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REZUMAT 

 Pacea este condiţia esenţialã a vieţii; de 

dobândirea, menţinerea şi consolidarea ei depind 

dezvoltarea normalã a naţiunilor, realizarea 

obiectivelor de progres şi civilizaţia întregii umanităţi. 

Pacea este condiţia creaţiei, premisa fundamentalã a 

marilor descoperiri ale geniului uman, garanţia 

folosirii lor în scopul propãşirii tuturor popoarelor. 

Numai pacea poate sã asigure omului climatul firesc, 

necesar afirmãrii şi dezvoltãrii sale multilaterale. 

Pacea reprezintã condiţia existenţei, a liniştii şi 

siguranţei pe planeta noastră.
1
 

În condiţiile multiplicării actelor de forţă şi 

ameninţare cu forţa, apariţiei şi proliferarii conflictelor 

armate, a  războaielor și, în consecință a încălcării 

dreptului fundamental la pace, dezbaterile 

internaţionale din ultimele decenii s-au concentrat în 

direcţia edificării unei adevărate construcţii a păcii, a 

acelor mecanisme necesare realizării principiilor şi 

normelor specifice unui Drept al păcii.  

                                                                 
1
 Mazilu, Dumitru,  Dreptul păcii , Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006, 

pp.5-8 
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Lucrarea îşi propune să demonstreze că dreptul 

la pace – atât al popoarelor, cât și al fiecărui individ în 

parte – se poate realiza doar cu respectarea dreptului 

păcii.  Astfel, ne-am propus să subliniem importanţa 

normelor de menținere a păcii și securității în cadrul 

dreptului internaţional, în condiţiile în care acestea nu 

poate să nu țină cont de evoluţia relaţiilor 

internaţionale şi, cu atât mai mult, în lumina 

evenimentelor din ultimele decenii. Pe de altă parte, 

ne-am propus să dovedim necesitatea respectării 

normelor de jus cogens, în condiţiile în care există 

diferenţe remarcabile în ceea ce priveşte dezvoltarea 

economico-socială a statelor, diferenţă care poate 

genera ideea că cel mai puternic câştigă.  

 Lucrarea îşi propune, de asemenea, să analizeze 

câteva din consecinţele rezultate în urma încălcării 

brutale a acestui sistem de norme într-o serie de părţi 

ale lumii, mai ales că ultima perioadă abundă în 

situații care demonstrează că primează interesul 

economic, iar nu interesul celor mulți. 

Punctul de plecare, element primordial al 

realizării dreptului păcii îl constituie, dreptul la pace – 
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drept ce aparţine fiecărei fiinţe umane, încă de la 

contactul (cunoaşterea) cu primele clipe ale existenţei 

sale, fără a putea fi însă condiţionat de ceva sau 

cineva; constituindu-se odată cu dreptul la viaţă şi 

reprezentând în mod direct chiar o componentă a 

acestuia din urmă, fiind deci un drept firesc, 

fundamental al omului. Aşadar, viaţa în sine, 

aparţinând ca oricăruia dintre noi este de neconceput 

fără pace, fără acea clipă de maximă intensitate şi 

trăire la care fiecare are dreptul, atât ca individ cât şi 

ca naţiune. În literatura politică, filozofică precum şi în 

studii juridice se argumentează că popoarele au un 

drept la pace, că acest drept are o însemnătate 

covârşitoare şi că respectarea lui este obligatorie 

pentru toţi
2
. 

Victor Hugo arată că „oricum ar fi ziua de azi, 

ziua de mâine e pacea”, iar George Topârceanu releva 

că nimic nu este mai de preţ ca dreptul oamenilor la 

linişte, la pace, deoarece „războiul opreşte vremea în 

loc şi desfăşoară de-a-ndăratelea pe pământ toate 

                                                                 
2
 Tomescu, Mădălina- Jus cogens – între teoria și practica relațiilor 

internaționale -  Ed. Cartea Universitară, București, 2005, p. 183 
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etapele civilizaţiei omeneşti”. “Câte nu poate realiza 

omenirea – arăta Nicolae Bălcescu – dacă dreptul 

popoarelor la pace se înfăptuieşte.” 

Ajungem astfel la ideea că dreptul la pace este 

un drept opozabil „erga omnes” şi deci, pentru ca 

existenţa lui să fie posibilă pentru întreaga societate 

este imperios necesară existenţa dreptului păcii, ca 

instituţie esenţială în dobândirea, menţinerea şi 

consolidarea dreptului la pace a fiecărui individ, 

rezultând de aici în mod indirect dezvoltarea normală a 

naţiunilor şi realizarea obiectivelor de progres şi 

civilizaţie ale întregii umanităţi. Dreptul păcii nu face 

altceva decât să ocrotească, menţină şi consolideze 

deci, dreptul la pace. 

Numai  printr-o strânsă corelaţie cu dreptul la 

pace poate fi înţeles conţinutul, explicate sensurile şi 

definite semnificaţiile profunde ale dreptului păcii. În 

doctrina de specialitate numeroşi autori au încercat o 

cât mai precisă şi cuprinzătoare definire a „dreptului 

păcii”, ramură de drept destul de nouă în domeniu. 

Dintre cei care au reuşit însă să formuleze o cât mai 

concretă definiţie a dreptului păcii se indentifică 
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profesorul Dumitru Mazilu
3
, care în studiile sale

4
 pe 

această temă, de altfel cele mai numeroase, 

aprofundate şi pertinente, a reuşit să dea dreptului 

păcii locul pe care-l merită în ierarhia ştiinţelor 

juridice. În concepţia sa „dreptul păcii reprezintă un 

ansamblu de norme constituite prin acordul de voinţă 

al statelor suverane şi egale în drepturi, care vizează 

statuarea unor structuri adecvate menţinerii şi 

consolidării păcii, prevenirii şi soluţionării conflictelor 

şi stărilor conflictuale, îndeplinite prin acţiunea 

politică, juridică, educativă şi de altă natură a fiecărui 

                                                                 
3
 Personalitate remarcabilă a ştiinţei juridice, dar și a diplomației 

româneşti şi universale, profesorul universitar doctor Mazilu Dumitru s-

a remarcat, nu doar printr-o excepțională activitate științifică, ci și 

printr-o ferventă promovare a necesității respectării drepturilor omului 

și, în special, a dreptului la pace, ceea ce i-a adus în anul 2003 

nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace.  

4
 A se vedea „Tratatul privind dreptul păcii” publicat pentru prima dată 

în 1998, apoi republicat în ediție revăzută și adăugită în 2006. De 

asemenea, lucrarea Peace - a dialectic Process, publicată în 2004 alături 

de Prohibition of War as a Means of Solving International 

Conflicts (2003). Având în vedere  rolul important al diplomatului 

Mazilu Dumitru în cadrul Națiunilor Unite, mi-aș permite să apreciez că 

toate lucrările domniei sale sunt dedicate dreptului păcii și, implicit, 

dreptului la pace. 
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stat, iar, la nevoie, prin mijloace coercitive aplicate de 

către state, individual sau colectiv.
5
” 

Dreptul la pace este deci un instrument 

normativ care realizează trecerea de la protecţia 

formală legală a păcii la implementarea obligaţiei de 

menţinere a păcii. Îmbinarea între ceea ce doctrina 

occidentală numeşte sein şi sollen, dreptul la pace are 

atât o dimensiune negativă (absentia belli), cât şi o 

dimensiune pozitivă (construirea unei lumi a păcii). 

Dreptul internaţional a consacrat instituţiile: drepturile 

omului, drepturile popoarelor, drepturile statelor 

precum şi, din altă perspectivă, drepturi individuale şi 

drepturi colective. Dreptul la pace, este la o primă 

analiză, aflat la intersecţia drepturilor omului cu 

drepturile popoarelor şi drepturile statelor şi, dincolo 

de aceasta, ca o metasinteză, dreptul la pace este o 

instituţie separată, cu un conţinut complex. Caracterul 

său juridic este dat de recunoaşterea sa internaţională 

prin consacrarea în documente, precum Declaraţia 

universală a drepturilor omului (1948). „Orice 

                                                                 
5
 Mazilu, Dumitru – „Tratat privind dreptul păcii”-, Ed. Lumina Lex, 

București, 2006, p. 133 
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persoană are dreptul la o orânduire socială şi 

internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse 

în prezenta Declaraţie pot fi deplin înfăptuite” (art. 

28). Dreptul la pace nu poate fi conceput ut singuli 

deoarece valoarea fundamentală ocrotită, pacea, nu 

poate fi garantată decât prin acţiunea concertată a 

întregii comunităţi internaţionale. Preambulul 

Constituţiei U.N.E.S.C.O. este semnificativ în acest 

sens: „din moment ce războaiele încep în minţile 

oamenilor, tot în minţile oamenilor trebuie să se 

contureze şi apărarea păcii”. Dreptul la pace este un 

drept absolut, opozabil erga omnes şi inalienabil; 

obligaţiile pot fi in non faciendo sau in faciendo. 

Cartea africană a drepturilor omului şi ale popoarelor 

a prevăzut, în art. 23, că „toate popoarele au dreptul la 

pace şi la securitate”. 

O importanţă deosebită pentru conturarea 

acestui drept a avut-o adoptarea de către Adunarea 

Generală a Organizației Națiunilor Unite a Declaraţiei 
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asupra drepturilor popoarelor la pace
6
 din 12 

noiembrie 1984 (Rezoluţia nr. 39/11).
7
 

Declaraţia proclamă în mod solemn că popoarele 

au un drept sfânt la pace, statele având obligaţia 

fundamentală de a asigura o viaţă paşnică popoarelor. 

În acest scop, se subliniază în declaraţie, politica 

statelor trebuie să urmărească eliminarea 

ameninţărilor cu războiul, şi îndeosebi cu cel nuclear, 

renunţarea la recurgerea la forţă în relaţiile 

internaţionale şi promovarea reglementării paşnice a 

diferendelor. 

Mai mult, în această rezoluţie, Adunarea 

Generală a cerut tuturor statelor şi tuturor 

organizaţiilor internaţionale să facă tot ce este în 

puterea lor pentru aplicarea Declaraţiei asupra 

dreptului la pace a popoarelor. Dreptul la pace, 

aspiraţie comună deopotrivă indivizilor şi statelor, nu 

este consacrat printr-un text juridic cu valoare de lege. 

În discursul rostit la New York, la 25 septembrie 1990 

în Şedinţa Consiliului de Securitate cu ocazia preluării 
                                                                 
6
 Vezi http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r011.htm  

7
 Mazilu, Dumitru – „Dreptul păcii – tratat” – Ed. Lumina Lex, 

București, 2006, p. 151 

http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r011.htm
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președinției acestuia pentru o perioadă de 2 ani
8
, 

ministrul afacerilor externe român arată că „anumite 

                                                                 
8
 România a preluat,conform principiului rotației, președinția 

Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la 1 august 1990, pentru o 

perioadă de 2 ani. Acesta era al treilea mandat al României în fruntea 

Consiliului de Securitate, după cele din 1962 și 1975. Au fost anunțate 

ca posibile teme pe agenda dezbaterilor care urmau: avansarea unor noi 

soluții pentru impulsionarea procesului de pace din Orientul Mijlociu, 

examinarea situației din Asia de Sud-Est, inclusiv în problema 

reglementării problemei cambodgiene, depășirea impasului în chestiunea 

cipriotă, situația din America Centrală, dar și modalitățile de întărire a 

rolului Consiliului de Securitate în menținerea păcii și stabilității 

mondiale, în contextul creșterii contribuției și prestigiului Organizației 

Națiunilor Unite pe plan internațional. Al treilea mandat al României în 

fruntea Consiliului de Securitate a fost însă marcat de invazia Irak-ului 

asupra Kuweit-ului la 2 august 1990. Ca atare, a urmat o reuniune 

urgentă de consultări a Consiliului de Securitate, apoi, în seara zilei de 2 

august, o ședință sub președinția ambasadorului României, Aurel Dragoș 

Munteanu, consacrată examinării situației create prin invadarea 

Kuweitului de către trupele militare ale Irakului. La ședință a participat 

și secretarul general al ONU, Javier Perez de Cuellar.Consiliul de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite a condamnat în unanimitate 

invadarea Kuweitului de către forțele armate irakiene și a adoptat 

Rezoluția nr. 660, prin care a solicitat retragerea imediată și 

necondiționată a forțelor irakiene de pe teritoriul Kuweitului, precum și 

demararea de negocieri irakiano-kuweitiene pentru aplanarea 

diferendelor existente. Apoi, la 6 august 1990, Consiliul de Securitate a 
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valori internaţionale sunt uitate pentru ansmblul 

comunităţii mondiale. Una dintre ele este 

solidaritatea.”  

Dreptul păcii, ca ansamblu de norme menite să 

asigure organizare şi desfăşurarea relaţiilor paşnice 

între state, naţiuni şi popoare, presupune acordul de 

voinţă al statelor, atât în procesul de elaborare, cât şi 

în cel al aplicării şi realizării normelor şi principiilor 

convenite. Deci voinţa statelor vizează cu prioritate 

decizia menţinerii şi consolidării păcii. În societatea 

contemporană, un asemenea sistem trebuie să 

funcţioneze atât eficient, dar mai ales eficace, în 

menţinerea păcii atât la nivel internaţional, cât şi la 

nivel naţional. Este bine ştiut că disfuncţionalitatea lui 

într-o singură ţară ar putea avea consecinţe 

                                                                                                                                  
adoptat Rezoluția nr. 661 prin care s-a hotărât instituirea unui embargo 

comercial împotriva Irakului și Kuweitului. La 9 august 1990, Consiliul 

de Securitate a declarat nulă și neavenită anexarea Kuweitului de către 

Irak și a solicitat retragerea imediată a armatei irakiene din Kuweit. A se 

vedea :http://www.agerpres.ro/flux-

documentare/2015/08/01/documentar-se-implinesc-25-de-ani-de-cand-

romania-a-preluat-presedintia-consiliului-de-securitate-al-onu-la-1-

august-1990-10-55-22  

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/08/01/documentar-se-implinesc-25-de-ani-de-cand-romania-a-preluat-presedintia-consiliului-de-securitate-al-onu-la-1-august-1990-10-55-22
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/08/01/documentar-se-implinesc-25-de-ani-de-cand-romania-a-preluat-presedintia-consiliului-de-securitate-al-onu-la-1-august-1990-10-55-22
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/08/01/documentar-se-implinesc-25-de-ani-de-cand-romania-a-preluat-presedintia-consiliului-de-securitate-al-onu-la-1-august-1990-10-55-22
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/08/01/documentar-se-implinesc-25-de-ani-de-cand-romania-a-preluat-presedintia-consiliului-de-securitate-al-onu-la-1-august-1990-10-55-22
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imprevizibile pentru soarta păcii, pentru existenţa 

însăşi a comunităţii. 

Normele internaționale care consacră dreptul păcii 

se regăsesc în ceea ce numim drept internaional public. 

Dreptul international public contemporan reprezintă 

totalitatea normelor juridice, create de catre state pe 

baza acordului de voință, exprimate în forme juridice 

specifice (tratate, cutuma), pentru a reglementa 

relatiile dintre ele privind pacea, securitatea și 

cooperarea internationala, norme a caror aplicare este 

realizata prin respectarea de buna voie, iar în caz de 

necesitate, prin sanctiunea individuala sau colectiva a 

statelor
9
. 

În prezent, dreptul internaţional public este 

chemat să reglementeze domenii noi ale activităţii 

umane, cum sunt folosirea energiei nucleare în scopuri 

paşnice, activitatea spaţială, protecţia mediului 

înconjurător, sau explorarea şi folosirea resurselor 

naturale ale spaţiilor submarine, din zona 

internaţională. Ca urmare a acestui fapt, dreptul 

                                                                 
9
 Mazilu, Dumitru, Dreptul international public, vol. I, Editura Lumina 

Lex, Bucuresti, 2011, p. 87. 
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internaţional public s-a îmbogăţit cu noi principii şi 

norme, cu noi instituţii ale sale. În cadrul său au apărut 

noi domenii (ramuri) cum sunt: dreptul internaţional al 

energiei nucleare, dreptul internaţional spaţial, dreptul 

internaţional al mediului înconjurător. De asemenea, s-

a accentuat caracterul dreptului internaţional public ca 

drept al păcii, ceea ce şi-a găsit expresia în instituţia 

dreptului popoarelor şi a statelor la pace. 

Dreptul la pace al statelor şi popoarelor este un 

drept fundamental şi imperativ
10

. Realizarea lui în 

practica relaţiilor internaţionale presupune, în special, 

încetarea cursei înarmărilor şi educarea oamenilor în 

spiritul păcii, toleranţei şi respectului reciproc, al 

colaborării şi solidarităţii umane. Adunarea Generală 

a O.N. U. a adoptat, în anul 1978, „Declaraţia asupra 

pregătirii omenirii să trăiască în pace”. 

Actualul drept internaţional public are un profund 

caracter umanitar, ca urmare a dezvoltării normelor şi 

instituţiilor sale referitoare la persoana fizică, in 

special s-au dezvoltat normele sale privind drepturile şi 

                                                                 
10

 A se vedea și http://www.ujmag.ro/drept/drept-international-public-si-

privat/elemente-generale-de-drept-international-public-2015/rasfoire/ 
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libertăţile fundamentale ale omului, eliminarea 

diferitelor discriminări între oameni, garantarea 

drepturilor minorităţilor, precum şi cele privind 

condamnarea colonialismului, a terorismului, 

genocidului, a luării de ostateci
11

. 

Dreptul internaţional public are un pronunţat 

caracter de universalitate şi de unitate. El este 

obligatoriu pentru toate subiectele sale, în condiţii de 

egalitate, se aplică tuturor raporturilor dintre aceste 

subiecte, indiferent de situarea lor geografică şi de 

activităţile desfăşurate de ele având implicaţii 

internaţionale. Unitatea şi obligativitatea dreptului 

internaţional general este condiţia primordială a 

existenţei ordinii juridice internaţionale. 

În societatea contemporană, dreptului 

internațional public îi revine un rol important în 

menținerea și consolidarea păcii. Acest rol, argumentat 

în numeroase lucrări, este demonstrat de evoluția 

cotidiană a raporturilor dintre state. În acest sens, 

relevând necesitatea sporirii rolului dreptului 

internațional, Secretarul general al O.N.U. arăta că, în 

                                                                 
11

 Idem 
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prezent, o grea răspundere o poartă  ”nu numai 

guvernele, dar și omenirea însăși”, pentru că 

”popoarele trăiesc sub amenințarea unei noi 

conflagrații mondiale incontrolabile”. Menținerea 

păcii ne obligă să întreprindem toate măsurile ce se 

impun ”într-o situație de urgență”.
12

 

Organizarea păcii, menţinerea şi consolidarea 

ei implică un sistem de principii şi norme care 

alcătuiesc – în mod necesar – coloana vertebrală a 

structurilor păcii. O construcţie eficientă a păcii 

presupune structuri durabile
13

, care să organizeze şi să 

orienteze relaţiile dintre state pe făgaşul conlucrării 

paşnice. Asemenea structuri îşi află expresia în 

conţinutul, în substanţa dreptului păcii, adică în 

principiile şi normele care îl compun. Aceasta se 

explică prin faptul că absenţa lor ar face imposibilă 

edificarea păcii, iar încălcarea lor ar împiedica 

                                                                 
12

 Javier Perez de Cuellar – Statement at the twelfth special session at 

the General Assembly,doc. A/S-12/PV.1 din 7 iunie 1982 

13
 A se vedea și Cernat Romică - Operaţiile de menţinere a păcii şi 

dreptul internaţional umanitar-  articol disponibil pe site-ul 

http://www.arduph.ro/domenii/operatiuni-de-pace/operatiile-de-

mentinere-a-pacii-si-dreptul-international-umanitar/  

http://www.arduph.ro/domenii/operatiuni-de-pace/operatiile-de-mentinere-a-pacii-si-dreptul-international-umanitar/
http://www.arduph.ro/domenii/operatiuni-de-pace/operatiile-de-mentinere-a-pacii-si-dreptul-international-umanitar/


24 
 

realizarea atribuţiilor şi funcţiilor principale ale 

forumului mondial: menţinerea păcii şi securităţii 

internaţionale. Principiile şi normele dreptului păcii 

formează un sistem vertebrat, ele se completează 

reciproc, contribuind, în totalitatea lor, la orânduirea 

unui sistem de relaţii în care pacea şi cooperarea pot fi 

asigurate. 

Statuarea unor raporturi interstatale normale, 

promovarea intereselor legitime ale fiecărei naţiuni, 

întărirea forţelor progresului în lume, amplificarea şi 

diversificare schimburilor de valori materiale şi 

spiritulae în lume ca mijloc de ridicare a prosperităţii 

fiecărui popor sunt direct condiţionate de aşezarea 

relaţiilor internaţionale pe principiile dreptului, care 

să elimine metodele de forţă şi constrângere, ducând la 

instaurarea în viaţa internaţională a domniei raţiunii, a 

spiritului de justiţie şi echitate – singurele elemente 

care trebuie să guverneze relaţiile dintre state. 

Principiile fundamentale ale dreptului păcii și 

respectiv ale dreptului internaţional au drept conţinut 

norme de aplicaţie universală, cu nivel maxim de 

generalitate şi un caracter imperativ, ce dau expresie 



25 
 

şi protejează valori internaţionale fundamentale în 

raporturile dintre subiectele dreptului internaţional 

public.
14

 Pentru aceste considerente, aceste principii 

sunt considerate norme imperative, ceea ce presupune 

că nimeni nu are trebui să le încalce ori să deroge de la 

ele prin acte inter se. Dintre aceste principii 

menționăm : principiul nerecurgerii la forță sau la 

amenințarea cu forța, soluționarea pașnică a 

diferendelor internaționale, egalitatea suverană a 

statelor, neamestecul în treburile interne, integritatea 

teritorială etc. 

Realizarea principiilor şi normelor Dreptului 

păcii reprezintă un proces complex, care presupune 

statornicirea unor structuri adecvate, cu atribuţii şi 

funcţii precise în finalizarea lor. 

În condiţiile multiplicării actelor de forţă şi 

ameninţare cu forţa, apariţiei şi proliferării conflictelor 

armate, a războaielor, dezbaterile internaţionale din 

ultimile două decenii s-au concentrat în direcţia 

edificării unei adevărate construcţii a păcii, a acelor 

                                                                 
14

 http://documents.tips/documents/notiuni-generale-de-drept-

international-public.html  

http://documents.tips/documents/notiuni-generale-de-drept-international-public.html
http://documents.tips/documents/notiuni-generale-de-drept-international-public.html
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mecanisme necesare relizării principiilor şi normelor 

Dreptului păcii. După cum se știe, există atât structuri 

la nivel regional (Consiliul Europei, Uniunea 

Europeană, Organizația Statelor Americane, O.S.C.E., 

N.A.T.O.. etc.), cât și structuri cu vocație de 

universalitate (Organizația Națiunilor Unite). 

Trebuie să menționăm că organizaţiile 

internaţionale nu constituie numai un cadru al 

cooperării dintre state, ci şi entităţi de sine stătătoare, 

având autonomie din punct de vedere juridic, ca 

subiecte ale dreptului internaţional, alături de state. 

Această autonomie se exprimă în faptul că organizaţiile 

internaţionale guvernamentale au propria lor 

personalitate juridică, atât în ordinea internă (statul pe 

teritoriul căruia îşi are sediul organizaţia), cât şi în 

ordinea internaţională. 

Astfel, organizațiile internaționale, fie cu vocație 

de universalitate, fie regionale acţionează sau cel puțin 

încearcă  să acționeze pentru consolidarea valorilor 

comune şi asistarea statelor membre în edificarea unor 

societăţi democratice bazate pe statul de drept, 

prevenirea conflictelor, restaurarea păcii în zonele de 
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tensiune, eliminarea unor deficite de securitate şi 

evitarea creării de noi diviziuni politice, economice sau 

sociale, prin promovarea unor sisteme de pace și 

securitate prin cooperare
15

. 

Soluţionarea pe cale paşnică a diferendelor și, 

implicit, menținerea păcii și securității lumii are multe 

beneficii asupra vieţii internationale. Pe lângă faptul 

că soluţia la care se ajunge e acceptată de părţi se 

ajunge la o reaşezare a relaţiilor dintre acestea, la o 

apropiere a lor deoarece pe parcursul soluţionării 

diferendului au ajuns să-şi înţeleagă poziţiile şi 

argumentele referitoare la diferend, iar părţile îşi 

redobândesc încrederea între ele.
16

 

Cu ocazia diferendelor din Orientul Mijlociu unde 

s-a intervenit ilegitim pe baza unor inovaţii juridice 

dificil de argumentat, precum şi din Africa unde s-a 

intervenit făcându-se apel la forţă, dar nu numai, s-a 

demonstrat că nu aceasta e calea şi că folosirea forţei 

                                                                 
15

 A se vedea și 

http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/perspective_in_evolutia_organizatiilor

_internationale_de_securitate.pdf 

16
 Mazilu Dumitru, op.cit. 
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poate cel mult calma momentan situaţia dar diferendul 

nu poate fi stins. Dimpotrivă folosirea mijloacelor bazate 

pe forţă dă naştere altor diferende, inițiindu-se astfel un 

lanț nesfârșit de situații conflictuale.  

Desigur că este necesar ca unele metode să fie 

reanalizate şi adaptate la realităţile contemporane, la 

diferendele ce corespund scenei internaţionale actuale. 

Unele mecanisme trebuie clarificate, altele să fie puse 

în practică şi utilizate conform scopului pentru care au 

fost create.  

 Dacă, după cum s-a văzut deja, dreptul păcii este 

bine conturat, cu instituții și structuri organizate al 

căror scop se subordonează celui menționat de Carta 

Națiunilor Unite – menținerea păcii și securității 

internaționale – se pune întrebarea logică pentru ce 

este importantă aceasta. Răspunsul, la fel de logic, este 

că pacea este „condiția creației”, iar creația aparține 

omului. Prin urmare, omul este cel pentru care 

menținerea păcii și securității internaționale are o 

importanță relevantă. De aceea, orice ființă umană, 

dar și orice popor are un important DREPT LA PACE.  
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Un capitol aparte este dedicat Raportului 

corelativ dintre dreptul la pace și celelalte două 

drepturi de solidaritate, respectiv dreptul la dezvoltare 

și dreptul la un mediu sănătos. Ambele sunt legate 

indisolubil de dreptul la pace, iar încălcarea unuia 

singur conduce automat la încălcarea dreptului la 

pace. Aceasta pentru că atunci când rostim conceptul 

„pace” nu înțelegem doar absența războiului, ci orice 

înseamnă pacea socială. 

 În dreptul internaţional contemporan sunt din ce în 

ce mai mult recunoscute, în contextul drepturilor 

omului aşa-numitele drepturi de solidaritate, ca 

expresie a unei concepţii de viaţă  în comunităţi mai 

largi şi care nu ar putea fi realizate decât prin eforturi 

conjugate.
17

  

 Drepturile de solidaritate au fost numite şi 

drepturi de generaţia a treia  şi sunt expresia vie a 

faptului că drepturile omului nu sunt elemente imobile, 

acestea aflându-se într-o permanentă dezvoltare şi 

schimbare. Această categorie de drepturi reflectă în 

                                                                 
17

 Diaconu, Ion -  Manual de drept internaţional public- Lumina Lex., 

Bucureşti, 2010, p. 170 
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plus faptul că apar mereu noi probleme care 

periclitează dreptul oamenilor la viaţă şi care ar trebui 

întâmpinate cu introducerea unor noi drepturi în 

catalogul drepturilor omului. 

 Dreptul la pace, ca parte componentă a 

drepturilor de solidaritate, se regăsește în „Declaraţia 

cu privire la dreptul popoarelor la pace”, declaraţie 

prin care se subliniază obligaţiile fiecărui stat pentru 

menţinerea păcii, adoptată în noiembrie 1984, de către 

Adunarea Generală a O.N.U.  

Din punct de vedere al omului dreptul la pace se 

constituie ca şi o componentă fundamentală a 

dreptului la viaţă. Aşadar, viaţa în sine, aparţinând 

oricăruia dintre noi este de neconceput fără pace, fără 

acea clipă de maximă intensitate şi trăire la care 

fiecare are dreptul, atât ca individ cât şi ca naţiune. 

Sensurile şi conţinutul Dreptului la Pace este dat 

de cele trei stări caracteristice ale Păcii, pe care le 

reluăm aici: 

1. Pacea - stare de drept rezultată în urma 

încheierii războiului. În acest sens, pacea este definită 

ca fiind situaţia ce rezultă din încheierea războiului 
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dintre două sau mai multe state şi reglementarea 

diferendului sau diferendelor care au generat 

confruntarea armată respectivă. Pacea are aici ca efect 

precizarea drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale 

părţilor în relaţiile dintre ele
18

. 

2. Pacea – stare caracterizată prin absenţa 

războiului. În acest sens, pacea este definită şi 

înţeleasă ca o stare temporară, caracterizat prin 

absența războiului în relaţiile dintre state şi popoare la 

un moment dat. Această accepţiune a păcii nu exclude 

ostilitatea latentă, cursa înarmărilor, echilibrul bazat 

pe forţa, menţinerea şi proliferarea unor focare de 

încordare şi conflict
19

. 

Pacea – stare structurală a relaţiilor 

internaţionale. În acest sens definim pacea în studiul de 

forţă; în această accepţiune o tratăm în relaţia cu 

dreptul internaţional; în această optică efectuăm 

întregul demers al dreptului păcii. Pacea este, trebuie 

să fie – în mod necesar – acea stare structurală a 

relaţiilor dintre state şi popoare care exclude folosirea 

                                                                 
18

 Tomescu, Mădălina - op.cit.- p. 71 

19
 Tomescu, Mădălina - op.cit.- p. 71 
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mijloacelor violente, a forţei şi ameninţării cu forţa în 

soluţionarea problemelor litigioase. 

Dreptul la pace, poate fi considerat locul 

geometric al intersecţiei drepturilor omului cu 

drepturile popoarelor şi drepturile statelor şi, dincolo 

de aceasta, ca o metasinteză, dreptul la pace este o 

instituţie separată, cu un conţinut complex. Caracterul 

său juridic este dat de recunoaşterea sa internaţională 

prin consacrarea în documente, precum Declaraţia 

universală a drepturilor omului (1948). „Orice 

persoană are dreptul la o orânduire socială şi 

internaţională în care drepturile şi libertăţile expuse 

în prezenta Declaraţie pot fi deplin înfăptuite” (art. 

28). 

Conflictele, armate sau nu, continuă să îşi facă 

apariţia pe firmamentul mondial, generate de o 

varietate de cauze între care structuri politice 

inadecvate situației în care se află unele state, eşecul în 

transferarea fără violenţă  a puterii, populaţie 

minoritară nemulţumită cu statutul ei în unele state şi 

care ţin  sau nu seamă de graniţele legale , competiţia 
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pentru resursele necesare traiului între populaţiile 

sărace ale Planetei ... 

Aceste situaţii duc la o „rodnicie” crescută a 

situaţiilor de conflict în şi între statele lumii. Violenţa 

este alimentată de un mare număr de arme ce pot fi 

procurate aproape în orice colţ al lumii.  

Încălcări frecvente ale drepturilor omului au loc 

în timp de război, iar secolul XX este plin de astfel de 

episoade. Chiar Europa, nu mai departe de acum un 

deceniu, traversa o situaţie de război în Balcani, iar 

tensiunile interetnice şi conflictele care au la bază 

diferenţe culturale alimentează şi astăzi buletinele de 

ştiri
20

.  

În timpul războaielor sau conflictelor armate de 

orice natură (tensiuni interetnice, conflicte ce au la 

bază diferenţe culturale) sunt încălcate frecvent 

drepturile omului. Unele dintre aceste situaţii continuă 

şi după încheierea conflictului, iar noi trebuie să 

înţelegem că pacea nu înseamnă o rezolvare bruscă a 
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http://portal.cmbrae.ro/cmbrae/repository/package/12/common/pdf/Intel

egerea.pdf 
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tuturor problemelor, ci mai mult de atât. Pacea 

presupune, nu doar reconstruirea economică şi 

dezvoltarea structurilor ţărilor/regiunilor respective, 

cât mai ales o „reconstruire” socială; pacea 

presupune a-i (re)învăţa pe oameni să trăiască din 

nou împreună
21

. 

În plan internaţional, nu sunt considerate 

ameninţări la adresa păcii doar conflictele armate 

interstatale, deci nici nu se consideră că prerogativele 

Consiliului de Securitate se limitează la aceste 

conflicte. Totuşi, pentru a se determina dacă Consiliul 

aplică prevederile cuprinse în capitolul VII unei situaţii 

interne în sine, deciziile Consiliului trebuie analizate 

folosind abordarea contextuală
22

. 

În concluzie, amenințările la adresa păcii nu 

sunt doar conflictele armate, ci apreciem că orice 

situație de risc care se amplifică nedorit de mult se 

poate constitui în așa ceva. Conflictele nu există doar 
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http://portal.cmbrae.ro/cmbrae/repository/package/12/common/pdf/Intel

egerea.pdf 

22
 Idem, p. 206 
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între state, ele nu mai înseamnă de multă vreme doar o 

întâlnire pe front în care fiecare dintre părți își scoate 

la iveală arsenalul militar. Vorbim astăzi despre 

conflicte asimetrice generate de situații asimetrice. 

Pacea socială și pacea globală sunt deopotrivă 

amenințate de astfel de situații ! 

Una dintre aceste situații este aceea a 

conflictului interetnic. În societăţile profund divizate, 

unde frica şi ignoranţa adesea sunt forţele motrice ale 

conflictului etnic, oamenii tind să se identifice ei înşişi 

prin grupul lor etnic, considerându-l drept o 

caracteristică definitorie ireductibilă a societăţii. 

Asemenea societăţi foarte uşor pot deveni prada 

violenţei etnice atunci când există inegalitate între 

grupuri etnice şi discriminare a uneia sau mai multora 

din ele şi când discriminarea este aprobată prin politici 

publice.  De aceea, se consideră că pentru a preveni 

violenţa instituţiile politice trebuie să le permită 

grupurilor etnice să participe la procesul politic şi să 

apere drepturile omului
23

. Numai atunci grupurile 
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 Ibidem. 
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etnice nu se vor teme de viitor şi se vor simţi “în rând 

cu lumea” într-o asemenea societate.  

Este necesar ca atât grupul majoritar să 

înțeleagă și să acorde respect identității grupului 

minoritar etnic, lingvistic ori religios, dar, este de 

asemenea foarte important ca și grupul minoritar să 

respecte dreptul la pace, nu doar pentru grupul 

majoritar, ci pentru întreaga societate. Acest respect 

reciproc stă la baza progresului social, cultural, 

științific
24

. 

Astăzi, majoritatea activităţilor cotidiene se 

desfăşoară în medii multiculturale, fapt facilitat şi de 

progresul tehnologic în aria comunicaţiilor  şi 

transporturilor, iar studii precum cel de faţă pot fi 

puncte de pornire ale unor viitoare demersuri ştiinţifice 

care pot avea la bază însuşi procesul de învăţământ, 

unde, datorită diverselor programe de schimb de cadre 

didactice şi studenţi, există un mediu propice 
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 Tomescu, Mădălina - The Interethnic Conflicts Between Identity 

Rights and Peace Rights, - articol disponibil pe site-ul  

http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012-vol2.pdf 

http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012-vol2.pdf
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dezvoltării capacităţii de comunicare între indivizi 

provenind din culturi diverse
25

. 

Acest fapt ar putea facilita diverse iniţiative  

ştiinţifice în domeniu, pentru că explorarea culturilor 

din afara spaţiului lor de manifestare este de cele mai 

multe ori un demers greoi, iar deseori, tocmai din 

cauza modului ceva mai dificil de abordare, tinde să nu 

se bucure de  atenţie sau audienţă sporită.   

 Toate statele recunosc astăzi necesitatea 

instituirii unui cod al dreptului păcii, astfel încât 

regimul juridic să se bazeze pe norme imperative - de 

jus cogens și să fie universal şi exclusiv, fără putinţa de 

a se deroga de la el prin acorduri inter se. Conceptul 

de jus cogens este bazat pe acceptarea valorilor 

fundamentale şi superioare din sistem , iar pacea este 

una dintre acestea. El reflectă, de asemenea, influenţa 

gândirii Dreptului Natural (Comun). Variate exemple 

care au în conţinutul lor jus cogens au fost aduse, în 

special în discuţiile în chestiune de Comisia 

Internaţională ca de exemplu nelegala folosire a forţei, 

a genocidului, a comerţului cu sclavi, a pirateriei. 
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Totuşi nici un acord clar n-a fost încheiat cu privire la 

aceste probleme şi chiar şi exemplele date sunt 

controversate. Mult mai important este probabil, 

mecanismul care duce la crearea lui jus cogens, din 

moment ce odată create nu se poate deroga de la ele
26

. 

 Consacrarea respectării dreptului la pace prin 

dreptul păcii este rezultatul direct al evoluţiei sociale 

şi istorice. Se impune astfel cooperarea internaţională, 

care, datorită complexităţii sale, este condiţionată de 

un minimum de ordine şi legalitate în raporturile 

internaţionale. Mai presus însă de orice chestiune 

teoretică, respectarea dreptului la pace înseamnă 

respect pentru orice ființă umană și, implicit, pentru 

drepturile sale fundamentale. 

 Nu întâmplător am apreciat potrivit să analizez 

pe larg încălcarea DREPTULUI LA PACE. Din 

această perspectivă, am realizat un studiu asupra a 

ceea ce înseamnă, în opinia O.N.U., amenințările la 

adresa păcii și am insistat pe faptul că pot constitui 

amenințări la adresa păcii o serie de situații interne și 

                                                                 
26

 http://documents.tips/documents/definitia-normei-imperative-jus-

cogensefectele-normelor-imperative.html 
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dintre acestea conflictele interetnice. Aceste conflicte, 

dincolo de componenta etnică, au o componentă 

religioasă și una politică, ceea ce generează încălcarea 

păcii sociale și, implicit, stagnarea, lipsa progresului. 

 Dreptul la pace reprezintă, în opinia mea, o 

normă cu caracter imperativ a dreptului internațional 

public. De aceea, încălcarea acestei norme a provocat 

și încă provoacă nenumărate suferinţe cu deosebire 

pentru cei cărora nu le pasă prea mult de război, 

respectiv pentru populaţia civilă. Aceştia sunt, din 

păcate cei asupra cărora se răsfrânge dorinţa de 

mărire a unora dintre liderii politici. Se poate observa 

că liderii menționați nu au aversiune faţă de risc, 

pentru că nu sunt supuși lui, ci prosperă politiceşte de 

pe urma lui. Pentru ei nimic nu dă rezultate mai bune 

decât criza.
27

 

„Pacea e un drept de care toţi ar trebui să se 

bucure, condiţie care face posibil progresul uman 

integral”, a spus observatorul permanent al Sfântului 

Scaun la sediul ONU din Geneva, Monseniorul Silvano 
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 A se vedea şi .Toeffler, Alvin, Război şi antirăzboi, Ed. Antet, 

Bucureşti, 1995, p.  288 
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Maria Tomasi
28

 cu ocazia celei de a 23-a sesiune a 

Consiliului Drepturilor Omului, arhiepiscopul vorbind 

în cadrul sesiunii de lucru „Dreptul la pace”.
29

 

„Pacea este esenţială pentru existenţa tuturor 

celorlalte drepturi”, a subliniat Mons. Tomasi, „iar 

respectarea drepturilor fundamentale duce la 

adevărata pace bazată pe libertate, dreptate şi 

fraternitate”.
30

 

Atrăgând atenţia asupra faptului că „lumea 

noastră nu este lipsită de resurse, dar suferă din cauza 

nedreptăţii”, mons. Tomasi a explicat că astăzi 

„contrariul păcii este mai degrabă frica decât 

războiul”, frică devenită „numitor comun între bogaţi 

şi săraci, între ţările dezvoltate şi ţările în curs de 

dezvoltare”. 

Reprezentantul Sfântului Scaun a definit 

războiul ca pe un „faliment al omului şi al 
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 Arhiepiscop catolic, observator permanent al Sfântului Scaun la 

Natiunile Unite. 
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umanităţii”, „ o iluzie că se poate apăra sau construi 

o societate sănătoasă sau mai bună provocând altora 

suferinţe de nedescris”. „Distrugându-l pe celelălat, 

se distruge umanitatea însuşi”, a spus monseniorul  

Tomasi care a insistat că doar valorile păcii, chiar 

dacă sunt „mai puţin spectaculoase, mai răbdătoare, 

mai respectoase pentru celălalt şi mai modeste”, pot 

să construiască o societate cu adevărat umană.
31

 

Dincolo de cuvintele speciale ale monseniorului 

Tomasi, considerăm că dreptul la pace reprezintă doar 

o verigă  a extraordinarului lanț al drepturilor 

omului. Încălcarea dreptului la pace conduce, 

inevitabil, la încălcarea tuturor celorlalte drepturi ale 

omului. 
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