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Egalitatea – statele au o capacitate egală de a dobândi drepturi şi obligaţii. Egalitatea are o 

dimensiune diplomatico-juridică şi o dimensiune economică (definită de necesitatea asigurării 

egalităţii compensatorii). 

7.3.3. Principiul autodeterminării (dreptul popoarelor de a-şi hotărî singure soarta) 

  Declaraţia vorbeşte despre “principiul egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului 

de a dispune de ele însele”. 

  De remarcat că titularul acestui drept/principiu este poporul, naţiunea (nu alt subiect de 

drept internaţional) indiferent dacă sunt constituite în stat sau luptă pentru constituirea într-un stat 

propriu. El nu poate fi exercitat de o minoritate naţională. 

  Declaraţia defineşte acest principiu: “Toate popoarele au dreptul de a-şi hotărî statutul lor 

politic în deplină libertate şi fără amestec din afară şi de a realiza dezvoltarea lor economică, 

socială şi culturală şi orice stat are obligaţia de a respecta acest drept conform prevederilor Cartei”. 

7.3.3. Principiul neamestecului în treburile interne (neimixtiunii) 

  Timp de secole, intervenţia a fost considerată ca un mijloc licit de conduită internaţională.  

  Revoluţia Franceză afirmă necesitatea neintervenţiei poporului francez în afacerile interne 

ale altor popoare şi inadmisibilitatea amestecului unor puteri străine în afacerile interne ale Franţei 

(art 119, Constituţia din 1793) Ca reacţie, legitimismul intervenţiei este consacrat de Congresul 

de la Viena (1815). 

  Doctrina Monroe (1823) stabileşte inadmisibilitatea intervenţiei statelor europene pe 

continentul american 

  Doctrinele Calvo, Drago (1866 şi 1902). 

  Conţinut – obligaţia statelor de a nu interveni în afacerile care ţin de competenţa naţională 

a unui stat (care aparţin domeniului rezervat). 

Potrivit acestui principiu este exclusă orice formă de intervenţie, nu numai cea armată (orice 

formă de ingerinţă sau ameninţare îndreptată împotriva personalităţii unui stat sau împotriva 

elementelor lui politice, economice, culturale). 

  Trebuie subliniat că tot mai multe probleme considerate ca aparţinând exclusiv, în trecut, 

competenţei interne a statelor ies astăzi in afara domeniului rezervat (ex: dreptul de intervenţie 

umanitară). 

7.3.4. Principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa 

  Până la semnarea, la 27 august 1928, la Paris, a Pactului Briand-Kellog, războiul era 

considerat ca normal şi legitim în practica dreptului internaţional 

  Art. 2 pct. 4 din Carta O.N.U. arată că “Toţi membrii organizaţiei se vor abţine în relaţiile 

lor internaţionale de la recurgerea la ameninţarea cu forţa sau la folosirea forţei fie împotriva 

integrităţii teritoriale şi independenţei politice a vreunui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu 

scopurile Naţiunilor Unite”. 

  Declaraţia din 1970 arată că războiul de agresiune constituie crimă contra păcii care 

angajează responsabilitatea în conformitate cu dreptul internaţional. 

  Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, în 1974, Rezoluţia 3314 privind definirea 

agresiunii armate. Celelalte forme de agresiune nu sunt încă definite, deşi prin forţă 


