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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Edi ia a doua a „Protec iei europene şi interna ionale a Drepturilor Omului” (curs 
universitar) a fost determinat  de necesitatea reflect rii unor evolu ii importante ap rute în 
domeniu în ultima perioada de timp.  

Ca şi prima edi ie, prezenta fructific  rezultatele cercet rii ştiin ifice efectuate de autor 
în cadrul studiilor doctorale, publicate anterior, în 2011, sub forma monografiei „Execu-
tarea hot rârilor Cur ii Europene a Drepturilor Omului”. Elementul de noutate este 
reprezentat de analiza privind procedura de executare, în special la capitolul „m suri cu 
caracter general”, în cauza pilot „Maria Atanasiu şi al ii” (leading case) contra României, în 
domeniul atât de sensibil al restituirii/compens rii pentru imobilele na ionalizate în perioada 
regimului comunist. 

Noua edi ie a cursului prezint  şi o serie de evolu ii importante în domeniul reformei 
sistemului de control jurisdic ional de la Strasbourg, între care deciziile şi masurile adoptate 
la conferin ele ministeriale de la Interlaken (februarie 2010), Izmir (aprilie 2011), Brighton 
(aprilie 2012), dar şi adoptarea Protocoalelor 15 şi 16 la Conven ia European  a Drepturilor 
Omului. 

Nu în ultimul rând, sunt prezentate unele evolu ii statistice interesante privind 
jurispruden a Cur ii şi procedurile de executare supuse controlului Comitetului Miniştrilor. 

În sfârşit, aşteptata aderare a Uniunii Europene la Conven ia Europeana a Drepturilor 
Omului nu se reg seşte în cea de-a doua edi ie a cursului, spre regretul autorului, datorita 
blocajului intervenit dup  adoptarea la 18 decembrie 2014 de c tre Curtea de Justi ie a 
Uniunii Europene a Avizului 2/13, aviz care statueaz  c  acordul preconizat privind 
aderarea UE la Conven ia European  a Drepturilor Omului nu este compatibil cu art. 6(2) 
TUE şi nici cu Protocolul nr. 8 cu privire la art. 6(2) din Tratatul privind Uniunea 
European . R mâne pentru o edi ie viitoare… 

 
Titus Corl ean 



Capitolul I � Aspecte introductive, scurt istoric, noţiune 7 

 

CAPITOLUL I 

ASPECTE INTRODUCTIVE, SCURT ISTORIC, NOŢIUNE 

Drepturile şi libert ile fundamentale ale omului constituie unul dintre pilierii esen iali 
ai societ ilor democratice. Democra ia nu exist  decât dac  practic  recunoaşterea, apli-
carea şi respectarea drepturilor omului. Drepturile şi libert ile fundamentale reprezint  
patrimoniul juridic comun al umanit ii, pentru c  ele se refer  la valori universal recu-
noscute în rela iile interna ionale. 

Ideea c  individul, ca fiin  uman , are drepturi imanente, deci intrinseci acestei 
calit i, are origini îndep rtate. Sunt autori care consider  c  grija pentru protec ia 
drepturilor omului îşi are originea în institu iile Greciei antice. S-a sus inut c  istoria 
drepturilor omului se confund  chiar cu istoria omenirii, c  a fost determinat  de întreaga 
evolu ie a gândirii şi aplic rii ei practice. Potrivit altor opinii, originile drepturilor omului 
nu pot fi situate în timp decât dac  se are în vedere condi ia fundamental  a lor, respectiv 
apari ia ideilor de libertate şi egalitate. Aspira iile profunde pentru libertate şi egalitate şi-au 
g sit exprimarea în formul rile realizate de marile spirite care au intuit c  binele fiec ruia 
nu se poate materializa decât în forma binelui social, adic  respectarea binelui altuia1.  

Antichitatea a fost marcat  de viziuni filosofice care au avut în centrul preocup rii lor 
omul. Protagoras2, Aristotel3, Platon4, filosofii stoici Zenon sau Seneca5 au dat expresie, în 
formule diferite, viziunii referitoare la om ca fiin  social , înzestrat  cu prerogative 
drepturi şi libert i individuale. La rândul s u, Roma în perioada antic  recunoştea 
drepturile cet enilor romani de a participa la via a public  pe aceeaşi linie cu cei din Grecia 
antic . 

În evolu ia societ ii umane, Creştinismul a determinat o revolu ie profund  în gândire 
şi în comportamentul oamenilor, a schimbat fundamental societatea omeneasc . Viziunea 
creştin  a în l at dragostea pentru Dumnezeu şi pentru oameni la rangul de reper central: 
„S  iubeşti pe aproapele t u ca pe tine însu i”6. Fiin a uman , conceput  dup  chipul şi 
asem narea cu Dumnezeu, este situat  în centrul mesajului creştin. Sub inspira ie 
evanghelic  a fost afirmat  unitatea speciei umane, egalitatea de inspira ie divin  a 
oamenilor7. Toate valorile şi normele fundamentale, demnitatea şi libertatea inalienabile 

                                                            
1 Alexandru Bolintineanu, Adrian N stase, Drept Internaţional contemporan, Institutul de Studii 

Interna ionale, Regia Autonom  „Monitorul Oficial”, Bucureşti, 1995, p. 90.  
2 „Omul este m sura tuturor lucrurilor”, maxim  a lui Protagoras, care reflecta o concep ie antropocentrist  

şi sugera, într-o oarecare m sur , chiar ideea de drepturi ale omului; vezi şi A. Bolintineanu, A. N stase, op. cit., 
p. 90. 

3 Aristotel vedea omul, prin natura sa, ca „zoon politikon”, iar statul ca o reuniune de oameni liberi şi egali. 
4 La Platon, persoana uman  este conceput  nu ca individ, ci ca membru al societ ii. Justi ia în cetate se 

bazeaz  pe egalitatea libert ilor, adic  pe drept, iar virtutea, ce trebuie determinat  prin legi, înseamn  
respectarea binelui altuia. 

5 Filosofii stoici au dat expresie doctrinei „drepturilor naturale”, acele drepturi inerente naturii umane. 
6 Marcu, Cap. 12, verset 31 din Biblie. 
7 Vezi şi Jean-Francois Renucci, Droit européen des droits de l'homme, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2e édition, Paris, 2001, p. 6. 
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omului se reg sesc în preceptele de baz  ale Creştinismului: „Credin a, n dejdea, dragostea. 
Dar mai mare dintre acestea este dragostea.”1 To i oamenii astfel sunt egali în fa a lui 
Dumnezeu. 

Un reper important l-a constituit edictarea în Anglia, în 1215, a documentului „Magna 
Carta Libertatum”, care schi eaz  o serie de elemente ale unei protec ii juridice a persoanei 
umane. 

Renaşterea şi Reforma au marcat noi trepte pe calea afirm rii dreptului natural ca un 
„summum” de idei politice, morale, filosofice şi de drept. În Anglia, Parlamentul adopt  în 
1679 actul „Habeas-corpus”, care garanteaz  inviolabilitatea persoanei, iar în 1689, actul 
„Bill of Rights”, care recunoaşte dreptul la alegeri libere, libertatea cuvântului, eliberarea 
sub cau iune sau dreptul de a fi judecat de un tribunal cu juri. Au urmat enciclopediştii, care 
au determinat condi iile spirituale ale revolu iei şi democra iei ce au marcat a doua jum tate 
a secolului al XVIII-lea. 

Doctrina „Contractului social” elaborat  de Jean-Jacques Rousseau reflect  voin a 
liber  a indivizilor de a ieşi din starea lor natural , pentru a reg si în stat securitatea juridic , 
stabilitatea şi o via  prosper . Rousseau imagineaz  societatea fondat  pe un contract 
încheiat între membrii s i în interiorul societ ii, care reuneşte voin a general , orice om 
r mâne liber şi egal şi dobândeşte în plus beneficiile solidarit ii2. 

Ultima parte a secolului al XVIII-lea a fost marcat  de dou  evenimente care au avut o 
influen  determinant  asupra evolu iei ulterioar  a drepturilor omului. Este vorba despre 
rebeliunea coloniilor engleze din America de Nord împotriva Marii Britanii din 1776 şi 
Revolu ia Francez  din 17893. 

Declara ia de independen  american  adoptat  la 4 iulie 1776 la Philadelphia 
proclam  principiul egalit ii între indivizi, dreptul la via  şi libertate, ca drepturi 
inalienabile şi cerin a instituirii guvernelor cu consim mântul celor guverna i. Anterior, în 
iunie 1776, „The Bill of Rights”, adoptat  în Virginia, proclama faptul c  „to i oamenii sunt 
de la natur  şi liberi şi independen i şi dispun de câteva drepturi inerente”, de care nimeni 
nu poate fi lipsit. 

Ulterior, Amendamentul IV (1791), la Constitu ia Statelor Unite ale Americii 
prevedea: „Dreptul poporului de a-i fi asigurat  ap rarea personal , a locuin elor, docu-
mentelor şi bunurilor împotriva unor perchezi ii şi confisc ri nejustificate nu poate fi violat 
şi nu vor fi emise mandate decât pe baz  de motive probabile…”. Aceasta, în timp ce 
Amendamentul I înscria libertatea religiei, a cuvântului, a presei, dreptul la întrunire 
paşnic  etc.4 

La rândul s u, Declara ia Revolu iei franceze privind drepturile omului şi cet eanului, 
din august 1789, consacr  ca prim principiu egalitatea în fa a legii a tuturor persoanelor. 
Acest principiu st  la baza tuturor celorlalte drepturi şi libert i ca o condi ie general  a 
existen ei lor. Dintre acestea re inem dreptul la proprietate, la securitate, la rezisten  fa  de 
opresiune, libertatea de gândire, de expresie şi de manifestare. 
                                                            

1 Sfântul apostol Pavel, Epistola I c tre Corinteni, Capitolul 13, Verset 13 din Biblie. 
2  Raluca Miga-Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia internaţională a Drepturilor Omului, Universul 

Juridic, edi ia a V-a, Bucureşti, 2010, p. 8-9. 
3 Raluca Miga-Beşteliu, Drept internaţional – introducere în dreptul internaţional public, Editura All 

Educa ional, Bucureşti, 1997, p. 170. 
4 A. Bolintineanu, A. N stase, op. cit., p. 92. 
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Urmare acestor evolu ii, individului i se recunosc drepturi inerente persoanei sale, 
independent de condi ia sa social , drepturi inalienabile şi sacre, opozabile în orice 
împrejurare societ ii şi puterii. În acelaşi timp, este consacrat  primordialitatea legii. Orice 
conflict în impunerea drepturilor trebuie solu ionat printr-o aplicare independent  şi 
impar ial  a legii, conform unor proceduri prestabilite. Impactul acestor evolu ii istorice s-a 
reflectat în con inutul Constitu iilor adoptate, începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
prima parte a secolului al XIX-lea. Astfel, dup  Constitu iile american  şi francez , au fost 
adoptate Constitu ii care au proclamat drepturile şi libert ile fundamentale ale cet eanului 
în Olanda (1798), Suedia (1809), Spania (1812), Belgia (1831), Sardinia (1848) etc. 

Din perspectiva celor de mai sus, se în elege c  problematica protec iei drepturilor şi 
libert ilor fundamentale ale individului nu avea cum s  dep şeasc , la acel stadiu al 
dezvolt rii dreptului şi rela iilor interna ionale, cadrul intern al fiec rui stat. Abia în secolul 
al XIX-lea au ap rut unele încerc ri de interna ionalizare a unor categorii de drepturi, 
dar acestea în special datorit  interesului marilor puteri fa  de drepturile propriilor cet eni 
afla i în str in tate. În epoca men ionat , statutul str inilor era guvernat de un corp de 
reguli cutumiare, cunoscute sub numele de „standard minim”, aplicabil persoanelor şi 
averilor str inilor1. Aceste reguli aveau îns  un con inut destul de imprecis. 

Un domeniu în care secolul al XIX-lea a marcat un progres în codificarea interna-
ional  a normelor de protec ie a drepturilor omului l-a constituit dreptul umanitar şi 

protec ia victimelor r zboaielor. Pot fi men ionate Conven ia de la Geneva din 1864 
privind respectarea imunit ii spitalelor şi îngrijirea solda ilor r ni i şi bolnavi, Conven ia de 
la Haga din 1898 asupra legilor şi obiceiurilor r zboiului pe uscat şi cea din 1907 privind 
r zboiul maritim, precum şi Conven ia de la Geneva din 1929 referitoare la soarta r ni ilor 
şi solda ilor din armatele în campanie şi tratamentul prizonierilor de r zboi. În sfârşit, 
Pactul Societ ii Na iunilor consacr  în 1919 (articolul 25) recunoaşterea interna ional  a 
Crucii Roşii. 

Eliminarea sclaviei şi a comer ului cu sclavi a constituit un alt domeniu al dezvolt rii 
dreptului interna ional al drepturilor omului, în concordan  cu progresul societ ii în 
direc ia recunoaşterii depline a valorii umane. Primele conven ii bilaterale şi multilaterale în 
acest domeniu au ap rut în secolul al XIX-lea. Pot fi men ionate Actul general al 
Conferin ei de la Berlin din 1885, care prevedea suprimarea sclaviei şi mai ales a 
comer ului cu sclavi în zona fluviilor Congo şi Niger; Actul General al Conferin ei 
antisclavagiste de la Bruxelles (1889-1890), care prevedea suprimarea comer ului cu sclavi 
în toat  Africa şi în zona maritim  a Oceanului Indian; Conven ia de la Geneva (1925), 
încheiat  în cadrul Societ ii Na iunilor, care extinde suprimarea sclaviei în toate regiunile 
lumii. 

Protec ia minorit ilor na ionale a intrat în domeniul de interes al dreptului 
interna ional al drepturilor omului dup  Primul R zboi Mondial, în timpul Conferin ei de 
pace de la Paris. Tratatele speciale, denumite „pentru minorit i”, au pus bazele unui sistem 
pentru protec ia drepturilor persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, religioase şi 
lingvistice în cadrul Societ ii Na iunilor. Tratatele au fost semnate de Puterile Aliate, pe de 
o parte, şi de Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România şi Grecia, pe de alt  
parte. Reglement rile teritoriale realizate în urma Conferin ei de Pace, care determinaser  

                                                            
1 Bianca Selejan-Gutan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011,  

p. 3.  
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muta ii importante şi respectiv apari ia unor grupuri na ionale minoritare în diferite state din 
Europa impuneau necesitatea asum rii unor obliga ii menite s  protejeze minorit ile 
împotriva discrimin rilor. Adoptarea îns  a unei formule de protec ie selectiv , în pofida 
faptului c  starea de neomogenitate a popula iei era înregistrat  în aproape toate statele 
prezente la Conferin , precum şi faptul c  sistemul de protec ie a minorit ilor nu era unul 
imperativ pentru toate statele, au constituit cauzele ineficacit ii şi, în final, a eşecului 
acestui sistem. 

De altfel, în elegând c  standardele duble în materia minorit ilor pot genera riscuri 
politice importante, tratatele de pace de dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial n-au mai 
restabilit sistemul conceput de Societatea Na iunilor1. 

Nu în ultimul rând un domeniu important, cel al drepturilor sociale şi la munc , şi-a 
g sit o prima reglementare interna ional  odat  cu încheierea Primului R zboi Mondial. 
Prin Tratatul de la Versailles a fost creat  Organiza ia Interna ional  a Muncii (OIM). 
Constitu ia OIM, tratatul constitutiv al organiza iei, a fost aproape în întregime consacrat  
structurii şi procedurilor unei organiza ii al c rei scop era reglementarea la scar  universal  
a rela iilor dintre muncitori şi patroni. Mai erau înscrise o serie de prevederi care 
reglementau recrutarea for ei de munc , protec ia muncitorilor împotriva accidentelor de 
munc , a bolilor profesionale, ap rarea intereselor muncitorilor ocupa i în str in tate etc. 
Pentru ameliorarea condi iilor de via  şi de munc , precum şi pentru eliminarea nedrept -
ilor, mizeriei şi lipsurilor, OIM a statuat ca principiu: „toate fiin ele umane, indiferent de 

ras , de credin  şi de sex au dreptul s  urm reasc  progresul material şi dezvoltarea lor 
spiritual  în libertate şi demnitate, în securitate economic  şi cu şanse egale”2. 

Protec ia drepturilor omului a fost îns  abordat  efectiv ca imperativ al 

comunit ii interna ionale abia dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial, sub impulsul 
şocului suferit de societatea interna ional  ca urmare a crimelor împotriva umanit ii, 
Holocaustului şi atrocit ilor comise în r zboi. Acest lucru s-a concretizat într-un 
impresionant sistem de reglement ri cu caracter universal sau regional. 

Calea spre constituirea unui sistem eficace de protec ie interna ional  a drepturilor 
omului şi stabilirea obliga iei unei cooper ri interna ionale în acest domeniu a fost deschis  
de Carta ONU şi Declara ia Universal  a Drepturilor Omului. Ultimul document, adoptat de 
Adunarea General  a Na iunilor Unite la 10 decembrie 1948, proclam  în articolul 1: 
„Toate fiin ele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate 
cu ra iune şi conştiin  şi trebuie s  se comporte unele fa  de celelalte în spiritul 
fraternit ii”3. 

Din parcursul istoric de mai sus, se pot desprinde trei niveluri de analiz  a no iunii 

de „drepturi ale omului”4. 
Un prim nivel se refer  la dimensiunea etic , altfel spus filosofia şi morala drepturilor 

omului, ca surs  material  a formul rii juridice a acestor drepturi. 

                                                            
1 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Alain Pellet, Droit international public, 3e édition, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1987, p. 603. 
2 A. Bolintineanu, A. N stase, op. cit., p. 94-95. 
3 Principalele instrumente interna ionale privind drepturile omului la care România este parte, volumul I – 

Instrumente Universale, Institutul Român pentru Drepturilor Omului, Bucureşti, 1999, p. 8. 
4 Vezi şi Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, Presses Universitaires de 

France, 7e édition, Paris, 2005, p. 11-12. 
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În al doilea rând, este vorba despre ideologia politic  a drepturilor omului, astfel 
cum este ea pus  în practic  atât la nivel na ional, cât şi în rela iile interna ionale de state şi 
guverne, partide politice, sindicate, organiza ii neguvernamentale şi organiza ii interna-
ionale. „Diploma ia drepturilor omului”, inclusiv ca mijloc de ac iune politic , reprezint  

forma cea mai concret  de exprimare a acestei dimensiuni. 
În ultimul rând, analiza priveşte dimensiunea dreptului pozitiv al drepturilor 

omului, cu toate mecanismele institu ionale de garantare pe care le implic  aceasta. 
Ansamblul normelor şi mecanismelor de protec ie a drepturilor omului, form  vizibil  de 
manifestare a acestui concept, îşi are fundamentul în straturile inferioare, respectiv baza 
filosofic , dimensiunea politico-ideologic , dezbaterile diplomatice. 

În acest fel, vom în elege de ce „Drepturile omului”, atât ca disciplin  ştiin ific  şi 
capitol distinct în ştiin a de ansamblu a Dreptului Interna ional Public, cât şi ca Drept 
substan ial în planul rela iilor interna ionale, este un produs târziu al evolu iei şi progresului 
societ ii umane, care a dobândit caracter imperativ abia în secolul al XX-lea, aşa cum 
spuneam în special dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial. Muta ia de la atitudinea de 
putere absolut  manifestat  de Suveran, concretizat  prin dreptul „de via  şi de moarte” 
asupra supuşilor, la imperativul cooper rii interna ionale pentru garantarea respect rii în 
planul intern al statelor a unor standarde minime de protec ie a drepturilor omului a fost 
uriaş  şi a necesitate timp îndelungat. Era şi firesc, de altfel, în condi iile în care „protec ia 
interna ional  a individului antrena o atingere grav  a suveranit ii statului”1. 

Astfel încât, evolu iile men ionate au devenit eficace abia atunci când prero-

gativele statului care ineau de competen a sa personal  şi competen a sa teritorial  

(respectiv puterea exclusiv  de a ac iona în raporturile cu indivizii care tr iesc pe 

teritoriul s u, fie ei cet eni sau str ini) s-au înclinat în fa a recunoaşterii interna-

ionale a existen ei unor drepturi şi libert i individuale fundamentale, care nu mai 

pot constitui obiectul competen ei suverane na ionale exclusive. 

Conceptul „Drepturile omului” a fost definit diferit de-a lungul timpului în doctrin , 
în func ie de fundamentele filosofic şi moral, respectiv politic-ideologic, care au constituit 
sursa de inspira ia a fiec rui autor. De exemplu, doctrina de inspira ia naturalist  a f cut 

referire la „drepturile naturale ale fiin ei umane, înzestrat  cu ra iune şi conştiin , 

drepturi inalienabile şi imprescriptibile”2. 

Din punctul nostru de vedere, pentru definirea no iunii sunt importante atât sursele sau 
izvoarele dreptului sau libert ii fundamentale a individului, cât şi coresponden a între 
con inutul substan ial al dreptului şi respectiv necesitatea satisfacerii unei nevoi sociale 
fundamentale a persoanei. 

Astfel încât, din aceast  perspectiv , putem defini „Drepturile omului” ca un 

ansamblu de prerogative codificate sau consacrate în dreptul na ional şi garantate de 

tratatele interna ionale fiec rui individ în raporturile sale cu celelalte persoane fizice 

sau juridice, care exprim  valori sociale fundamentale şi care au drept finalitate 

satisfacerea unor nevoi şi aspira ii umane esen iale şi legitime3. 

                                                            
1 Nguyen Quoc Dinh ş.a., op. cit., p. 587. 
2 M d lina Tomescu, Protec ia Juridic  a Drepturilor Omului, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, 

p. 13; vezi şi Raluca Miga-Beşteliu, Catrinel Brumar, op. cit., p. 8. 
3 Vezi şi Adrian N stase, Drepturile Omului, religie a sfârşitului de secol, R.A. Monitorul Oficial, 

Bucureşti, 1992, p. 18. 
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CAPITOLUL II 

PRINCIPII DE BAZĂ ŞI TRĂSĂTURI CARACTERISTICE  
ALE PROTECŢIEI INTERNAŢIONALE  

A DREPTURILOR OMULUI 

În prezent, urmare evolu iilor normative na ionale şi interna ionale, dar şi a practicii din 
ultimele decenii a statelor şi organiza iilor interna ionale relevante, s-a desprins tot mai mult 
un set de principii de baz  şi respectiv o serie de tr s turi caracteristice ale protec iei inter-
na ionale a drepturilor omului, tot mai larg acceptate la nivel mondial. 

 

§1. PRINCIPII DE BAZĂ 

1.1. Limitarea autorităţii jurisdicţiei naţionale exclusive 

Principiul fundamental de drept interna ional conform c ruia statele nu au dreptul s  
interfereze cu domeniul rezervat al afacerilor interne ale altor state este consecin a egalit ii 
şi suveranit ii statelor şi este exprimat în con inutul articolului 2 paragraful 7 al Cartei 
ONU1. Acest principiu a fost totuşi supus tot mai mult, în ultimele dou  decenii în special, 
unui proces de reinterpretare în raport cu domeniul specific al „drepturilor omului”, în 
sensul în care statele nu se mai pot opune preocup rilor interna ionale şi lu rii unei pozi ii 
sau adopt rii unei decizii care s  se refere la o anumit  situa ie na ional  a drepturilor 
omului2.  

În acest context, este evident ca atunci când un stat accept  dreptul individual de 
peti ionare în baza unei proceduri interna ionale, nu va putea ulterior s  pretind  c  
exerci iul unui astfel de drept constituie o interferen  în afacerile interne ale statului. 
Astfel, autoritatea jurisdic iei na ionale în domeniul specific al „drepturilor omului” 
cunoaşte o limitare care înl tur  caracterul exclusiv de care beneficiase anterior, în bene-
ficiul unui drept de „ingerin ” interna ional  devenit legitim. 

 

1.2. Epuizarea căilor de recurs intern 

Aceast  regul  decurge din principiul enun at anterior. El reprezint  o metod  care 
permite statelor s -şi rezolve propriile probleme interne în concordan  cu procedurile 
constitu ionale na ionale, înaintea accept rii invoc rii mecanismelor interna ionale. Acest 
principiu este larg acceptat în rela iile interna ionale, în domeniul specific al protec iei 
drepturilor omului. Totuşi, atunci când astfel de remedii interne sunt inexistente sau se 

                                                            
1 „Nicio dispozi ie din prezenta Cart  nu va autoriza Na iunile Unite s  intervin  în chestiuni care apar in 

esen ial competen ei interne a unui stat şi nici nu va obliga pe membrii s i s  supun  asemenea chestiuni spre 
rezolvare pe baza prevederilor prezentei Carte”, în Carta Naţiunilor Unite şi Statutul Curţii Internaţionale de 

Justiţie, versiunea român , publicat  sub îngrijirea Centrului de informare ONU pentru România şi tip rit  la 
Editura Apimondia, Bucureşti. 

2 Malcom Shaw, Cambridge University Press, Sixth edition, Third printing, 2010, p. 272-273.  


