãþilor Europene;
- extinderea succesivã a UE, dupã cum s-a arãtat, de la 6 la 15 membri;
- mutaþiile intervenite dupã anul 1990 în relaþiile dintre UE ºi fostele þãri comuniste din Europa Centralã ºi de Est;
- impactul mutaþiilor menþionate mai sus asupra performanþelor economice, politice ºi sociale ale þãrilor
care au devenit candidate la integrarea în UE, imposibil de imaginat în momentul publicãrii Raportului Delors
sau chiar la data începerii negocierii Tratatului de la Maastricht [3, p. 10].
Transformãrile profunde declanºate de evenimentele desfãºurate la sfîrºitul deceniului nouã al sec. al
XX-lea la nivelul statelor din Europa Centralã ºi de Est (SECE) au accentuat duritatea procesului extinderii,
transformîndu-l în prioritatea numãrul unu a spaþiului european. Procesul extinderii spre SECE plus Cipru,
Malta ºi Turcia reprezintã un demers istoric al UE. Extinderea este un proiect politic esenþial, iar Europa
reprezentã o uniune politicã în formare.
Toate aceste evenimente au susþinut, la nivelul UE, atît pregãtirea integrãrii cu aceste þãri, cît ºi adîncirea
procesului integrãrii þãrilor-membre. Dintr-o astfel de perspectivã, marea extindere, conform expresiei lui
Delors, prezintã interes atît pentru UE, cît ºi pentru SECE.
Evenimentele de la începutul anilor 90 au schimbat istoria ºi au antrenat transformãri structurale majore,
care au bulversat în întregime Europa Centralã ºi Orientalã: instaurarea democraþiei, dezintegrarea unui
imperiu, prãbuºirea unui bloc economic ºi lansarea tranziþiei spre economia de piaþã [6, p. 34].
Relaþiile dintre aceste transformãri ºi contextul mai larg al spaþiului european se aflã la baza oricãrei
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tentative de a înþelege ºi explica ceea ce s-a întîmplat în plan politico-economic. În mod evident, trebuie avute
în vedere diferenþele dintre condiþiile iniþiale ale þãrilor, diferenþele dintre natura ºi ritmul reformelor întreprinse
în economiile SECE. Nu în ultimul rînd este necesar sã subliniem faptul cã, în momentul demarãrii procesului
de tranziþie spre economia de piaþã, nu existau modele de referinþã ºi nici o teorie închegatã referitoare la
acest domeniu [1, p. 20].
Începînd cu 1 mai 2004, UE are 25 de state-membre prin alãturarea a 10 state noi, ºi anume: Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehã, Slovacia, Slovenia, Ungaria (SECE  8 ), plus Cipru ºi Malta. În
procesul de extindere vor fi implicate încã trei state: România, Bulgaria ºi Turcia.
Primele 10 state enumerate mai sus contribuie la formarea unui spaþiu de aproximativ 4 milioane km , cu
o populaþie totalã de peste 450 milioane de locuitori.
În anul 2007, la UE au aderat România ºi Bulgaria. În ceea ce priveºte Turcia, negocierile cu aceastã þarã
depind de îndeplinirea criteriilor politice de aderare [8, p. 35].
Extinderea din 2004 a UE cãtre statele din Europa Centralã ºi de Est (ca ºi extinderea din 2007) a depins
de trei factori: pregãtirea internã a statelor candidate, pregãtirea internã a UE, la care se adaugã negocierile
de aderare propriu-zise [11, p. 13].
Din 1973, procesul de extindere s-a produs în mai multe etape, dar între lãrgirile din trecut ºi cea din 2004
ºi, respectiv, cea din 2007 existã mari diferenþe. Astfel, cea mai mare deosebire constã în relaþia care a
existat între þãrile recent integrate ºi cele candidate la aderare ºi UE, în sensul cã ultimelor þãri integrate ºi
celor viitoare li s-a oferit sprijin financiar ºi etnic înainte de aderare. Prin aceasta s-a urmãrit reducerea
discrepanþelor economice dintre ele ºi statele vechi ale UE, înlesnirea implementãrii legilor uniunii, mult mai
complexe ºi mai cuprinzãtoare decît cele care funcþionau la momentul formãrii UE-15.
Prezentele extinderi reprezintã o categorie mai amplã ºi mult mai complicatã în comparaþie cu celelalte
provocãri cãrora a trebuit sã le facã faþã UE. De altfel, noile extinderi sînt, probabil, cele mai ilustrative ºi
complexe exemple de intersectorialitate în problematica UE. Ca politicã compozitã, extinderea este mai
mult decît o preocupare a organelor comunitare. Ea îºi are substanþa într-o serie de alte politici la nivel
comunitar pe care le intersecteazã, de care este influenþatã ºi pe care le influenþeazã [15, p. 23].
Noile extinderi cãtre SECE au fost ºi continuã sã rãmînã un subiect foarte dezbãtut în mediile din UE.
Fenomenul este explicabil. Condiþiile ºi premisele extinderii UE cãtre SECE din anul 2004 sînt total diferite
comparativ cu cele discutate ºi realizate la oricare dintre momentele extinderilor anterioare, ºi anume:
 Extinderea, într-un interval relativ scurt de timp, la un numãr foarte mare de SECE, la care se adaugã
Cipru, Malta ºi Turcia (cu situaþii particulare comparativ cu SECE). Astfel, pentru prima datã în istorie, UE
organizeazã negocieri de aderare cu un numãr sporit de state, fapt ce a implicat din partea UE eforturi
cumulate deosebite: procesul de monitorizare a performanþelor þãrilor candidate referitor la îndeplinirea criteriilor
de la Copenhaga, eforturi financiare suplimentare pentru susþinerea procesului de tranziþie ºi a programelor
de preaderare ale candidaþilor; începerea simultanã a negocierilor de aderare [13, p. 45]. Toate acestea vor
solicita din partea UE redefiniri de naturã instituþionalã ºi administrativã.
 Situaþia particularã a þãrilor din estul Europei determinã ca recentele ºi viitoarele lãrgiri sã fie cu totul
deosebite. Profilul þãrilor din estul Europei care au aderat în mai 2004 este cel al unor þãri aflate într-un proces
de tranziþie complex ºi inedit, fãrã istorie, cu economie de piaþã imaturã ºi cu un sistem politic democratic aflat
încã în fazã de consolidare.
 Lipsa experienþei participãrii SECE la grupãri integraþioniste. UE a sugerat SECE cã participarea la
grupãri integraþioniste proprii anterior integrãrii în UE ar fi o experienþã utilã pentru þãrile candidate în ceea ce
priveºte beneficiile ºi constrîngerile participãri la o astfel de grupare. Acesta reprezintã un element de noutate
care relevã îngrijorarea autoritãþilor din UE cu privire la capacitatea SECE de a face faþã cu succes cerinþelor
participãrii la o grupare regionalã aflatã într-un stadiu extrem de avansat de integare economicã.
 Inexistenþa unor fundamente solide pentru a refuza accesul în viitor al unor noi state la gruparea europeanã
[5, p. 11].
Integrarea progresivã a fostelor þãri cu economie central-planificatã din ECE în cadrul economic ºi politic
al UE, formulã gradualã pentru care s-a optat în procesul de aderare, a început prin intermediul Acordurilor
de Asociere, denumite ºi Acorduri Europene. Acestea pot fi considerate ca un rãspuns al UE la schimbãrile
survenite în SECE, ca dorinþã de reunificare a spaþiului european. Acordurile Europene încheiate în perioada
1991  martie 1993 cu Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, România, Bulgaria sînt practic identice, ele referindu-se
la aspectele cooperãrii comerciale, economice ºi financiare, la instituþionalizarea dialogului politic oficial ºi la
cooperarea culturalã.
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Recunoaºterea oficialã de cãtre ºefii de stat ºi de guvern ai statelor UE a obiectivului final al SECE 
integrarea lor deplinã în structurile UE  s-a fãcut la Consiliul European de la Copenhaga din 22 iunie 1993.
Deschizînd porþile pentru noi membri, Conferinþa la nivel înalt a UE de la Copenhaga elaboreazã o serie de
noi criterii economice, politice ºi sociale (criterii neîntîlnite la precedentele lãrgiri) pe care trebuie sã le
îndeplineascã orice candidat asociat pentru a dobîndi statutul de membru cu drepturi depline, ºi anume:
· economie de piaþã viabilã care sã aibã capacitatea de a face faþã presiunii concurenþiale ºi forþelor pieþei
din cadrul Pieþei Interne Unice (criteriul economic);
· capacitatea Uniunii de a asimila noi membri menþinînd totodatã elanul integrãrii europene;
· recunoaºterea obiectivelor stabilite pentru realizarea UEM ºi posibilitatea de a acþiona în direcþia îndeplinirii
lor (criteriul administrativ);
· capacitatea de a încorpora în propria legislaþie acquis-ul comunitar, inclusiv prevederile privind crearea
UE (criteriul legislativ);
· respectarea principiilor guvernãrii UE;
· consolidarea instituþiilor care garanteazã buna funcþionare a democraþiei, supremaþia legii, respectarea
drepturilor omului ºi protecþia minoritãþilor (criteriul politic) etc.[12, p. 16].
Formularea acestor numeroase condiþii specifice pentru SECE doritoare sã adere la UE ne duce cu gîndul
la Tratatul de la Roma, care specificã o singurã condiþie, ºi anume aceea ca þara solicitantã sã fie europeanã.
Totodatã, ne determinã sã ne gîndim ºi la nesiguranþa UE referitor la lãrgirea ei spre Est, la teama justificatã
faþã de: concurenþa þãrilor asociate doritoare de integrare, care deþin o forþã de muncã ieftinã ºi un capital
uman deloc de neglijat; migraþia maximã dinspre SECE, care ar pune în pericol locurile de muncã din UE;
concurenþa în domeniul agriculturii, în condiþiile în care fermierii din UE fac un lobby puternic pe lîngã guvernele
statelor-membre ºi organismele comunitare; presiunile asupra bugetului federal pe care ar exercita-o primirea
de noi state, în general mai sãrace, care ar deveni consumatoare nete de ajutoare. Desigur, dupã Copenhaga
(1993) au existat ºi alþi paºi importanþi pentru extinderea UE cãtre est, care au permis punerea la punct a
ultimelor pregãtiri pentru extindere [11, p. 36].
Procedînd la o analizã a perioadei 1994-2004, au fost identificate o serie de elemente care formeazã
cadrul principal de gestiune a extinderii UE spre est:
· acceptarea de cãtre statele candidate a acquis-ului comunitar în întregime;
· concentrarea negocierilor de aderare aproape exclusiv asupra aspectelor practice legate de preluarea
acquis-ul comunitar de cãtre statul candidat;
· rezolvarea problemelor ce apar din diversitatea mai pronunþatã a unei grupãri integraþioniste extinse, nu
printr-o reformã fundamentalã care sã elimine sau sã atenueze inconsecvenþele instrumentelor existente, ci
prin crearea unor noi instrumente ce se suprapun celor existente;
· integrarea noilor membri în structura instituþionalã comunitarã în baza unei adaptãri progresive a acesteia
din urmã, cu promisiunea unei reforme mai cuprinzãtoare dupã momentul extinderii;
· preferinþa pentru negociere cu grupuri de state care au deja relaþii strînse de colaborare între ele;
· folosirea de cãtre statele-membre a procesului de extindere pentru urmãrirea propriilor interese ºi
externalizarea pe o bazã comunã a problemelor de pe plan intern [14, p. 27].
Toate aceste elemente au impus procesului de extindere a UE cãtre centrul ºi estul Europei o dinamicã
diferitã de la þarã la þarã ºi de la o perioadã la alta.
Fiecare extindere are, desigur, un caracter special, aducînd cu sine schimbãri în UE.
Extinderea UE de pînã acum este consideratã oportunitate istoricã, deoarece are drept scop unirea întrun mod paºnic a Europei [15, p. 9].
În procesul extinderii spre est nu trebuie trecute cu vederea aspectele politice, instituþionale, culturale sau
sentimental-istorice. Dar, cu siguranþã, aspectul economic este cel care a alimentat tot timpul dorinþa de
unificare a întregii Europe pentru atingerea obiectivului fundamental, ºi anume de a deveni cea mai puternicã
economie a lumii ºi cea mai mare piaþã de consum unitarã.
Extinderea UE cãtre SECE nu are precedent în privinþa numãrului de þãri ºi nici a schimbãrilor pe care le
implicã atît la nivelul UE, cît ºi la nivelul þãrilor candidate. Se impune precizarea cã efectele integrãrii europene
sînt deosebit de complexe, deoarece implicaþiile vaste la nivel economic, politic ºi social fac dificilã identificarea
lor. În aceeaºi ordine de idei, paralelismul ºi simultaneitatea procesului de pregãtire pentru aderare cu cel al
noii tranziþii la economia de piaþã fac dificilã separarea efectelor determinate de cele douã procese. Provocãrile
politice, economice ºi sociale apãrute odatã cu noile valuri de aderare se vor simþi mult mai accentuat, atît în
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UE cît ºi la nivelul celor 25, respectiv 27 de state, ºi în mod particular fiecare stat va resimþi în plan intern
efectele aderãrii [10, p.36].
Pînã la extinderea din mai 2004, UE avea 15 state-membre cu o populaþie de peste 370 milioane de locuitori.
Actualele extinderi au mai adus cu sine peste 110 milioane de locuitori, dintre care jumãtate sînt polonezi.
Subliniem acest aspect deoarece reprezintã o problemã importantã din punctul de vedere al raporturilor
dintre þãrile mari ºi þãrile mici, care au apãrut ºi vor continua sã aparã în cadrul UE. La nivel de UE se discutã
deja despre state mari ºi state mici. În 2004, în UE existau 19 state mici ºi 6 state mari. Chiar înainte de mai
2004 þãrile candidate erau conºtiente cã marea extindere va însemna schimbãri majore pentru UE, care va
trebui sã rezolve probleme dificile, chiar dureroase pentru unele domenii comunitare. Aceste þãri recunoºteau
cã noua extindere va constitui o provocare ineditã din punct de vedere instituþional, dar ºi politic, pe care UE
o trata cu deosebitã seriozitate încã de la începutul anilor 90. Integrarea SECE a determinat, de altfel, ca
toate instituþiile comunitare sã cunoascã un puternic proces de restructurare ºi transformare [9, p.59].
Principalele efecte ale integrãrii SECE în UE vor apãrea, în primul rînd, nu pe linie economico-socialã, ci
pe cea financiar-monetarã. Avem în vedere bugetul comunitar, care dupã ultima extindere este sporit prin
efortul fiecãrei þãri-membre proporþional cu potenþialul sãu economico-financiar.
S-au purtat ºi se poartã discuþii la nivelul UE în legãtura cu mãrimea ºi introducerea treptatã a acestor
contribuþii pentru noile state-membre.
Recentele extinderi ale UE au adus, fãrã îndoialã, noi oportunitãþi pentru Strategia de la Lisabona. Conferinþa
de la Lisabona din 2000 a stabilit ca, pînã în anul 2010, UE sã devinã spaþiul economic cel mai competitiv, prin
promovarea metodei deschise de coordonare a competitivitãþii. Din aceastã perspectivã criteriul referitor la
capacitatea de a face faþã presiunii concurenþei ºi forþelor pieþei în interiorul UE este foarte complex, deoarece
cuprinde ansamblul condiþiilor economice de care depinde competitivitatea: infrastructura, sistemul educaþional,
economia de piaþã funcþionalã, politici economice adecvate noilor condiþii ºi un anumit grad de integrare în UE prin
comerþul cu bunuri ºi servicii ºi prin investiþii directe, structura economicã pe ramuri ºi tipuri de proprietate [4, p.36].
Dupã aderare, se aºteaptã ca o piaþã economicã mare, flexibilã sã dea un nou impuls investiþiilor ºi creãrii
de locuri de muncã, creºterii nivelului de trai, atît în noile state-membre cît ºi în cele vechi. Extinderea oferã
UE noi pieþe de desfacere  pe termen scurt pentru refacerea industriei SECE, iar pe termen lung pentru
întãrirea competitivitãþii industriale ºi tehnologice. Totodatã, extinderea oferã UE o mai bunã gestionare a
diviziunii internaþionale a muncii (potrivit statisticilor, în SECE forþa de muncã este abundentã ºi are un cost
mai scãzut decît în UE; extinderea UE spre SECE permite creºterea producþiei de bunuri intensive prin forþa
de muncã din Est, ceea ce ar elibera în Vest o parte din resurse, care ar deveni astfel disponibile pentru
realizarea de bunuri cu o valoare adãugatã mai ridicatã) [7, p.24].
În urma extinderilor s-a mãrit diversitatea economicã în cadrul Uniunii Europene. Cei 15 din UE sînt
caracterizaþi printr-o mare diversitate în termeni de bogãþie ºi prin condiþii de competitivitate, ce diferã
puternic de la o þarã la alta.
În ceea ce priveºte venitul mediu pe locuitor, statele recent integrate sînt mult mai sãrace decît primele 15
state-membre. Astfel, ele au în medie aproximativ 40% sau chiar mai puþin din PIB-ul pe cap de locuitor,
exprimat în euro la Paritatea Puterii de Cumpãrare, al primelor 15 state UE. Primul loc din acest punct de
vedere la nivelul UE este ocupat de Luxemburg (45270), urmat de Irlanda (29600) ºi Danemarca (27190).
Dintre statele recent aderate pe primele locuri se situeazã Cipru (18870), Malta (16800) ºi Republica Cehã
(15550) [11, p.35].
În cele 15 state-membre UE, sectorul cel mai important în termeni de ocupare ºi de contribuþie la obþinerea
valorii adãugate brute este de departe cel al serviciilor, cu 71,3 % contribuþie la VAB ºi cu o ocupare de 68%
a populaþiei active. O situaþie asemãnãtoare se întîlneºte ºi în cele 10 state care au aderat în 2004, respectiv
65,2 % ºi 54%. Ungaria, Estonia, Republica Cehã ºi Republica Slovacã ºi-au ajustat structura industrialã
dupã cea a celor mai dezvoltate þãri din UE 15, reducînd specializarea în activitãþile cel mai puþin calificate,
care foloseau intensiv forþa de muncã, pentru a se îndrepta cãtre industriile moderne tehnologic intensive,
ameliorînd totodatã calitatea exporturilor.
12 state-membre UE  Germania, Austria, Belgia, Spania, Finlanda, Franþa, Grecia, Irlanda, Luxemburg,
Olanda ºi Portugalia  formeazã zona euro (moneda naþionalã este euro). Anglia, Danemarca ºi Suedia ºi-au
conservat moneda naþionalã proprie. Primele douã beneficiazã de o clauzã de exonerare care le dã dreptul sã nu
participe la zona euro decît dacã satisfac toate criteriile de convergenþã. Suedia, deºi nu beneficiazã de aceeaºi
clauzã, dintre criteriile menþionate nu le-a îndeplinit pe cele de convergenþã legislativã ºi nici nu a obþinut asentimentul
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majoritar al populaþiei, în cadrul referendumului organizat la 14 septembrie 2003. Cei 12 au devenit membri cu
posibilitatea de a-ºi coordona politicile economice astfel încît sã satisfacã exigenþele Tratatului de Aderare ºi sã
facã tot ceea ce este necesar pentru respectarea criteriilor de convergenþã de la Maastricht [2, p.17].
Integrarea unor state mai sãrace determinã modificarea alocãrii fondurilor structurale. Noile state-membre
îºi vor consolida integrarea economicã cu sprijinul primelor state-membre. Apoi, în cazul unor þãri (Polonia,
Lituania, Letonia ºi România) o parte importantã din forþa de muncã se aflã în agriculturã. Recenta extindere
va schimba modul în care UE priveºte viitorul politicii agricole comune. Aºadar, extinderea UE produce
schimbãri ºi la nivelul politicii economice [3, p.32]
Înainte de extinderea din 2004 þãrile candidate  cu caracteristici, probleme ºi oportunitãþi diferite 
recunoºteau, ca de altfel ºi UE, cã ele aveau imense dificultãþi în a-ºi îndeplini obligaþiile faþã de aceasta din
urmã. Nu numai prin pregãtirea lor pentru aderare la UE ºi prin acceptarea aºa-numitului acquis comunitar, ci ºi
prin acceptarea procesului de reformã economicã ºi politicã, SECE au trebuit sã poarte cele mai mari rãspunderi
ºi greutãþi; cele care ºi-au pus mai degrabã problema beneficiilor decît pe cea a costurilor vor avea de cîºtigat în
urma extinderii atît din punct de vedere politic, cît ºi economic. Astfel, participarea lor la piaþa unicã le permite
sã evolueze spre o mai bunã alocare a resurselor ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã bunãstarea globalã.
Pentru aceste þãri CE prevede o creºtere medie a PIB-ului stimulatã de cei 15, dar ºi de aderarea lor la
UE. Noile state îºi vor putea reduce vizibil decalajele faþã de vechi membri UE ca urmare a convergenþei
veniturilor. Acest proces va fi susþinut de creºterea economicã la nivelul celor 15, repartizarea mai raþionalã
a resurselor, intensificarea schimburilor transfrontaliere între vechii ºi noii membri, creºterea productivitãþii ºi,
pe cale de consecinþã, a competitivitãþii în noul mediu concurenþial dintre statele-membre.
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TRIBUNA DISCUÞIONALÃ

VIZITA LUI MOLOTOV LA LONDRA ªI WASHINGTON ÎN 1942
ªI NOTA INFORMATIVÃ A LUI W. CHURCHILL:
ASPECTE POLITICE, MILITARE, JURIDICE
Ñåðãåé ÍÀÇÀÐÈß,
äîêòîð õàáèëèòàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê
Èíñòèòóò èñòîðèè, ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍÌ
Vizita lui Molotov la Londra ºi Washington în 1942 ºi nota informativã a lui
W. Churchill: aspecte politice, militare, juridice
În timpul vizitei lui Molotov la Londra ºi Washington în mai  iunie 1942 principalul obiect al
negocierilor a fost problema Frontului doi. A fost atinsã o înþelegere triplã anglo-americano-sovieticã
despre deschiderea lui în august  septembrie a aceluiaºi an. În acest articol se examineazã
posibilitatea invaziei anglo-americanilor în Europa în 1942  începutul anului 1943 ºi cauzele de ce
aliaþii occidentali nu ºi-au îndeplinit obligaþiile.
The visit of Molotov to London and Washington in May-June 1942 and the informative note of W.Churchill: political, military and juridical aspects.
During the visit of Molotov to London and Washington in May-June 1942 the main subject of
negotiations was the problem of Second Front. There was achieved an English-American-Soviet agreement about it opening in August-September of same year. In this article is researched the possibility
of the Anglo-American invasion in Europe in 1942  the beginning of 1943 and the causes why the
allies from Occident didnt honor commitments of them.
Âî âðåìÿ âèçèòà Ìîëîòîâà â Ëîíäîí è Âàøèíãòîí â ìàå  èþíå 1942 ã. îñíîâíûì
ïðåäìåòîì ïåðåãîâîðîâ áûë âîïðîñ î Âòîðîì ôðîíòå. Áûëî äîñòèãíóòî òðîéñòâåííîå àíãëîàìåðèêàíî-ñîâåòñêîå ñîãëàøåíèå îá åãî îòêðûòèè â àâãóñòå  ñåíòÿáðå òîãî ãîäà. Â äàííîé
ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ âîçìîæíîñòü âòîðæåíèÿ àíãëî-àìåðèêàíöåâ â Åâðîïó â 1942  íà÷àëå
1943 ãîäà è ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì çàïàäíûå ñîþçíèêè íå âûïîëíèëè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ïîñëå íàïàäåíèÿ Ãèòëåðà íà ÑÑÑÐ, àíãëè÷àíå è àìåðèêàíöû îáÿçàëèñü ïðåäîñòàâèòü ðóññêèì
ðàçíîîáðàçíóþ ïîìîùü. Íà Âîñòî÷íûé ôðîíò, ñ ðèñêîì áûòü ïîòîïëåííûìè íåìåöêèìè âîåííûìè
ñóäàìè èëè àâèàöèåé, îòïðàâëÿëèñü ìîðñêèå êàðàâàíû ñ ïðîâèçèåé è âîîðóæåíèåì. Íî ñàìîé
ýôôåêòèâíîé ïîìîùüþ ìîãëî ñòàòü ëèøü íà÷àëî âîåííûõ äåéñòâèé ïðîòèâ íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè â
Çàïàäíîé Åâðîïå. Íàõîäÿñü â òÿæåëåéøåì ïîëîæåíèè, óæå â 1941 ã. Ñòàëèí ïûòàëñÿ óáåäèòü Çàïàä
â íåîáõîäèìîñòè îòêðûòèÿ âîåííûõ äåéñòâèé ïðîòèâ Ãåðìàíèè â áëèæàéøåì áóäóùåì.
Âîïðîñ î Âòîðîì ôðîíòå ðàññìàòðèâàëñÿ è âî âðåìÿ âèçèòà Ìîëîòîâà â Ëîíäîí è Âàøèíãòîí â ìàå
 èþíå 1942 ã. Â õîäå èìåâøèõ ìåñòî áåñåä Ðóçâåëüò â êîòîðûé ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ãèòëåð ÿâëÿåòñÿ
ãëàâíûì îáùèì âðàãîì è ÷òî îñíîâíûå ñèëû ñîþçíèêîâ äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïðîòèâ ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè, äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîêîí÷èòü ñ íåé, à çàòåì ñ ßïîíèåé . Îí ìíîãî ðàç ïîâòîðÿë,
÷òî Âòîðîé ôðîíò â Åâðîïå äîëæåí áûòü îòêðûò â 1942 ã.! Ìîëîòîâ îïèñàë ïîëîæåíèå íà ñîâåòñêîãåðìàíñêîì ôðîíòå è çàÿâèë, ÷òî Ãèòëåð, èñïîëüçóÿ ðåñóðñû âñåé Åâðîïû, âîçìîæíî ñìîæåò äîáèòüñÿ
â õîäå ïðåäñòîÿùåãî ëåòíåãî íàñòóïëåíèÿ ïðîòèâ Êðàñíîé Àðìèè ñåðü¸çíûõ óñïåõîâ è òîãäà ÑÑÑÐ
ìîæåò íå âûäåðæàòü óäàðà. Ñ òàêîé âîçìîæíîñòüþ ñëåäóåò ñ÷èòàòüñÿ,  ïðåäóïðåäèë ñîâåòñêèé íàðêîì,
 è òîãäà ñîâåòñêèé ôðîíò â 1943 ã. ïåðåñòàíåò áûòü ãëàâíûì, ðåøàþùèì ôðîíòîì. Ñèëû Ñîâåòñêîãî
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Ñîþçà áóäóò ïîäîðâàíû, à ñèëû Ãèòëåðà ñèëüíî âîçðàñòóò çà ñ÷¸ò çàõâàòà îãðîìíûõ ñîâåòñêèõ
òåððèòîðèé, âêëþ÷àÿ íåôòåíîñíûå ðàéîíû Áàêó, è òîãäà òðóäíîñòè ñîþçíèêîâ êîëîññàëüíî óâåëè÷àòñÿ.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ, â 1943 ã. îáñòàíîâêà ñëîæèòñÿ áîëåå òÿæ¸ëàÿ ÷åì â 1942 ã. è áîðüáà ïðîòèâ Ãèòëåðà
áóäåò áîëåå òÿæ¸ëîé, çàòÿæíîé è ïîòðåáóåò áîëüøèõ æåðòâ.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîäîëæèë Ìîëîòîâ, âîïðîñ î Âòîðîì ôðîíòå  ýòî âîïðîñ, êîòîðûé íàäî ðåøàòü
íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ñèë â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Åãî îòñðî÷êà ÷ðåâàòà ðèñêîì äëÿ
ÑÑÑÐ è áîëüøîé îïàñíîñòüþ äëÿ ÑØÀ è Àíãëèè. Ïîýòîìó íàäî âçâåñèòü òðóäíîñòè áîðüáû ñ
Ãèòëåðîì â 1942 è â 1943 ãã., ñ÷èòàÿñü ñ òåì, ÷òî â 1943 ã. ýòè òðóäíîñòè çíà÷èòåëüíî âîçðàñòóò.
«Åñëè áû ñîþçíûå Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû è Âåëèêîáðèòàíèÿ,  ïîäûòîæèë Ìîëîòîâ,  ñìîãëè áû ïðè
îïèñàííîì âûøå ïîëîæåíèè îòòÿíóòü ñ íàøåãî ôðîíòà è ñêîâàòü õîòÿ áû 40 ãåðìàíñêèõ äèâèçèé, òî
ñîîòíîøåíèå ñèë ðåçêî èçìåíèëîñü áû â íàøó ïîëüçó. Ìû áûëè áû óâåðåíû, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå
Ãèòëåð áóäåò ðàçáèò â 1942 ã. èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, áóäåò ïðåäðåø¸í åãî êðàõ â 1943 ã.»"
Ïðåçèäåíò ñîãëàñèëñÿ ñ Ìîëîòîâûì# è çàÿâèë, îáðàùàÿñü ê Ìàðøàëëó è Êèíãó: «Ìû áóäåì â
1943 ã. ãîðàçäî ñèëüíåå. Íî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî Ãèòëåð â 1943 ã. áóäåò åù¸ áîëåå ñèë¸í, ÷åì ìû, è
ïîýòîìó îòêëàäûâàíèå âîïðîñà î âòîðîì ôðîíòå äî 1943 ã. ìîæåò íå äàòü îæèäàåìûõ ïðåèìóùåñòâ;
ýòî ÿñíî âûðàçèë Ìîëîòîâ. Ìû õîòèì îòêðûòü âòîðîé ôðîíò â 1942 ã.» Ðóçâåëüò ñïðîñèë Ìàðøàëëà,
ìîæåò ëè Ìîëîòîâ ïåðåäàòü Ñòàëèíó, ÷òî àìåðèêàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ãîòîâèòñÿ ê ñîçäàíèþ Âòîðîãî
ôðîíòà â 1942 ã.?$
Ìàðøàë, êàê óáåæä¸ííûé ñòîðîííèê Âòîðîãî ôðîíòà, îòâåòèë, ÷òî àìåðèêàíñêèå âîåííûå äåëàþò
âñ¸ âîçìîæíîå äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè èìåííî â 1942 ã. ÑØÀ èìåþò õîðîøî îáó÷åííûå è
îòëè÷íî âîîðóæ¸ííûå âîéñêà, ïðåêðàñíûå òàíêîâûå äèâèçèè, íî ïðîáëåìà ñîñòîèò â ñóùåñòâóþùèõ
òðóäíîñòÿõ ñ èõ ïåðåáðîñêîé çà îêåàí, à çàòåì ÷åðåç Êàíàë. Ðàçðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû óñëîæíÿåòñÿ
òåì, ÷òî èìåþùèéñÿ òîííàæ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ñíàáæåíèÿ ÑÑÑÐ%.
1 èþíÿ Ðóçâåëüò ïîâòîðèë ýòó ìûñëü. Îí çàÿâèë, ÷òî â èíòåðåñàõ îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà ïðèä¸òñÿ
ñîêðàòèòü àìåðèêàíñêèå ïîñòàâêè â Ñîâåòñêèé Ñîþç, ò.ê. ïîäãîòîâêà è îáñëóæèâàíèå âîåííûõ îïåðàöèé
â Çàïàäíîé Åâðîïå ïîòðåáóþò î÷åíü ìíîãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Îí ñîîáùèë íàðêîìó èíîñòðàííûõ
äåë Ìîëîòîâó, ÷òî â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ íà÷èíàÿ ñ 1 èþëÿ 1942 ã. â Àìåðèêå áóäåò çàãîòîâëåíî äëÿ
ÑÑÑÐ 8 ìëí. ò ïðîäóêöèè, íî ðåàëüíî îòïðàâèòü â ñîâåòñêèå ïîðòû óäàñòñÿ ëèøü 2 ìëí. òîíí.&
Â òåëåãðàììå â ÍÊÈÄ îò 5 èþíÿ ñîâåòñêèé ïîñîë â ÑØÀ Ì. Ëèòâèíîâ ñîîáùèë, ÷òî, êîãäà
Ðóçâåëüò ñäåëàë ñâî¸ ïðåäëîæåíèå î ñîêðàùåíèè òîííàæà, ïîñîë çàìåòèë Ãîïêèíñó, ÷òî «íå ïîëó÷èòñÿ
ëè òàê, ÷òî ñíàáæåíèå áóäåò ñîêðàùåíî ðàäè âòîðîãî ôðîíòà, à âòîðîãî ôðîíòà íå îêàæåòñÿ». Ãîïêèíñ
ïðèçíàë ýòî çàìå÷àíèå âàæíûì è ïðåäëîæèë ïîâòîðèòü åãî ïðåçèäåíòó. Â îòâåò Ðóçâåëüò çàÿâèë, ÷òî,
«ïîñêîëüêó ýòî áóäåò çàâèñåòü îò Àìåðèêè è îò òîé ïîìîùè, êîòîðàÿ îò íå¸ òðåáóåòñÿ äëÿ äåñàíòíûõ
îïåðàöèé, âòîðîé ôðîíò áóäåò ñîçäàí â 1942 ãîäó, íî îí íå ìîæåò îáÿçûâàòüñÿ çà àíãëè÷àí»'.
Â ýòîì êîíòåêñòå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îïàñåíèÿ ñîâåòñêîé ñòîðîíû îïðàâäàëèñü  ïîñòàâêè ïî
ëåíä-ëèçó áûëè ñðàçó ñîêðàùåíû, à ôðîíò â Çàïàäíîé Åâðîïå íå áûë îòêðûò â òå÷åíèå åù¸ äâóõ
ëåò. Ïðàâäà ïåðåãîâîðû òîãäà çàâåðøèëèñü óñïåøíî è ÑØÀ îáÿçàëèñü îòêðûòü Âòîðîé ôðîíò â
1942 ã. «Ýòî,  ïèøåò À.È. Óòêèí,  áûëî ñåðü¸çíîå îáåùàíèå, äàííîå â ñàìîé ñåðü¸çíîé îáñòàíîâêå
Ðóçâåëüò ìîã ïðèíÿòü áîëåå äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè çàïàäíîåâðîïåéñêèõ è
âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ íàðîäîâ. Ïðåçèäåíò íå ñäåëàë ýòîãî â 1942 ãîäó, ïîðîæäàÿ äëÿ ñåáÿ ïðîáëåìû
1945 ãîäà Ðóçâåëüò äîëæåí áûë ïîíèìàòü, ÷òî èçìåíà ñëîâó â êðèòè÷åñêîå âðåìÿ îòðàæàåòñÿ íà
äîâåðèè ê ïàðòí¸ðó ñåé÷àñ è â äàëüíåéøåì. Äåéñòâèÿ â ðîêîâîé ìîìåíò áðîñàëè òåíü íà áóäóùåå.
Íåò ñîìíåíèé, ÷òî ëåòîì 1942 ãîäà ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò ìíîãî äóìàë îá èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå» .
Âåðíóâøèñü â Âåëèêîáðèòàíèþ ïîñëå ïóòåøåñòâèÿ çà îêåàí, Ìîëîòîâ âíîâü ïðèñòóïèë ê
îáñóæäåíèþ ñ àíãëè÷àíàìè ïëàíà îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå â 1942 ã. Ò.ê. â Âàøèíãòîíå ïî
ýòîìó âîïðîñó áûëî äîñòèãíóòî êîíêðåòíîå ñîãëàøåíèå, Ëîíäîí óæå íå ìîã îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå, è
â ðåçóëüòàòå 12 èþíÿ áûëî îïóáëèêîâàíî êîììþíèêå î ïîñåùåíèè Àíãëèè íàðêîìèíäåëîì ÑÑÑÐ.
Â í¸ì ãîâîðèëîñü: «Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ Â.Ì. Ìîëîòîâà ñ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âåëèêîáðèòàíèè
ã-íîì Ó. ×åð÷èëëåì ìåæäó îáåèìè ñòðàíàìè áûëà äîñòèãíóòà ïîëíàÿ äîãîâîð¸ííîñòü â îòíîøåíèè
íåîòëîæíûõ çàäà÷ ñîçäàíèÿ âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå â 1942 ãîäó Îáå ñòîðîíû áûëè ðàäû îòìåòèòü
åäèíñòâî âçãëÿäîâ ïî âñåì óêàçàííûì âîïðîñàì»!.
Ïî ýòîìó âîïðîñó è òîãäà, âî âðåìÿ âîéíû, è ïîñëå áûëî ìíîãî ñïîðîâ. Ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî
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âèäåëî â ýòîì äîêóìåíòå òîðæåñòâåííîå îáÿçàòåëüñòâî àíãëè÷àí îòêðûòü äî êîíöà 1942 ã. âîåííûå
äåéñòâèÿ â Çàïàäíîé Åâðîïå, à Áðèòàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðàññìàòðèâàëî ýòîò äîêóìåíò ëèøü êàê
âåðîÿòíóþ âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ýòî ïðè îñîáî áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïðàâäà, âûñòóïàÿ
â êîíöå èþëÿ 1942 ã. â àíãëèéñêîì ïàðëàìåíòå, ïðåìüåð çàÿâèë, ÷òî «áûëî áû áåçóìèåì ïðåäïîëàãàòü,
÷òî Ðîññèÿ èëè ÑØÀ ñîáèðàþòñÿ âûèãðàòü âîéíó çà íàñ. Íàñòóïàåò ñåçîí âòîðæåíèÿ. Âñå
âîîðóæ¸ííûå ñèëû ïðåäóïðåæäåíû î òîì, ÷òîáû áûòü íàãîòîâå ê 1 ñåíòÿáðÿ è ñîõðàíÿòü âïðåäü
âåëè÷àéøóþ áäèòåëüíîñòü»".
Îäíàêî ×åð÷èëëü òàêæå óòâåðæäàë, ÷òî ôðàçà î «ñîçäàíèè âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå â 1942 ãîäó»
èìåëà ñìûñë ëèøü êàê ñðåäñòâî ââåäåíèÿ ïðîòèâíèêà â çàáëóæäåíèå. Íî îäíîâðåìåííî îí îòìå÷àë,
÷òî «ñ÷èòàë ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì, ÷òîáû ïðè ýòîé ïîïûòêå ââåñòè â çàáëóæäåíèå âðàãà ìû íå ââåëè
â çàáëóæäåíèå íàøåãî ñîþçíèêà. Ïîýòîìó â òî âðåìÿ, êàê ñîñòàâëÿëîñü êîììþíèêå, ÿ ëè÷íî âðó÷èë
Ìîëîòîâó â çàëå çàñåäàíèé êàáèíåòà â ïðèñóòñòâèè ðÿäà ìîèõ êîëëåã ïàìÿòíóþ çàïèñêó, èç êîòîðîé
ÿñíî ñëåäîâàëî, ÷òî õîòÿ ìû äåëàåì âñ¸ îò íàñ çàâèñÿùåå äëÿ ðàçðàáîòêè ïëàíîâ, ìû íå ñâÿçûâàåì
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâîì äåéñòâîâàòü è ìû íå ìîæåì äàòü íèêàêîãî îáåùàíèÿ»#.
Âîò ôðàãìåíò ýòîãî äîêóìåíòà (ïóíêò 5 èç ò.í. «ïàìÿòíîé çàïèñêè»), âûðàçèâøèé åãî êâèíòýññåíöèþ:
«Ìû ãîòîâèìñÿ ê äåñàíòó íà êîíòèíåíòå â àâãóñòå èëè ñåíòÿáðå 1942 ãîäà Îäíàêî ÿñíî, ÷òî åñëè áû
ìû ðàäè òîãî, ÷òîáû ïðåäïðèíÿòü äåéñòâèÿ, ëþáîé öåíîé ïóñòèëèñü áû íà íåêîòîðóþ îïåðàöèþ, êîòîðàÿ
îêîí÷èëàñü áû êàòàñòðîôîé è äàëà áû ïðîòèâíèêó âîçìîæíîñòü òîðæåñòâîâàòü ïî ïîâîäó íàøåãî
ïðîâàëà, òî ýòî íå ïðèíåñëî áû ïîëüçû íè äåëó ðóññêèõ, íè äåëó ñîþçíèêîâ â öåëîì. Çàðàíåå íåâîçìîæíî
ñêàçàòü, áóäåò ëè ïîëîæåíèå òàêèì, ÷òî ñòàíåò âîçìîæíî îñóùåñòâèòü ýòó îïåðàöèþ, êîãäà íàñòóïèò
óêàçàííûé ñðîê. Ìû ïîýòîìó íå ìîæåì äàòü íèêàêîãî îáåùàíèÿ â ýòîì âîïðîñå. Íî åñëè óêàçàííàÿ
îïåðàöèÿ îêàæåòñÿ ðàçóìíîé è îáîñíîâàííîé, ìû íå ïîêîëåáëåìñÿ îñóùåñòâèòü ñâîè ïëàíû»$.
Êîãäà â äàëüíåéøåì Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî âûñòóïàëî ñ óïð¸êàìè,  ïèøåò ×åð÷èëëü â ñâîèõ
ìåìóàðàõ,  è êîãäà Ñòàëèí ëè÷íî ñòàâèë ïåðåä íèì ýòîò âîïðîñ, àíãëè÷àíå âñåãäà âûíèìàëè ýòó
ïàìÿòíóþ çàïèñêó è óêàçûâàëè íà ñëîâà: «Ìû ïîýòîìó íå ìîæåì äàòü íèêàêîãî îáåùàíèÿ â ýòîì
âîïðîñå»%. Ïðàâäà ñ÷èòàòü ìíåíèå ×åð÷èëëÿ îá àáñîëþòíîé íåâîçìîæíîñòè îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà
â êîíöå 1942  âåñíîé 1943 ã. âåðíûì, áûëî áû îøèáêîé. Áîëåå òîãî, ò.í. ïàìÿòíàÿ çàïèñêà íèêàê íå
ìîãëà ñëóæèòü íè ìîðàëüíûì, íè òåì áîëåå þðèäè÷åñêèì îïðàâäàíèåì áåçäåéñòâèþ. Åñëè ó÷åñòü
ñîãëàñèå Âàøèíãòîíà íà îòêðûòèå Âòîðîãî ôðîíòà â 1942 ã., à òàêæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî áðèòàíñêèé
ïðåìüåð íà ïåðåãîâîðàõ ñ Ìîëîòîâûì ïðèäàâàë ïîçèöèè ÑØÀ â ýòîì âîïðîñå ðåøàþùåå çíà÷åíèå,
è, íàêîíåö, ñîãëàñèå àíãëèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íà îïóáëèêîâàíèå òðîéñòâåííîãî êîììþíèêå ñ
ïðåäëîæåííîé ñîâåòñêîé äåëåãàöèåé ôîðìóëèðîâêîé î Âòîðîì ôðîíòå, òî îãîâîðêà àíãëè÷àí
ïðèîáðåòàëà ïîä÷èí¸ííîå çíà÷åíèå.
Áîëåå òîãî, â ñàìîé çàïèñêå áûëè ñëîâà: «ìû ãîòîâèìñÿ ê äåñàíòó íà êîíòèíåíòå â àâãóñòå èëè
ñåíòÿáðå 1942 ãîäà» è «ìû íå ïîêîëåáëåìñÿ îñóùåñòâèòü ñâîè ïëàíû». Ïîýòîìó îãîâîðêà ×åð÷èëëÿ
íå ìîãëà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îñâîáîæäàâøàÿ àíãëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî îò îáÿçàòåëüñòâà îòêðûòü
Âòîðîé ôðîíò â 1942 ã., à âñÿ ïàìÿòíàÿ çàïèñêà â öåëîì ìîæåò áûòü ïîíÿòà ëèøü êàê ïîäòâåðæäåíèå
îáÿçàòåëüñòâà, ñôîðìóëèðîâàííîãî â êîììþíèêå. Ñîãëàøåíèå ïî âîïðîñó î Âòîðîì ôðîíòå ÿâèëîñü
ðåçóëüòàòîì äëèòåëüíûõ àíãëî-àìåðèêàíñêèõ, àíãëî-ñîâåòñêèõ è ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêèõ ïåðåãîâîðîâ,
â õîäå êîòîðûõ íè ñîâåòñêîå, íè àìåðèêàíñêîå ïðàâèòåëüñòâà íå äåëàëè íèêàêèõ îãîâîðîê, à àíãëèéñêîå,
ñäåëàâ, ïðèñîåäèíèëîñü ê ñîãëàñîâàííîìó êîììþíèêå. Â êîíòåêñòå ýòîé òðîéñòâåííîé äîãîâîð¸ííîñòè
âåñü ìèð ðàññìàòðèâàë âîïðîñ îá îòêðûòèè Âòîðîãî ôðîíòà â 1942 ã. ðåø¸ííûì îêîí÷àòåëüíî.
À «àðãóìåíòû» ×åð÷èëëÿ îá îòñóòñòâèè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûñàäêè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåñîñòîÿòåëüíûìè. ×òî êàñàåòñÿ âîçìîæíîñòè îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà â 1942 ã.
ñ îãðàíè÷åííûìè öåëÿìè  ñêîâàòü 30-40 äèâèçèé âåðìàõòà,  òàêàÿ âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàëà è
áûëà ñòðàòåãè÷åñêè öåëåñîîáðàçíîé. Áîëåå òîãî, ê îñåíè 1942 ã. Ãèòëåð ôàêòè÷åñêè ïåðåâ¸ë âåñü
ñâîé êðóïíîòîííàæíûé ôëîò èç ôðàíöóçñêèõ ïîðòîâ â íîðâåæñêèå ôèîðäû&, ÷òî òàêæå îáëåã÷àëî
âûñàäêó ñîþçíèêîâ íà ôðàíöóçñêîå ïîáåðåæüå.
Íåëüçÿ òàêæå íå îòìåòèòü, ÷òî îñåíüþ 1941 ã. ÷èñëî äèâèçèé Áðèòàíñêîé èìïåðèè äîñòèãëî 99.
×òî êàñàåòñÿ èìåâøèõñÿ â Àíãëèè ñèë, òî â ïèñüìå ê Ðóçâåëüòó îò 20 îêòÿáðÿ ×åð÷èëëü ïèñàë:
«Ðàçìåðû ýòèõ âîîðóæ¸ííûõ ñèë çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò íàøè ïëàíû, êîòîðûå ìû ñîñòàâèëè â
íà÷àëå âîéíû. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ïîñëå ïîòåðè Äþíêåðêà ìû íå ïðåäïðèíèìàëè
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ñåðü¸çíûõ âîåííûõ äåéñòâèé è ÷òî âîîðóæåíèå è ðåçåðâû íå ðàñõîäîâàëèñü, à íàêàïëèâàëèñü â áîëüøèõ
êîëè÷åñòâàõ»'. Íà îñòðîâàõ áûëè äèñëîöèðîâàíû 2 òûñ. òàíêîâ è ñòî ýñêàäðèëèé èñòðåáèòåëüíîé
àâèàöèè . Íåìöû æå íà ìîìåíò 22 èþíÿ 1941 ã. ðàñïîëàãàëè íà Çàïàäå âñåãî 38 äèâèçèÿìè, êîòîðûå
ïî ñëîâàì Ìþëëåðà-Ãèëëåáðàíäà, «êàê ïðàâèëî íå ïðåäñòàâëÿëè ñîáîþ ïîëíîöåííûõ ñîåäèíåíèé» .
Êðîìå òîãî, óæå â ñåíòÿáðå 1941 ã. íà÷àëàñü ïðàêòèêà çàìåíû ðàçáèòûõ íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì
ôðîíòå ÷àñòåé ñíÿòûìè ñ Çàïàäà íàèáîëåå áîåñïîñîáíûìè âîéñêàìè. Ïîñëå ïåðåõîäà Êðàñíîé Àðìèè
â êîíòðíàñòóïëåíèå ïîä Ìîñêâîé, â èçäàííîé Ãèòëåðîì 8 äåêàáðÿ äèðåêòèâå ¹39 î ïåðåõîäå ê îáîðîíå
îòìå÷àëîñü, ÷òî ìîáèëèçàöèÿ âîåííîîáÿçàííûõ 1922 ãîäà ðîæäåíèÿ íåäîñòàòî÷íà äëÿ âîñïîëíåíèÿ
ïîòåðü íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå, ïîýòîìó ñëåäîâàëî óñèëèòü ýòîò ôðîíò çà ñ÷¸ò îñëàáëåíèÿ íåìåöêèõ
âîéñê âî Ôðàíöèè. «Â âîïðîñå îáìåíà ñèë ìåæäó Âîñòî÷íûì è Çàïàäíûì ôðîíòàìè ñëåäóåò
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ñëåäóþùèì. Íàõîäÿùèåñÿ íà Çàïàäíîì ôðîíòå ïîëíîñòüþ áîåñïîñîáíûå
äèâèçèè , à òàêæå òàíêîâûå äèâèçèè íåîáõîäèìî îáìåíÿòü íà îñîáåííî èçìîòàííûå íà Âîñòîêå
äèâèçèè. Ïðè ýòîì ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â òå÷åíèå çèìû âî Ôðàíöèè áóäåò äîïóùåíî âðåìåííîå
îñëàáëåíèå íàõîäÿùèõñÿ òàì ñèë» .
Ò.î., ñ íîÿáðÿ 1941 ã. ïî ôåâðàëü 1942 ã. ÷èñëî íåìåöêèõ äèâèçèé âî Ôðàíöèè, Áåëüãèè è Ãîëëàíäèè
ñîêðàòèëîñü ñ 37 äî 27 !. Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è òîò ôàêò, ÷òî íåìåöêî-ôàøèñòñêèå âîéñêà â Çàïàäíîé
Åâðîïå îñóùåñòâëÿëè äâå ôóíêöèè  íåñëè îêêóïàöèîííóþ ñëóæáó è ãîòîâèëèñü ê îòðàæåíèþ
ïðåäïîëàãàåìîãî âòîðæåíèÿ ïðîòèâíèêà ñ ìîðÿ. Â ïåðâîì ñëó÷àå èõ íåîáõîäèìî áûëî ðàññðåäîòî÷èòü
íà âñåé îêêóïèðîâàííîé òåððèòîðèè, à âî âòîðîì, íàïðîòèâ, ñêîíöåíòðèðîâàòü â íàèáîëåå óãðîæàåìûõ
ðàéîíàõ. Â óñëîâèÿõ íåäîñòàòêà ñèë ñïîñîáíîñòü îòðàçèòü âòîðæåíèå, êîíå÷íî, îñëàáëÿëîñü ýòèìè
ïðîòèâîðå÷èâûìè ïîòðåáíîñòÿìè, íè îäíèì èç êîòîðûõ ãèòëåðîâñêîå êîìàíäîâàíèå ïðåíåáðå÷ü íå ìîãëî.
Ìîðñêîå ïîáåðåæüå îò óñòüÿ Øåëüäû äî èñïàíñêîé ãðàíèöû (1850 êì) îõðàíÿëîñü ëèøü 19
äèâèçèÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿëî â ñðåäíåì 100 êì íà îäíó äèâèçèþ ". Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü, ÷òî çà
àíãëèéñêîé àðìèåé ñòîÿëà àìåðèêàíñêàÿ ÷èñëåííîñòüþ â 1,6 ìëí. ÷åëîâåê è ïîääåðæèâàåìàÿ ïî÷òè
200 ýñêàäðèëüÿìè òàêòè÷åñêîé àâèàöèè #. Åñëè àíãëè÷àíå ñìîãëè â òå÷åíèå ñåìè äíåé ïîä æåñòîêîé
íåìåöêîé áîìá¸æêîé ýâàêóèðîâàòü èç Äþíêåðêà 338 òûñ. ÷åëîâåê, òî ïî÷åìó îáúåäèí¸ííûé àíãëîàìåðèêàíñêèé ôëîò ïîä ìîùíûì ïðèêðûòèåì ñ âîçäóõà íå ìîã âûñàäèòü 30  40 äèâèçèé ïåðâîé
î÷åðåäè äåñàíòà â ëþáîì ìåñòå åâðîïåéñêîãî ïîáåðåæüÿ îò Þòëàíäèè äî Áèñêàéñêîãî çàëèâà?
Íåìåöêèå ÂÂÑ â ñèëó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé íå ñìîãëè áû âîñïðåïÿòñòâîâàòü ýòîé îïåðàöèè.
×òî êàñàåòñÿ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå òðàíñïîðòíûõ è òàíêî-äåñàíòíûõ ñóäîâ, òî â
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå èõ ìîæíî áûëî íàêîïèòü ê êîíöó 1942  íà÷àëó 1943 ãã. Ïî ìíåíèþ ãåíåðàëà
Ìàðøàëëà, àäìèíèñòðàòèâíûé ãåíèé àìåðèêàíñêèõ áèçíåñìåíîâ âïîëíå ïîçâîëÿë óñïåøíî ðàçðåøèòü
ýòó ïðîáëåìó $. Óæå â 1940 ã. â Àíãëèè áûëî íàëàæåíî ïðîèçâîäñòâî òàíêîäåñàíòíûõ ïëîñêîäîííûõ
áàðæ, ñïîñîáíûõ ïåðåâîçèòü òÿæ¸ëóþ òåõíèêó ÷åðåç Ëà-Ìàíø. Êîíå÷íî, îíè íå ãîäèëèñü äëÿ
äëèòåëüíûõ ìîðñêèõ ïåðåõîäîâ. Ïîýòîìó, êîãäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âûñàäèòüñÿ â Ñåâåðíîé Àôðèêå,
îíè áûëè ñíÿòû ñ ïðîèçâîäñòâà. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ê íà÷àëó 1942 ã. âîîðóæ¸ííûå ñèëû ÑØÀ
íàñ÷èòûâàëè ñâûøå 2100 òûñ. ÷åë., à â ñóõîïóòíûõ ñèëàõ Àíãëèè áûëî îêîëî 3,3 ìëí. ÷åë., â ÂÂÑ 
750 òûñ. è âî ôëîòå  500 òûñ. Òîëüêî çà 1941 ã. Àíãëèÿ ïðîèçâåëà áîëåå 20 òûñ. áîåâûõ ñàìîë¸òîâ
è ñâûøå 15 òàíêîâ, à ÑØÀ çà âòîðóþ ïîëîâèíó 1941 ã., ñîîòâåòñòâåííî, 23 òûñ. áîåâûõ ñàìîë¸òîâ
è 12 òûñ. òàíêîâ %. Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà â ïðèíöèïå çàêëþ÷àëàñü íå â íåäîñòàòêå ìàòåðèàëüíûõ
ñðåäñòâ &, à â ïîëèòè÷åñêîì ðåøåíèè. Íàø âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãèìè äîêàçàòåëüñòâàìè, â
òîì ÷èñëå è ìíåíèåì ñòîëü çíàþùåãî âñå òîíêîñòè àíãëî-àìåðèêàíñêîé ïîëèòèêè À. Ãàððèìàíà:
âûñàäêà â Àôðèêå «ïîêàçàëà, ÷òî çàïàäíûå ñîþçíèêè ìîãëè ðàçâåðíóòü ïîäîáíîå íàñòóïëåíèå íà
ïîáåðåæüå Íîðìàíäèè èëè Áðåòàíè. Èì íå õâàòèëî æåëàíèÿ íàíåñòè óäàð íà Çàïàäå» '.
Îäíàêî ñàìûì ñåðü¸çíûì àðãóìåíòîì, îïðîâåðãàþùèì òåçèñ î íåâîçìîæíîñòè âûñàäêè íà Ñåâåðå
Ôðàíöèè â 1942 ã., ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå ñóõîïóòíûõ ñèë âåðìàõòà âåñíîé-îñåíüþ 1942 ã. ïî
ðàçëè÷íûì òåàòðàì âîåííûõ äåéñòâèé. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàÿ 1942 ã. èç 232 äèâèçèé, 10 áðèãàä è
6 âîçäóøíûõ ôëîòîâ, èìåâøèõñÿ ó Ãåðìàíèè, Êðàñíîé Àðìèè ïðîòèâîñòîÿëè 178 äèâèçèé è 8 áðèãàä
èëè îêîëî 80% âñåõ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ ñóõîïóòíûõ ñèë è 4 âîçäóøíûõ ôëîòà. Ïðè ýòîì çà ïÿòü
ïðåäøåñòâîâàâøèõ ìåñÿöåâ ãèòëåðîâñêèå âîéñêà íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîíòå óâåëè÷èëèñü íà
35 äèâèçèé. Ñ ìàðòà ïî íîÿáðü 1942 ã. ñþäà áûëè ïåðåáðîøåíû 80 äèâèçèé ïðîòèâíèêà. «Äëÿ îòäûõà
è äîóêîìïëåêòîâàíèÿ îáåñêðîâëåííûõ è çà÷àñòóþ ñîâåðøåííî ðàçáèòûõ äèâèçèé ÎÊÂ îáû÷íî
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ïðàêòèêîâàë ïåðåáðîñêó èõ ñ Âîñòî÷íîãî ôðîíòà íà Çàïàäíûé. Ïîëó÷èâ ïîïîëíåíèå è íîâîå âîîðóæåíèå
è ñíàðÿæåíèå, îíè âîçâðàùàëèñü â Ðîññèþ Òàê, â íà÷àëå 1943 ã. ïî ïðèêàçó ÎÊÂ 20 ëó÷øèõ
áàòàëüîíîâ ñî âñåì ñâîèì âîîðóæåíèåì áûëè îòïðàâëåíû íà Âîñòî÷íûé ôðîíò»!. Ê êîíöó ëåòíåé
êàìïàíèè ïðîòèâ Êðàñíîé Àðìèè äåéñòâîâàëî íàèáîëüøåå çà âñ¸ âðåìÿ âîéíû êîëè÷åñòâî âðàæåñêèõ
âîéñê  258 äèâèçèé è 16 áðèãàä, â òîì ÷èñëå 66 äèâèçèé è 13 áðèãàä ñîþçíèêîâ ôàøèñòêîé Ãåðìàíèè!.
Ñîîòâåòñòâåííî â Çàïàäíîé Åâðîïå çà ýòî âðåìÿ ÷èñëåííîñòü íåìåöêèõ âîéñê íå ìîãëî íå
ñîêðàòèòüñÿ. Åñëè 7 ìàÿ çäåñü íàõîäèëîñü 36 äèâèçèé, òî 28 ìàÿ  óæå 33, à ê 16 èþíÿ  òîëüêî 29.
ïðè÷¸ì êîëè÷åñòâî áîåñïîñîáíûõ äèâèçèé ñîêðàòèëîñü åù¸ áîëåå: ïåõîòíûõ  íà 10 åäèíèö, òàíêîâûõ
 íà 1! . «Âîñòî÷íûé ôðîíò íàñòîé÷èâî âûêà÷èâàë èç íåìåöêèõ àðìèé, íà Çàïàäå, âñþ áîåñïîñîáíóþ
æèâóþ ñèëó è áîåâóþ òåõíèêó,  ñâèäåòåëüñòâóåò íà÷àëüíèê îïåðàòèâíîãî îòäåëà øòàáà Çàïàäíîãî
ôðîíòà ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Á. Öèììåðìàí.  Âñëåäñòâèå ýòîãî òàêòè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ íà Çàïàäå ñâîäèëèñü ê çàòûêàíèþ äûð. Êîìàíäèðû, âîéñêà è áîåâàÿ òåõíèêà, îòêðîâåííî
ãîâîðÿ, ñòàëè âòîðîðàçðÿäíûìè. Ñ 1943 ã. îñíîâó íåìåöêèõ âîéñê Çàïàäíîãî ôðîíòà ñîñòàâëÿëè
ñòàðèêè, îñíàù¸ííûå óñòàðåâøèì âîîðóæåíèåì»!!. Âñ¸ ýòî óáåäèòåëüíî ðàñêðûâàåò íåâîçìîæíîñòü
óñèëåíèÿ ôàøèñòñêèõ ñèë â Çàïàäíîé Åâðîïå áåç èõ ðåøèòåëüíîé ïîáåäû íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå. Ò.î.,
îòêàç îò âòîðæåíèÿ â Åâðîïó îïðåäåëÿëñÿ, êàê ìû óæå ãîâîðèëè, ÷èñòî ïîëèòè÷åñêèìè è
ãåîñòðàòåãè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè àíãëè÷àí, à îò÷àñòè è àìåðèêàíöåâ.
Ïðè÷èíû ïîçèöèè àíãëèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â îòíîøåíèè îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà îïðåäåëÿëèñü
ñòàðîé ñòðàòåãè÷åñêîé êîíöåïöèåé áðèòàíñêîãî èìïåðèàëèçìà  âåñòè âîéíû ÷óæîé êðîâüþ. Èñõîäÿ
èç ýòîé êîíöåïöèè, àíãëèéñêèå ïðàâÿùèå êðóãè ïîëàãàëè, ÷òî ïîñêîëüêó Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðîäîëæàë
âåñòè ãèãàíòñêèå ñðàæåíèÿ ñ ãèòëåðîâñêèìè îðäàìè, òî âðåìÿ ðàáîòàëî íà íèõ. Îäíàêî íà ýòîò ðàç
îíè äîïóñòèëè ñòðàòåãè÷åñêèé ïðîñ÷¸ò: õîòÿ è öåíîé ãèãàíòñêîé êðîâè, ÑÑÑÐ âûøåë èç âîéíû âîåííîïîëèòè÷åñêèì è ìîðàëüíî-èäåîëîãè÷åñêèì ãèãàíòîì, íåïîñðåäñòâåííî êîíòðîëèðóþùèì ïîëîâèíó
Åâðîïû, çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü Àçèè è ýôôåêòèâíî âëèÿþùèì íà ìèðîâîå ðàçâèòèå. È åñëè áû íå
áëèçîðóêàÿ ïîëèòèêà ×åð÷èëëÿ è Ê, ðàçãðîì ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè è å¸ ñîþçíèêîâ íàñòóïèë áû
çíà÷èòåëüíî ðàíüøå è ïðè èíîì ãåîïîëèòè÷åñêîì ðàñêëàäå.
13 ôåâðàëÿ 1943 ã. ïîñîë Ìàéñêèé ïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó â ÍÊÈÄ î «ñëîæíîé ðåàêöèè áðèòàíñêèõ
ãîñïîäñòâóþùèõ êëàññîâ íà íàøè âîåííûå óñïåõè. Â èõ ãðóäè æèâóò ñðàçó äâå äóøè. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
î÷åíü õîðîøî, ÷òî ðóññêèå òàê êðåïêî áüþò íåìöåâ,  íàì, àíãëè÷àíàì, ëåã÷å áóäåò. Ñýêîíîìèì
ïîòåðè è ðàçðóøåíèÿ. Åù¸ ðàç èñïîëüçóåì íàø èçâå÷íûé ìåòîä  âîåâàòü ÷óæèìè ðóêàìè. Íî, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, íàì, àíãëè÷àíàì, ñòðàøíî, à íå ñëèøêîì ëè â ðåçóëüòàòå óñèëÿòñÿ áîëüøåâèêè? Íå
ñëèøêîì ëè âîçðàñò¸ò àâòîðèòåò ÑÑÑÐ è Êðàñíîé Àðìèè? Íå ñëèøêîì ëè ïîâûñÿòñÿ øàíñû
êîììóíèçìà â Åâðîïå? Ýòè äâà ïðîòèâîðå÷èâûõ ÷óâñòâà íàõîäÿò òåïåðü îòðàæåíèå â äâóõ îñíîâíûõ
ãðóïïèðîâêàõ áðèòàíñêîãî ãîñïîäñòâóþùåãî êëàññà, êîòîðûå äëÿ êðàòêîñòè ìîãóò áûòü îêðåùåíû
êàê ÷åð÷èëëåâñêàÿ è ÷åìáåðëåíîâñêàÿ. Ïåðâàÿ ïîêà äà¸ò êðåí â ñòîðîíó óäîâëåòâîðåíèÿ íàøèìè
ïîáåäàìè, âòîðàÿ óæå ñåé÷àñ äà¸ò êðåí â ñòîðîíó èñïóãà ïåðåä íàøèìè óñïåõàìè Íî ñåé÷àñ
Êðàñíàÿ Àðìèÿ åù¸ òîëüêî íà ïîäñòóïàõ ê Ðîñòîâó è Õàðüêîâó. Êàêîâî áóäåò îùóùåíèå
÷åð÷èëëåâñêîé ãðóïïû, êîãäà Êðàñíàÿ Àðìèÿ áóäåò íà ïîäñòóïàõ ê Áåðëèíó, òðóäíî ñêàçàòü»!".
È âñêîðå âûñêàçàííîå íàìè ïîëîæåíèå ïîäòâåðäèëîñü êîíêðåòíûìè äåéñòâèÿìè àíãëèéñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà. Â èþëå 1942 ã. ×åð÷èëëü ïðåäïðèíÿë óñèëèÿ, ÷òîáû «äîáèòüñÿ îò Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ
ðåøåíèÿ, êîòîðîå  õîðîøî ëè, ïëîõî ëè  èìåëî ðåøàþùåå çíà÷åíèå â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ äâóõ ëåò
âîéíû. Ýòî áûë îòêàç îò âñåõ ïëàíîâ âòîðæåíèÿ ÷åðåç Ëà-Ìàíø â 1942 ãîäó è îêêóïàöèè Ôðàíöóçñêîé
Ñåâåðíîé Àôðèêè â òå÷åíèå îñåíè èëè çèìû êðóïíûìè àíãëî-àìåðèêàíñêèìè ýêñïåäèöèîííûìè
ñèëàìè»!#. 8 èþëÿ îí îòïðàâèë Ðóçâåëüòó ïèñüìî, â êîòîðîì ïûòàëñÿ óáåäèòü åãî â ñâîåé ïðàâîòå è
íàçâàë îïåðàöèþ â Ñåâåðíîé Àôðèêå «ïîäëèííûì âòîðûì ôðîíòîì 1942 ãîäà»!$. À âñêîðå è ñàì
îòïðàâèëñÿ çà îêåàí ñ òîé æå öåëüþ.
Îäíàêî â Àìåðèêå ïðåäëîæåíèå ×åð÷èëëÿ áûëî âñòðå÷åíî äàëåêî íå ñ âîñòîðãîì. Ñòèìñîí,
Ìàðøàëë è Ýéçåíõàóýð âûñòóïèëè ïðîòèâ ïðåäëîæåíèé ×åð÷èëëÿ. Îíè ãîâîðèëè, ÷òî åãî ïëàíû
îçíà÷àþò ðàñïûëåíèå, ðàññðåäîòî÷åíèå ñèë ñîþçíèêîâ, âìåñòî òîãî ÷òîáû ñîñðåäîòî÷èòü ýòè ñèëû
òàì, ãäå îíè ìîãóò áûòü ëó÷øèì îáðàçîì èñïîëüçîâàíû äëÿ áîëåå âåðíîãî è áîëåå áûñòðîãî ïîðàæåíèÿ
Ãåðìàíèè, äëÿ ÷åãî, óòâåðæäàë Ñòèìñîí, íåîáõîäèìî ñîçäàòü ôðîíò âî Ôðàíöèè. Îòâëå÷åíèå ñèë â
Àôðèêó, ïî ìíåíèþ âîåííîãî ìèíèñòðà ÑØÀ, èñêëþ÷àåò îòêðûòèå âòîðîãî ôðîíòà íå òîëüêî â 1942
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ã., íî è â 1943 ã. Ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùåé ñòðàòåãèè ñîþçíèêîâ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå, âîéíà â Àôðèêå
ïðåäñòàâëÿëà íå íàñòóïàòåëüíóþ, à îáîðîíèòåëüíóþ îïåðàöèþ. Ìàðøàëë òàêæå ñ÷èòàë, ÷òî ïðèíÿòèå
ïëàíà «Äæèìíàñò» ãóáèòåëüíî ñêàæåòñÿ íå òîëüêî íà ïëàíàõ âûñàäêè â Åâðîïå â 1942 ã., íî â 1943 ã.!%
Â ñâîèõ ïðîòåñòàõ ïðîòèâ àôðèêàíñêîé îïåðàöèè îí óãðîæàë äàæå îòñòàâêîé!&.
Êîììåíòèðóÿ ðàçíîãëàñèÿ àìåðèêàíñêèõ è àíãëèéñêèõ âîåííûõ ïî âîïðîñó îá îòêðûòèè Âòîðîãî
ôðîíòà â 1942 ã., Äæ. Áàòëåð è Äæ. Ãóàéåð ñ÷èòàþò àíãëèéñêóþ ïîçèöèþ áîëåå äàëüíîâèäíîé:
«Àìåðèêàíñêèå ðóêîâîäèòåëè îöåíèâàëè ïðåäëîæåíèÿ àíãëè÷àí êàê îòâëå÷åíèå ñèë ñîþçíèêîâ;
àíãëèéñêèå æå ðóêîâîäèòåëè ñ÷èòàëè, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðîèçîéä¸ò ðàñïûëåíèå ñèë Ãåðìàíèè,
êîòîðîå ïîâëå÷¸ò çà ñîáîé îñëàáëåíèå å¸ ñèë â òîì ðàéîíå, ãäå äîëæåí áûòü íàíåñ¸í ðåøàþùèé
óäàð»!'. Äðóãîé èçâåñòíûé àíãëèéñêèé èñòîðèê Ì. Õàñòèíãñ ïèøåò, ÷òî «ðóêîâîäèòåëè àìåðèêàíñêîãî
êîìèòåòà íà÷àëüíèêîâ øòàáîâ» ñ÷èòàëè, ÷òî îïåðàöèè â ðàéîíå Ñðåäèçåìíîìîðüÿ «ðàññ÷èòàíû
ãëàâíûì îáðàçîì íà îáåñïå÷åíèå èìïåðñêèõ è äèïëîìàòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Âåëèêîáðèòàíèè»".
Ò.î., íèêòî èç ÷ëåíîâ âåðõîâíîãî âîåííîãî êîìàíäîâàíèÿ ÑØÀ íå ïîääåðæàë èäåþ âòîðæåíèÿ â
Ñåâåðíóþ Àôðèêó. Â êîíå÷íîì èòîãå, êîãäà âîåííûì ñòàëî ÿñíî, ÷òî â 1942 ã. âûñàäêà â Åâðîïå íå
ñîñòîèòñÿ, îíè ïðåäëîæèëè ñîñðåäîòî÷èòü âñå óñèëèÿ íà áîðüáå ïðîòèâ ßïîíèè. Íî ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò
íå ìîã ïîçâîëèòü ôàêòè÷åñêîãî óõîäà ÑØÀ èç Åâðîïû è â òåõ óñëîâèÿõ ïîääåðæàë ïîçèöèþ àíãëè÷àí.
Ìàðøàëó è Êèíãó ïðèøëîñü ïîêîðèòüñÿ è ïðèñòóïèòü ñîâìåñòíî ñ àíãëèéñêèìè âîåííûìè ê ðàçðàáîòêå
îáùåé îïåðàöèè". Âïîñëåäñòâèè Áðóê ïèñàë, ÷òî ïîñëå ïîåçäêè ×åð÷èëëÿ â Âàøèíãòîí «ó âñåõ
ïîÿâèëàñü ðàñòóùàÿ òðåâîãà çà òî, ÷òî âòîðîé ôðîíò íå áóäåò îòêðûò íè â 1942, íè â 1943 ãîäó»" .
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðåçóëüòàòû ïåðåãîâîðîâ ×åð÷èëëÿ è Ðóçâåëüòà óæå 12 èþëÿ áûëè
äîëîæåíû ñîâåòñêîé ðàçâåäêîé Ñòàëèíó. Â ýòîì ñîîáùåíèè ãîâîðèëîñü, ÷òî îíè äîãîâîðèëèñü
ïðîâîäèòü îñíîâíûå îïåðàöèè ïðîòèâ ñòðàí «îñè» â Ñåâåðíîé Àôðèêå. «Ïîêà òóò ïîëîæåíèå íå áóäåò
ðåøåíî â ïîëüçó àíãëè÷àí è àìåðèêàíöåâ, îá îòêðûòèè âòîðîãî ôðîíòà íå ìîæåò áûòü ðå÷è». À 23
èþëÿ áûëà ïîëó÷åíà íîâàÿ èíôîðìàöèÿ îò ëîíäîíñêîé ðåçèäåíòóðû î òîì, ÷òî íè îäèí èç àíãëèéñêèõ
îôèöèàëüíûõ äåÿòåëåé íå âûñêàçûâàåò íàäåæä íà îòêðûòèå Âòîðîãî ôðîíòà â 1942 ãîäó. Äàæå òå,
êòî ðàíåå âûñêàçûâàëñÿ â ïîëüçó ýòîãî, íà÷àëè ñîìíåâàòüñÿ â âîçìîæíîñòè åãî îñóùåñòâëåíèÿ. Òå
æå, êòî è ðàíüøå âûñêàçûâàëñÿ ïðîòèâ Âòîðîãî ôðîíòà, çàÿâëÿþò òåïåðü, ÷òî âîïðîñ óæå ðåø¸í, è â
1942 ã. Âòîðîé ôðîíò îòêðûò íå áóäåò"!.
Ïîëåìèçèðóÿ ñ àìåðèêàíñêèìè èñòîðèêàìè, âîçëàãàâøèìè âèíó çà ñðûâ Âòîðîãî ôðîíòà â 1942 
1943 ãã. íà Âåëèêîáðèòàíèþ, àíãëèéñêèé èññëåäîâàòåëü Ì. Ãîâàðä ïûòàåòñÿ äîêàçàòü, ÷òî
îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ëåæèò íà îáåèõ ñòîðîíàõ. Îí àðãóìåíòèðîâàíî ïîêàçûâàåò, ÷òî âûäâèãàÿ
ïëàíû îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà â 1942  1943 ãã. àìåðèêàíöû íà äåëå ïîääåðæèâàëè àíãëèéñêóþ
ïîëèòèêó â ýòîì âîïðîñå: «Àìåðèêàíñêèå ðåñóðñû, ïðåäíàçíà÷åííûå ðàíåå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíà
Áîëåðî"", áûëè íàïðàâëåíû íà Òèõèé îêåàí, Ñðåäèçåìíîå ìîðå è äàæå Ñðåäíèé Âîñòîê, è ïîýòîìó
ïðåäëîæåíèå î âòîðæåíèè â Åâðîïó â 1943 ã. ÿâëÿëîñü íåðåàëüíûì»"#.
Íà ïåðâûé âçãëÿä èçìåíåíèå ïîçèöèè Ðóçâåëüòà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåëîãè÷íûì è ïðîòèâîðå÷èâûì
 óáåæä¸ííûé ñòîðîííèê îòêðûòèÿ Âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå óæå â 1942 ã. âäðóã áåç ñîïðîòèâëåíèÿ
ïîääåðæàë ïðîòèâîïîëîæíóþ òî÷êó çðåíèÿ. Îäíàêî è îí ðóêîâîäñòâîâàëñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýãîèñòè÷åñêèìè èíòåðåñàìè ÑØÀ è æåëàíèåì ïîëó÷èòü ìàêñèìóì âûãîä îò ïîáåäû íàä ãèòëåðîâñêîé
Ãåðìàíèåé, ïóñòü è â óùåðá ÑÑÑÐ, óñèëåíèå êîòîðîãî ïîñëå âîéíû áûëî ñîâñåì íåæåëàòåëüíûì.
Áîëåå òîãî, ðîññèéñêèé èññëåäîâàòåëü Î. Ðæåøåâñêèé îáíàðóæèë â Íàöèîíàëüíîì àðõèâå
Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòîâ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ÎÊÍØ ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè îò 20 àâãóñòà 1943 ã.
â õîäå êîòîðîãî ðàññìàòðèâàëèñü ïåðñïåêòèâû ïîëèòèêè äâóõ ñòðàí â îòíîøåíèè ÑÑÑÐ. Çàñåäàíèå
ïðîõîäèëî ñ ó÷àñòèåì Ý. Êèíãà, Ó. Ëåãè, Ä. Ìàðøàëëà, Ã. Àðíîëüäà (ñ àìåðèêàíñêîé ñòîðîíû),
À. Áðóêà, Ä. Ïàóíäà, ×. Ïîðòàëà (ñ àíãëèéñêîé). Ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñà «Âîåííûå ñîîáðàæåíèÿ â
îòíîøåíèÿõ ñ Ðîññèåé» îáñóæäàëñÿ òåçèñ î òîì, «íå ïîìîãóò ëè íåìöû» âñòóïëåíèþ àíãëî-àìåðèêàíñêèõ âîéñê íà òåððèòîðèþ Ãåðìàíèè, «÷òîáû äàòü îòïîð ðóññêèì»"$. Åñòåñòâåííî, ÷òî â òåõ
óñëîâèÿõ, ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíîé ïîëèòèêè áûëà íåâîçìîæíà ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì, îäíàêî ôàêò îñòà¸òñÿ
ôàêòîì, õîòÿ áû òåîðåòè÷åñêè, íî ìþíõåíñêàÿ èäåÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ãèòëåðîâöàìè íà àíòèñîâåòñêîé
îñíîâå áûëà æèâà.
Âîåâàòü âñåðü¸ç â Áåëîì äîìå íå òîðîïèëèñü è ïî-ïðåæíåìó íàìåðåâàëèñü äåëàòü ýòî ìàëîé,
æåëàòåëüíî ÷óæîé êðîâüþ. Â áëèçêîì êðóãó ïðåçèäåíò íå ðàç ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî îí «ïðåäïî÷èòàåò
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òðàòèòü äåíüãè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, íåæåëè èõ æèçíè»"%. Ñòîèò â ýòîé ñâÿçè ïðèâåñòè âûäåðæêó èç
êíèãè ñûíà ïðåçèäåíòà  Ýëëèîòà Ðóçâåëüòà  «Åãî ãëàçàìè». Â íåé âîñïðîèçâîäÿòñÿ êëþ÷åâûå
ñëîâà, â ñìûñëå ïîíèìàíèÿ ðîëè ÑØÀ â âîéíå, ñëîâà, õàðàêòåðèçóþùèå ïîçèöèþ àìåðèêàíñêîãî
ëèäåðà: «Òû ïðåäñòàâü ñåáå,  ãîâîðèë Ô.Ä. Ðóçâåëüò ñâîåìó ñûíó,  ÷òî ýòî ôóòáîëüíûé ìàò÷. À
ìû, ñêàæåì, ðåçåðâíûå èãðîêè, ñèäÿùèå íà ñêàìüå. Â äàííûé ìîìåíò îñíîâíûå èãðîêè  ýòî ðóññêèå,
êèòàéöû è â ìåíüøåé ñòåïåíè àíãëè÷àíå. Íàì ïðåäíàçíà÷åíà ðîëü èãðîêîâ, êîòîðûå âñòóïÿò â èãðó â
ðåøàþùèé ìîìåíò ß äóìàþ, ÷òî ìîìåíò áóäåò âûáðàí ïðàâèëüíî»"&.
22 èþëÿ 1942 ã. ñîñòîÿëàñü áåñåäà ïðåçèäåíòà Ô.Ä. Ðóçâåëüòà ñ ñîâåòñêèì ïîñëîì Ì. Ëèòâèíîâûì,
ïîñëå êîòîðîé â Ìîñêâó áûëî äîëîæåíî: «Àìåðèêàíöû è àíãëè÷àíå ñ÷èòàþò èäåàëüíûì òàêîå
ïîëîæåíèå, êîãäà íåìöû áóäóò íàñ áèòü è îòòåñíÿòü, ëèøü áû ñóùåñòâîâàë ãäå áû òî íè áûëî, õîòÿ
áû â Çàïàäíîé Ñèáèðè, êàêîé-òî ôðîíò, ïðèêîâûâàþùèé ãåðìàíñêèå ñèëû, äî òåõ ïîð, ïîêà îíè ÷åðåç
ãîä èëè äâà, äîáèâøèñü çíà÷èòåëüíîãî ïðåâîñõîäñòâà â ñèëàõ, íå ñìîãóò íà÷àòü íàñòóïàòåëüíûå
îïåðàöèè. Ñîâåòñêèé Ñîþç äîëæåí áûòü, ïî èõ ðàñ÷¸òàì, îñëàáëåí íàñòîëüêî, ÷òîáû îí íå ìîã ãîâîðèòü
ñëèøêîì ãðîìêî ïðè çàêëþ÷åíèè ìèðà»"'.
Ïîñòîÿííîå îòêëàäûâàíèå ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âûçûâàëî ñèëüíåéøåå âîçìóùåíèå ñîâåòñêîé
ñòîðîíû. 23 èþëÿ 1942 ã. Ñòàëèí ðàçäðàæåííî ïèñàë ×åð÷èëëþ: «×òî êàñàåòñÿ âîïðîñà îá
îðãàíèçàöèè âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå, òî áîþñü, ÷òî ýòîò âîïðîñ íà÷èíàåò ïðèíèìàòü íåñåðü¸çíûé
õàðàêòåð. Èñõîäÿ èç ñîçäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîíòå, ÿ äîëæåí çàÿâèòü
ñàìûì êàòåãîðè÷åñêèì îáðàçîì, ÷òî Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî íå ìîæåò ïðèìèðèòüñÿ ñ
îòêëàäûâàíèåì îðãàíèçàöèè âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå íà 1943 ã.»# È òàêàÿ ïîçèöèÿ êðåìë¸âñêîãî
äèêòàòîðà áûëà íåáåçîñíîâàòåëüíîé  êàê ìû óæå îòìå÷àëè, â òå÷åíèå 1942 ã. íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêèé
ôðîíò áûëè äîïîëíèòåëüíî ïåðåáðîøåíû îãðîìíûå ñèëû. Íàêàíóíå ñòàëèíãðàäñêîãî êîíòðíàñòóïëåíèÿ
ïðîòèâíèê, êàê è âåñíîé 1942 ã., èìåë çäåñü 6,2 ìëí. ñîëäàò è îôèöåðîâ#.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ, ïðåçèäåíò Ðóçâåëüò ïðåäëîæèë ×åð÷èëëþ ñîîáùèòü Ñòàëèíó îá èñòèííûõ ïëàíàõ
ñîþçíèêîâ íà 1942 ã., à èìåííî î ãîòîâÿùåéñÿ îïåðàöèè ïî âûñàäêå â Ñåâåðíîé Àôðèêå è îòêëàäûâàíèè
âòîðæåíèÿ â Åâðîïó íà 1943 ã.: «ß äóìàþ, ÷òî åìó íóæíî ñîîáùèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü è ñîâåðøåííî
êîíêðåòíî, ÷òî èìåííî ìû ðåøèëè ïî ïîâîäó êóðñà äåéñòâèé â 1942 ãîäó ß óâåðåí, ÷òî åñëè íå
ñ÷èòàòü íàøåé ãëàâíîé îïåðàöèè, òî ìåðîïðèÿòèåì, êîòîðîå áîëüøå âñåãî óñòðîèëî áû åãî, ÿâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííàÿ ïîääåðæêà àâèàöèè íà þæíîì ôëàíãå åãî ôðîíòà»# . Âíÿâ ñîâåòó, ×åð÷èëëü íå
ñòàë îòâå÷àòü Ñòàëèíó â ðåçêîé ôîðìå, à îòïðàâèëñÿ â Ìîñêâó äëÿ âñòðå÷è ñ ñîâåòñêèì ëèäåðîì.
Êîãäà â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè Ó. ×åð÷èëëü âûñòóïàë îðãàíèçàòîðîì
àíòèáîëüøåâèñòñêîãî ïîõîäà, åìó è â äóðíîì ñíå íå ìîãëî ïðèâèäåòüñÿ, ÷òî ñàìîìó, â êà÷åñòâå
àíãëî-àìåðèêàíñêîãî ýìèññàðà, ïðèä¸òñÿ ëåòåòü â Ìîñêâó  ñòîëèöó êîììóíèñòè÷åñêîé äåðæàâû,
ñîþçíèöû Âåëèêîáðèòàíèè. Ê òîìó æå åìó ïðåäñòîÿëî èãðàòü íåçàâèäíóþ ðîëü ïîëèòèêà, êîòîðîìó
ïðèõîäèòñÿ îïðàâäûâàòüñÿ è ìàíåâðèðîâàòü â ñâÿçè ñ íåâûïîëíåíèåì òîðæåñòâåííî äàííûõ
îáÿçàòåëüñòâ ïî îòêðûòèþ Âòîðîãî ôðîíòà.
Âå÷åðîì 12 àâãóñòà 1942 ã. áðèòàíñêèé ïðåìüåð â ñîïðîâîæäåíèè À. Ãàððèìàíà ïðèëåòåë â Ìîñêâó
è â òîò æå äåíü ó íèõ ñîñòîÿëàñü ïðîäîëæèòåëüíàÿ âñòðå÷à ñî Ñòàëèíûì. Âñåãî ñàììèò ïðîäîëæàëñÿ
â òå÷åíèå ïÿòè äíåé#!. ×åð÷èëëü, åñòåñòâåííî, íà÷àë ñ âîïðîñà î Âòîðîì ôðîíòå. Îí îáúÿñíèë, ÷òî
ñîþçíèêè íå áóäóò ïðîâîäèòü îãðàíè÷åííóþ âûñàäêó â 1942 ã., îäíàêî âåñíîé 1943 ã. îñóùåñòâÿò
êðóïíîìàñøòàáíîå âòîðæåíèå. Êàê èçâåñòíî, è äàííîå îáåùàíèå îñòàëîñü ãîëîñëîâíûì, è Ñîâåòñêîìó
Ñîþçó ïðèøëîñü åù¸ â òå÷åíèå äâóõ ëåò íåñòè íà ñåáå îñíîâíóþ íàãðóçêó â áîðüáå ãèòëåðèçìîì
ïî÷òè â îäèíî÷êó.
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åãî îñîáûì æåëàíèåì ÿâëÿåòñÿ, ÷òîáû íàðîäíûé êîìèññàð «âåðíóëñÿ èç ñâîåé ïîåçäêè ñ êàêèìè-òî ðåàëüíûìè
ðåçóëüòàòàìè è ñäåëàë Ñòàëèíó áëàãîïðèÿòíûé îò÷¸ò». // Çåìñêîâ È.Í. Äèïëîìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ Âòîðîãî
ôðîíòà â Åâðîïå. Ì., 1982, p. 81.
6. Ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêèå îòíîøåíèÿ, ò. I, C. 184-185.
7. Ibidem, p. 185.
8. Ibidem, p. 191.
9. Ibidem, p. 486.
10. Ðîññèéñêèé èññëåäîâàòåëü Â. Çîëîòàð¸â îòìå÷àåò, ÷òî èìåííî ðàñ÷¸òîì íà îòêðûòèå âòîðîãî ôðîíòà
ìîæíî îáúÿñíèòü ðåøåíèå ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, èçëîæåííîå â òåëåãðàììå Ñòàëèíà Ëèòâèíîâó 6 èþëÿ 1942
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åäèíñòâî âçãëÿäîâ âî âñåõ ýòèõ âîïðîñàõ». // Ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêèå îòíîøåíèÿ, ò. I, p. 203.
12. Óòêèí À.È. Äèïëîìàòèÿ Ôðàíêëèíà Ðóçâåëüòà. Ñâåðäëîâñê, 1990, p. 238, 248, 250.
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23. Êóëèø Â.Ì. Ðàñêðûòàÿ òàéíà, p. 149; Êóëèø Â.Ì. Èñòîðèÿ âòîðîãî ôðîíòà. Ì., 1971, p. 115.
24. Êóëèø Â.Ì. Ðàñêðûòàÿ òàéíà, p. 84.
25. Ìýòëîôô Ì., Ñíýëë Ý. Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå â êîàëèöèîííîé âîéíå, p. 68.
26. Áàòëåð Äæ., Ãóàéåð Äæ. Áîëüøàÿ ñòðàòåãèÿ. Èþíü 1941  àâãóñò 1942 ãã. Ì., 1967, p. 472.
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RECENZII

RECENZIE
la articolul Rolul instrumentelor internaþionale în procesul de evitare
a dublei impuneri fiscale. Autor: Alexandru Armeanic,
doctor în drept, conferenþiar universitar
Problematica abordatã de autor este binevenitã, dat fiind faptul cã specificul instrumentelor internaþionale
în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale aplicate prin intermediul convenþiilor bilaterale este o analizã
de pionierat în ºtiinþa juridicã autohtonã.
Valoarea novatoare a lucrãrii este indiscutabilã, avînd în vedere caracterul analitic al expunerii ideilorcheie ale problematicii studiate.
Trebuie menþionat cã autorul analizeazã instrumentele de cooperare dintre state prin prisma a patru elemente
constante, ºi anume:
 Tratatele internaþionale;
 Cutuma;
 Jurisprudenþa;
 Doctrina.
Din analiza studiului se poate conchide cã majoritatea statelor, dacã nu toate, au încheiate tratate de
evitare a dublei impuneri. Impunerea se face asupra veniturilor acumulate pe teritoriul þãrii respective de
cãtre strãini, fiind deci impozitate la sursã înaintea repatrierii. Cuantumul acestor impozite diferã de la þarã la
þarã, dar suma este considerabilã. Existenþa tratatelor de evitare a dublei impuneri oferã posibilitatea reducerii
sau, în unele cazuri, a eliminãrii reþinerii la sursã, în condiþii de reciprocitate.
Este de remarcat faptul cã autorul subliniazã ideea cã, uneori, nici reglementãrile naþionale ºi nici convenþiile
internaþionale nu oferã soluþii pentru toate problemele fiscale care apar în relaþiile dintre statele contractante.
În asemenea împrejurãri, pentru a acoperi vidul juridic existent, se face apel la cutumã. La fel se procedeazã
ºi atunci cînd nu existã reguli precise cu privire la aplicarea sau interpretarea convenþiilor fiscale.
Cutuma internaþionalã este cel mai vechi izvor al dreptului internaþional, bazat pe practica statelor. Ea
confirmã faptul cã o regulã de drept internaþional poate exista ºi în absenþa unui acord format între state, ca
urmare a repetãrii, în anumite condiþii, a unui comportament anumit al statelor în relaþiile internaþionale.
Remarcãm faptul cã la elaborarea Convenþiilor-model OCDE cutuma a constituit unul dintre principalele
izvoare.
Autorul n-a trecut cu vederea nici alt izvor de drept  jurisprudenþa, care reprezintã, de asemenea, o sursã
limitatã de drept fiscal internaþional. La ea se apeleazã atunci cînd organelor abilitate cu aplicarea convenþiilor
pentru evitarea dublei impuneri li se prezintã speþe, care au mai fãcut obiectul judecãþii. Soluþiile adoptate la
timpul respectiv, cãpãtînd autoritatea lucrului judecat, acum se preiau ca atare.
Ultimul izvor analizat în studiu este doctrina, care presupune studiile efectuate de diferiþi specialiºti
consacraþi, sub egida unor organisme internaþionale, unde se întîlnesc opinii demne de reþinut pentru soluþionarea
problemelor fiscale apãrute în relaþiile dintre state.
Studiul efectuat de conf.univ.dr. Armeanic Alexandru este bine documentat, fiind analizate probleme ce
ridicã unele semne de întrebare în transpunerea în practicã a convenþiilor internaþionale de evitare a dublei
impuneri fiscale.
Alexandru BURIAN, doctor habilitat în drept,
profesor universitar
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DATE JUBILIARE

VICTORIA ARHILIUC LA O VÎRSTÃ JUBILIARÃ
Victoria Arhiliuc, doctor habilitat în drept, conferenþiar universitar, este ºef al secþiei Drept Internaþional ºi
Relaþii Internaþionale a Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
V. Arhiliuc s-a nãscut la 3 februarie 1957 în satul Teºcureni, raionul Ungheni, Republica Moldova.
Dupã absolvirea ºcolii medii din or. Corneºti în 1974, a fost admisã la Facultatea de Drept a Universitãþii
de Stat din Moldova, obþinînd diploma cu menþiune de studii juridice superioare în 1979.
Activitatea ºtiinþifico-didacticã a început-o în cadrul Facultãþii de Drept a Universitãþii de Stat din Moldova
în calitate de lector la Catedra Drept Penal ºi Criminologie. A þinut seminare la disciplina drept penal, partea
generalã ºi specialã, a fost conducãtor ºtiinþific la teze anuale ºi de licenþã la disciplina drept penal, coordonînd
practica didactico-instructivã ºi de producþie. Concomitent, V. Arhiliuc ºi-a fãcut studiile postuniversitare la
Institutul Unional de Studii Juridice din Moscova, susþinînd teza de doctor în ºtiinþe juridice, specialitatea drept
internaþional, la Institutul de Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a URSS. Ulterior, V. Arhiliuc ºi-a continuat
activitatea la Catedra Disciplini Statale ºi a predat cursurile de drept constituþional sovietic, drept constituþional
al þãrilor socialiste de peste hotare, regimul juridic al cetãþenilor strãini etc.
Din 1992, în calitate de conferenþiar universitar, Arhiliuc activeazã la catedra Drept Internaþional ºi Drept
al Relaþiilor Economice Externe, în cadrul cãreia þine cursurile de drept internaþional public, dreptul organizaþiilor
internaþionale, teoria ºi practica negocierilor, fiind ºi conducãtor al tezelor de licenþã, de magistru ºi de doctorat.
Aria intereselor ºtiinþifice ale Victoriei Arhiliuc este amplã, fiind preocupatã de studierea ºi analiza problemelor
de drept internaþional în domeniul utilizãrii teritoriului, al frontierelor de stat, al creãrii spaþiului juridic european
comun, al statutului juridic al statelor neutre. Ca obiect de cercetare al tezei pentru obþinerea titlului ºtiinþific
de doctor habilitat au servit tipurile de diplomaþie, conceptul ºi conþinutul diplomaþiei preventive; formele,
metodele ºi instrumentele de realizare a diplomaþiei preventive în cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite, al
Uniunii Europene, al Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa; formele de participare a Republicii
Moldova la implementarea conceptului de diplomaþie preventivã în plan internaþional.
Actualmente, V. Arhiliuc efectueazã studii în cadrul proiectelor instituþionale Republica Moldova în contextul
geopolitic contemporan ºi probleme actuale ale edificãrii statului de drept din perspectivele integrãrii europene
ºi Probleme actuale ale implementãrii normelor de drept internaþional în Republica Moldova.
O însemnãtate deosebitã în formarea caracteristicilor ºtiinþifice a avut-o participarea la mai mult de 40 de
conferinþe ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale cu tematici diverse, care au avut loc în diferite þãri ale lumii,
aºa ca: Franþa, Italia, Ungaria, Germania, Rusia, SUA, Olanda, Ucraina etc. Un loc aparte în biografia
ºtiinþificã a Victoriei Arhiliuc îl ocupã perioada 1998-1999, cînd i s-a oferit posibilitatea de a activa în cadrul
Programei Fullbright la Universitatea Americanã din Washington, la ªcoala Serviciului Internaþional. Aici au
fost efectuate cercetãrile în domeniul diplomaþiei preventive ºi teoriei ºi practicii negocierilor.
În perioada 1999-2001, în calitate de postdoctorand al Universitãþii de Stat din Moldova, V. Arhiliuc a
elaborat teza pentru obþinerea titlului ºtiinþific de doctor habilitat Diplomaþia preventivã ºi dreptul internaþional,
pe care a susþinut-o în 2003.
Victoria Arhiliuc a activat în calitate de prodecan în baze obºteºti pentru lucrul cu studenþii strãini, a fost
membru al Asociaþiei de Drept Internaþional din Rusia, membru al Asociaþiei de Drept Internaþional din
Moldova, membru al Comitetului Helsinki pentru drepturile omului, membru al Seminarului de profil la
specialitatea 12.00.10  drept internaþional public, membru al Consiliului ªtiinþific Specializat la specialitatea
12.00.10  drept internaþional public, membru al Consiliului Profesoral al Facultãþii de Drept al Universitãþii
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de Stat din Moldova, membru al Consiliului ªtiinþific al Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de
ªtiinþe a Moldovei.
Este autor ºi coautor a mai mult de 50 de publicaþii ºtiinþifice în domeniul dreptului internaþional public, cele
mai semnificative fiind în corespundere cu aria intereselor ºtiinþifice: problemele teritoriului, regimul juridic al
strãinilor, diplomaþia preventivã, protecþia internaþionalã a drepturilor omului, organizaþii internaþionale etc.
Acestea ºi altele reprezintã o contribuþie ºtiinþificã importantã, iar recomandãrile practice sînt orientate spre
atingerea rezultatelor capabile sã influenþeze procesul de edificare a statului de drept prin elaborarea direcþiilor
prioritare.
La atingerea realizãrilor profesionale au contribuit, în mod substanþial, cunoaºterea ºi utilizarea limbilor
strãine: rusã, englezã, francezã, italianã ºi germanã.
Meritele ºi rezultatele ºtiinþifico-didactice ale Victoriei Ahiliuc au fost apreciate cu douã Diplome de
Onoare ale Universitãþii de Stat din Moldova ºi cu Diploma de Merit a Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
Înºiruirea de mai sus a realizãrilor Victoriei Arhiliuc nu dezvãluie adevãratul suflet al cercetãtoarei, de
aceea este important sã menþionãm ºi alte calitãþi  inteligenþa, cultura aleasã, delicateþea, tandreþea, bunãtatea,
perseverenþa ºi exigenþa  iatã doar unele dintre multele pe care le posedã. A impresionat mereu prin mãiestria
de a captiva, prin neobosita dorinþã de a-i face pe cei din jur sã sesizeze importanþa a ceea ce se numeºte
ºtiinþã. A oferit mereu exemplul pasiunii ºi dãruirii de sine pentru ceea ce face ca pedagog, ca om de ºtiinþã
ºi ca persoanã. A reuºit sã cultive în sufletele discipolilor sãi deprinderea de a munci, de a crea, de a fi
receptivi la cei din jur ºi de fi de folos societãþii prin ceea ce fac zi de zi.
Colegii, discipolii ºi studenþii o admirã pentru rãbdarea pe care o manifestã, se mîndresc cã le este alãturi
mereu cu sfatul ºi faptele, semãnînd în jur tenacitate ºi optimism, forþã de muncã inepuizabilã ºi energie
perpetuã.
Cineva spunea cã dacã vrei sã spui totul prin cuvinte vei ajunge sã nu poþi spune nimic. Lumea de astãzi
este una în care nimic nu este sigur, unde fiecare pas parcã este fãcut pe nisipuri miºcãtoare, unde chiar la
cele mai simple întrebãri nu are cine sã rãspundã, ºi totuºi, tocmai în aceastã lume toþi cei apropiaþi îi doresc
sã întîlneascã fericirea ºi sã o trãiascã pe deplin.
În aceste zile de frumos jubileu, colectivul Institutului de Istorie, Stat ºi Drept al Academiei de ªtiinþe a
Moldovei îi ureazã sã adune în arborele vieþii multe, multe ramuri pline de rod, sãnãtate, tenacitate, rezistenþã
constantã la vicisitudinile vieþii, florile recunoºtinþei ºi zîmbetele celor dragi.
De toate sã aveþi parte ºi toate mereu sã vã aparþinã.
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CERINÞE PRIVIND PUBLICAÞIILE
Stimaþi colegi!
Vã reamintim cerinþele privind manuscrisele prezentate spre publicare:
1. Articolul sau studiul se prezintã sub formã de manuscris (în douã exemplare) ºi în format electronic (WinWord). Pe
manuscris se indicã data prezentãrii (revizuirii) articolului. Manuscrisul este semnat de cãtre autor.
2. Textul: Word, Times New Roman; Font size 12; Space 1,5. Paginile urmeazã a fi numerotate.
3. Referinþele: Notele bibliografice se prezintã la sfârºitul textului în formã originalã: numele autorului, denumirea
lucrãrii, anul ºi locul ediþiei, pagina. În format electronic: Word, Times New Roman; Font size 10; Space 1.
4. Volumul: textului articolului sau studiului ºtiinþific sã nu depãºeascã o 1c.a., aproximativ 20 de pagini, comunicãrilor
ºtiinþifice -10-12 pagini; al recenziilor maximum 5 pagini.
5. Rezumat. Articolele trebuie sã fie însoþite în mod obligatoriu de un rezumat tradus într-o limbã de circulaþie
internaþionalã (englezã, francezã) în volum pânã la 200 de cuvinte. În format electronic: Word, Times New Roman; Font
size 11; Space 1. (Comunicãrile mici ºi recenziile nu conþin asemenea rezumate).
6. Extras din procesul verbal al ºedinþei catedrei (secþiilor, sectoarelor instituþiilor academice) cu recomandarea spre
publicare.
7. Recenzia articolului cu recomandarea spre publicare prezentatã de 1-2 specialiºti cu grad ºtiinþific de doctor/doctor
habilitat în domeniul respectiv (pentru doctoranzi ºi competitori).
8. Materialul ilustrativ se prezintã în format A4, în formã graficã clarã, cu numerotarea poziþiei fiecãrui obiect, însoþit
de o legendã. Fotografiile ºi desenele trebuie sã fie numerotate ºi însoþite de explicaþii.
9. Date despre autor:
a. Numele, prenumele;
b. Data, luna, anul naºterii;
c. Gradul ºi titlul ºtiinþific;
d. Locul de muncã cu indicaþia funcþiei;
e. Datele CPAS (codul asigurãrii sociale);
f. Adresele de la serviciu ºi domiciliu, cu indicarea: telefon, fax, e-mail;
g. Datele Buletinului de identitate;
h. Codul personal de identificare.
i. Numele, prenumele ºi titlul articolului în limbile românã, englezã ºi rusã.
10. Manusrisele ºi varianta în format electronic pot fi prezentate direct la Colegiul de redacþie al Revistei (I.I.S.D. al
A.ª.M., 31 August str., 82, MD-2012, Chiºinãu, MD 2012) sau trimise prin e-mail: aburian@mail.md;
alexandruburian@mail.ru; alexandruburian@yahoo.com Telefon: (37322) 23-33-10.
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