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DELIMITAREA FRONTIERELOR ÎN
PRACTICA INTERNAŢIONALĂ: ASPECTE
JURISDICŢIONALE ŞI POLITICO-
DIPLOMATICE

Selon le Dictionnaire de la terminologie du droit internationale, la frontičre
est la «ligne déterminant oů commencent et oů finnissent les territoires relevant
respectivement de deux Etats voisins». Présisant cette définition, la juridiction
internationale a estimé qu’«une frontičre internationale est la ligne formeé par la
succession des points extręmes du domaine de validité spatiale des normes de
l’ordre juridique d’un Etat», la męme définition valant pour la frontičre terestre
et la frontičre maritime.

Selon la Cour Internationale de Justice « la frontičre moderne est une ligne
séparant des espaces territoriaux oů s’exercent deux souverainetés differents». Aussi,
«définir un territoire est définir ses frontičres », sans que la distinction entre conflits
de délimitation et conflits d’attribution territoriale, parfois faite en doctrine, ait de
réele portée pratique puisque toute délimitation a nécessairement « pour conséquence
de répartie les parcelles limitrophes de part et d’autre de ce trace».

Introducere
Teritoriul reprezintă unul din elementele fundamentale ale statului. Con-

form Convenţiei de la Montevideo din 1933 (prevederile acesteia sunt
recunoscute norme cutumiare) elemente ale statului sunt: teritoriul, populaţia
şi capacitatea de a întreţine relaţii internaţionale. Este evident că, capacitatea
de a-şi delimita teritoriul în mare măsură depinde de capacitatea de a întreţine
relaţii internaţionale.

Caracterizând unul din elementele principale ale statului, pornim de la



Revistă ştiinţifico-practică Nr. 1
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

49

definirea competenţei internaţionale a statului – „forţa juridică (...) recunoscută
de dreptul internaţional unui stat (...) de a cunoaşte un caz, de a lua o decizie, de
a regla un diferend”. [1]

Ca regulă generală, orice competenţă poate fi analizată ratione loci,
deoarece orice competenţă este „spaţială”, se aplică activităţilor care au o bază
teritorială. Adoptarea acestui criteriu spaţial de determinare a competenţelor
statale conduc în mod inevitabil la delimitarea competenţelor pe care statul le
exercită pe teritoriul său de acele pe care le exercită în afara teritoriului său.

Suveranitatea teritorială apare ca o expresie acceptată din punct de
vedere lingvistic, care este mai degrabă comodă decât exactă: aceste
competenţe decurg din suveranitatea asupra teritoriului, ele fiind manifestări
sau consecinţe şi nu conţinut. Însă expresia în cauză are meritul de a pune
accentul pe faptul că asemenea competenţe nu pot fi exercitate decât prin
intermediul exclusivităţii jurisdicţiei statului asupra propriului teritoriu; şi
că corelativ, aceste competenţe sunt cele mai vaste, cele mai importante
recunoscute statului de dreptul internaţional.

În hotărârea din 16 noiembrie 1957, în speţa lacul Lanoux, Arbitrajul
exprimă net această idee: „Suveranitatea teritorială apare ca o prezumţie.
Ea trebuie să fie flexibilă în raport cu obligaţiile internaţionale, indiferent
de sursa acestora, însă ea nu cedează în faţa acestora”. [2] Această regulă a
fost exprimată, doar că într-o altă formă, de Curtea Internaţională de Justiţie
a ONU (CIJ) în hotărârea din 1949 în speţa strâmtoarea Corfu: „Între statele
independente, respectarea suveranităţii teritoriale constituie una din bazele
esenţiale în raporturile internaţionale”. [3]

Aspecte teoretico-practice privind delimitarea frontierelor în
dreptul internaţional

Conform Dicţionarului de terminologie a dreptului internaţional,
frontiera reprezintă „linia ce determină unde porneşte şi unde finalizează
teritoriile în care se încadrează cele două state vecine”. Precizând această
definiţie, Arbitrajul împuternicit să determine Frontiera maritimă dintre
Guinea-Bissau şi Senegal, a constatat că „o frontieră internaţională reprezintă
linia formată prin succesiunea punctelor extreme ale domeniilor de validitate
spaţială a normelor de ordin juridic ale unui stat”,[4] aceeaşi definiţie se
aplică frontierei terestre şi frontierei maritime. [5]

Frontiera modernă reprezintă linia ce separă spaţiile teritoriale unde sunt
exercitate două suveranităţi diferite. La fel, „a defini un teritoriu presupune
definirea frontierelor sale”, [6] fără ca distincţia între litigiile de delimitare şi
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cele de atribuire teritorială, deseori întâlnită în doctrină, să fie reală, deoarece
orice delimitare are în mod necesar „ca consecinţă întregirea parcelelor
limitrofe de o parte şi de alta a traseului în cauză”. [7]

Stabilirea unei linii de frontieră presupune constituirea unei comunităţi
umane, relativ sedentară şi ataşată la o entitate statală. Cei drept, în opinia
CIJ această regulă nu este acceptată în cazul zonelor nomade sahariene până
la mijlocul secolului XIX, care a constatat că legăturile existente între diversele
triburi „nu cunoşteau frontiere între teritorii”. [8]

Frontiera este în principiu o limită de caracter internaţional. Ea trebuie
să delimiteze în mod clar liniile stabilite conform unei proceduri
internaţionale, dar care nu separă statele, ci sunt limite trase între diferite
colectivităţi intra-statale conform unei proceduri de drept intern.

Există în principiu, linii provizorii ce separă combatanţi care sunt
stabilite prin convenţii de armistiţiu. În Germania ocupată, imediat după
cel de-al Doilea Război Mondial, limitele zonelor de ocupaţie a Aliaţilor nu
au fost considerate frontiere (a se vedea de exemplu hotărârea Arbitrajului
din 9 octombrie 1998 între Erythreia şi Yemen, care precizează că Armistiţiul
de la Mudros între Aliaţi şi Imperiul Otoman nu a putut avea efecte juridice
definitive pentru atribuirea teritoriilor respective). [9] Situaţia este mai puţin
clară atunci când se referă la linia de partajare a statelor divizate (Coreea,
iar în trecut Vietnamul şi Germania): Actul Final al CSCE de la Helsinki
din 1975 nu face referinţă decât la frontierele statelor participante, RF
Germană şi RD Germană, până la reunificare, au menţinut în aplicare un
regim special pentru „comerţul intern german”, care postula absenţa unei
frontiere internaţionale între ele. Urmat de Tratatul de unificare din 31 au-
gust 1990, Tratatul de la Moscova din 12 septembrie 1990 privind
reglementarea definitivă a chestiunii germane, defineşte teritoriul german
ca incluzând fostele RF Germană şi RD Germană şi „Berlinul în ansamblu”,
confirmă caracterul definitiv a frontierelor sale şi dispune că Germania unită
nu are nici o revendicare teritorială faţă de alte state” (art.1). Conform acestor
dispoziţii, Germania şi Polonia au încheiat la 14 noiembrie 1990 un tratat
ce confirmă traseul frontierei pe linia Oder-Neisse. [10]

Ce ţine de limitele ce separă colectivităţile teritoriale în interiorul unui
stat, acestea nu sunt frontiere, fie că este vorba despre delimitarea dintre
statele membre în cadrul unui stat federal, fie despre cele ale coloniilor
limitrofe a unei puteri coloniale. Între timp, odată cu obţinerea independenţei
de către aceste colonii, aceste delimitări administrative pot să se transforme
în frontiere.
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Operaţiunea completă de determinare a liniei de frontieră este constituită
din mai multe faze. Prima este cea de delimitare, operaţiune juridică şi
politică care fixează întinderea spaţială a împuternicirilor statale. Cea dea
doua este demarcarea – operaţiune tehnică de executare care instalează pe
sol termenii unei delimitări stabilite.

Distincţia dintre cele două concepte nu este tot timpul uşoară în
practică. [11]

Cea de-a treia şi ultima fază constă în delimitare, operaţiune care
materializează frontiera pe teren prin repere convenite (terminale, pichete etc.).

În hotărârea emisă la 29 septembrie 1988 între Egipt şi Israel în speţa
Taba, Arbitrajul pare că a acceptat să prevaleze traseul delimitării ulterioare
în baza celui prevăzut prin Acordul de delimitare din 01.10.1906 dintre Marea
Britanie şi Imperiul Otoman. [12] Cu toate acestea, este mai frecvent deducerea
dintr-o operaţiune de demarcare existenţa unui acord anterior referitor la
delimitarea frontierei existente. [13]

Stabilirea unei frontiere angajează viitorul. După cum a menţionat CIJ
în speţa Templul din Preah Vihear: „În general, în cazul în care două ţări
definitivează între ele o frontieră, unul din obiectivele sale principale este
de a stabili o soluţie stabilă şi definitivă”. [14] Statele înconjoară deci mul-
tiple precauţii la diverse etape ale operaţiunii şi-şi consacră angajamentul
mutual, de regulă printr-un tratat. Solemnitatea operaţiunii impune o
îngrijorare privind stabilitatea juridică suficient de puternic pentru a disocia
delimitarea frontierelor de soarta tratatelor care le-au stabilit. [15]

Traseul frontierei poate fi stabilit în urma unor negocieri, a unui
regulament unilateral sau colectiv adoptat de „un grup de Puteri”, de regulă
în urma unui război, în baza unei reguli cutumiare sau a unei reglementări
jurisdicţionale sau de arbitraj. Soluţia perfectă ar fi semnarea unui acord
internaţional.

În cazul Republicii Moldova prezintă interes practica de delimitare a
frontierelor naturale constituite prin fluvii sau râuri. În acest caz (fapt bine
cunoscut) linia de frontieră uneori apare ca o soluţie inegală, deoarece unul
din state dispune în întregime de pista apei, iar uneori la mijlocul acestui
fluviu (sistemul liniei mediane). Din considerente practice, în cazul pistelor
apelor navigabile, domină soluţia ce face să coincidă frontiera cu thalweg-
l, în principiu există mai multe definiţii, dar care coincid cu linia mediană a
canalului navigabil; [16] în cazul mai multor canale navigabile, vom reţine
canalul principal. Pentru a-l determina, Curtea în speţa privind insula
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Kasikili/Sedudu s-a bazat pe o pluritate de criterii – adâncimea, lăţimea,
„configurarea profilului cursului canalului”, navigabilitatea. [17] Trebuie
la fel de precizat dacă traseul este stabilit în funcţie de apele complete sau
de cele scăzute ale fluviului.

Odată cu declanşarea procesului de decolonizare în America Latină în
secolul XIX, în Africa şi Asia în secolul XX, noile state au reţinut un principiu
politic de delimitare numit uti possidetis juris, [18] care prevede fixarea
frontierei în funcţie de vechile delimitări administrative interne ale statului
precedent, pe teritoriul căruia s-au constituit noile formaţiuni statale. Aceeaşi
regulă a fost acceptată în cazul destrămării Yugoslaviei, a URSS şi a
Cehoslovaciei în ultimul deceniu al secolului XX. Această soluţie favorabilă
pentru statu quo ante, acest principiu vizează să „îngheţe” litigiile teritoriale
şi să micşoreze tensiunile.

Referindu-ne la Yugoslavia, menţionăm că Consiliul de Securitate a
aprobat Declaraţia CSCE din 3 septembrie 1991 conform căreia „nici un
câştig sau modificare a teritoriului prin aplicarea forţei în interiorul Yugoslaviei
nu este acceptată” [19] şi cere „respectarea principiului caracterului
inacceptabil a oricărei modificări a frontierei prin intermediul forţei”. [20]
Mai explicit, Comisia de Arbitraj a Conferinţei pentru Pace în Yugoslavia s-
a referit la hotărârea CIJ menţionată anterior pentru a estima că „principiul
uti possidetis juris (...), recunoscut iniţial în procesul de reglementare a
problemelor de decolonizare în America şi în Africa, constituie astăzi un
principiu ce reprezintă un caracter general” (avizul Nr.3 din 11 ianuarie 1992),
[21] că dreptul popoarelor de a dispune de ele însele nu poate avea prioritate
„cu excepţia cazurilor prezenţei acordului chiar din partea statelor cointeresate”
(avizul Nr.2 din 11 ianuarie 1992). [22] Ce ţine de ex-URSS facem referinţă
la art.5 al Acordului de la Minsk din 08.12.1991 prin care au fost confirmate
delimitările administrative dintre fostele republicii unionale pentru stabilirea
frontierelor dintre noile state independente.

Normele cutumiare şi convenţionale în serviciul dreptului internaţional
contemporan în procesul de delimitare a frontierelor dintre state

Incertitudinea privind traseul frontierelor este sursa unui litigiu internaţional
important: este vorba despre o „chestiune de suveranitate” extrem de sensibilă,
dat fiind că miza este concretă şi fundamentală, deoarece aceasta reprezintă
extinderea suveranităţii teritoriale a statului respectiv. Chiar dacă contestările
teritoriale nu sunt excluse între „vechile” state europene (a se vedea speţa
Minquiers et Échéhours între Franţa şi Regatul Unit; [23] sau speţa privind
unele Porţiuni frontaliere între Regatul Belgia şi Regatul Ţărilor de Jos [24]),
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acestea sunt frontierele dintre statele constituite în urma decolonizării sau a
destrămării unor statelor (URSS, Yugoslavia) care au la origine problemele
cele mai numeroase şi cele mai dificile. Şi dacă principiul uti possidetis juris
acordă în acest sens un exemplu de soluţie, aplicarea acestuia pare a fi insuficientă
pentru determinarea exactă a frontierei.

Delimitările coloniale nu au avut tot timpul o mare precizie sau veneau
în contradicţie cu aspectele geografice sau naturale, uneori acestea chiar
lipseau. De unde şi renaşterea litigiilor teritoriale, care prin interzicerea
aplicării forţei, pot fi soluţionate prin recurgerea la arbitraj sau la o jurisdicţie
internaţională [25] sau prin negocieri diplomatice, obiectivul cărora este
delimitarea frontierelor.

După cum a stabilit una din camerele CIJ în speţa privind diferendul
frontalier terestru, insular şi maritim „nu putem nega importanţa principiului
uti possidetis juris care, în general a dat naştere la frontiere exprese şi stabile”,
acesta „nu este acela în raport cu care instanţele internaţionale stabilesc o
regulă” şi, dacă limitele anterioare sunt incerte, „uti possidetis juris, în cazul
dat, se referă doar la o cale instabilă”. [26]

Într-o asemenea ipoteză „caracterul salvator” al lui uti possidetis juris pare
a fi iluzoriu: se postulează existenţa unei frontiere, însă traseul său trebuie să fie
stabilit adesea „într-o manieră a unui puzzle pornind de la unele piese decupate
anterior, în aşa fel încât întinderea şi amplasarea frontierei obţinute să depindă
de mărimea şi forma piesei inserate”. [27]

Chestiunea delimitării frontierelor supuse examinării CIJ în mare parte
se referă la spaţiile maritime. În acest sens este destul de benefică practica
Înaltei Curţi prin intermediul căreia au fost fixate şi promovate mai multe
norme şi principii de drept internaţional – multe dintre care au devenit parte
componentă a dreptului internaţional cutumiar.

Dreptul internaţional contemporan „recomandă” statelor să-şi
soluţioneze diferendele teritoriale pe cale amiabilă. În acest sens soluţia ar
fi adresarea unei jurisdicţii internaţionale, în special CIJ, fapt deja menţionat
în lucrare. Dar nu este exclus nici dialogul direct dintre părţile cointeresate.

Este bine cunoscut faptul că calitatea de membru al NATO şi al UE
este incompatibilă cu careva pretenţii teritoriale. Aşa, de exemplu, România
şi Ucraina au acceptat jurisdicţia CIJ în speţa privind delimitarea maritimă
în Marea neagră, [28] iar Slovenia şi Croaţia au semnat un acord, ce le-a
permis să înceapă consultaţii nu doar pentru a evita un posibil conflict armat,
dar şi pentru a încerca de a găsi o soluţie viabilă în lipsa unei hotărâri
jurisdicţionale internaţionale. În principiu, intrarea în esenţa acestui micro-
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conflict, va permite evitarea altor conflicte de acest gen din spaţiul ex-
yugoslav prin intermediul unei soluţii originale.

Vom încerca să facem o analiză a acestui litigiu care include chestiunea
delimitării frontierei sloveno-croate în golful Piran. [29]

Dreptul mării conţine câteva principii simple, însă combinaţia acestora
trezeşte anumite complexaţii. Art.2 al Convenţiei de la Montego Bay (1982)
privind dreptul mării stipulează că fiecare stat riveran are dreptul să
delimiteze un spaţiu suveran, numit „ape teritoriale” de un minimum de 12
mile calculat de la ţărm. Articolul 15 intitulatDelimitation of the territorial
sea between States with opposite or adjacent coasts „Delimitarea mării
teritoriale între statele cu ţărmuri opuse sau adiacente”, prevede că „În cazul
în care coastele a două state sunt opuse sau adiacente reciproc, nici unul din
cele două state nu are dreptul, în lipsa unui acord între ele ce ar prevedea
contrariul, de a extinde în marea sa teritorială dincolo de linia mediană
fiecare punct din care este echidistant faţă de cele mai apropiate puncte de
bază de la care lăţimea apelor teritoriale ale fiecăruia dintre cele două state
se măsoară. Dispoziţia de mai sus nu se aplică, cu toate acestea, în cazul în
care este necesar, din motive de titlu istoric sau de alte circumstanţe speciale
pentru a delimita apele teritoriale ale celor două state într-un mod care este
în contradicţie cu acestea” (traducerea noastră).

Principiul liniei mediane a fost elaborat prin tratatul de la Osino din 1975
dintre Yugoslavia şi Italia. Aplicarea strictă a art.15 al Convenţiei de la Montego
Bay în cazul golfului Piran ar putea avea ca efect privarea Sloveniei de acces la
mare. Problema se complică în măsura în care delimitarea terestră la fel a fost
contestată. În Istria, „chestiunea celor patru localităţi” (satele Buzin, Mlini,
Skudelin şi Skrije) a contrapus cele două republici. Slovenia consideră că cele
patru localităţi erau incluse prin limita cadastrală din 1910, în cadrul comunei
Riran. Revendicarea croată viza să instaleze frontiera pe vechea albie a râului
Dragnja. Parlamentul sloven a anexat aceste patru localităţi în 1994. Croaţia s-
a opus viguros acestei modificări subliniind că documentul cadastral din 1946
includea trei din aceste localităţi în comuna croată Kasteli, iar mai târziu în
cadrul comunei Buje. [30] În august 1998 serviciile tehnice ale comunei Piran
au racordat aceste localităţi la reţelele Sloveniei (electricitate, apă, telefon), fapt
ce a declanşat anumite tensiuni între cele două state. În principiu, teritoriul pus
în discuţie este destul de modest. Însă miza include limita maritimă a acestor
teritorii – peninsula Savudrija. Slovenia ar putea, în caz de anexiune a acesteia,
să pretindă ca punctul de plecare (terestru) de la linia mediană în sensul art.15
al Convenţiei de la Montego Bay să se afle în Slovenia, în aşa fel va include o
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mare parte a golfului Piran, transformîndu-l în mare interioară. Cu toate acestea,
menţinerea frontierei terestre pe linia din 1991 şi poziţia golfului Piran (orientată
Nord-Vest) este acea că un traseu maritim, în baza art.15 al Convenţiei de la
Montego Bay va tăia o treime din spaţiul aflat sub jurisdicţia Sloveniei. În caz
că principiul echidistanţei ar fi fost adoptat, apele teritoriale croate s-ar întinde
până la 2 mile de la porturile Trieste şi Koper, stabilind o frontieră maritimă cu
Italia.

Însă Croaţia a respins în permanenţă o posibilă concesie referitor la frontiera
terestră din considerente că războiul cu Serbia din 1991-1995 ar impune o
interpretare de ordin că orice concesie teritorială, cât de mică n-ar fi ea, unui din
vecinii săi într-un teritoriu recunoscut pe plan internaţional Croaţiei ar fi fost
perceput de natura de a da un argument Serbiei. O soluţie asemănătoare, în
viziunea Croaţiei, ar fi ridicat chestiunea frontierei de la Vukovar.

Problema a apărut, în principiu, din considerentele că între cele două
republici pe timpul Yugoslaviei lui Tito nu au existat frontiere maritime. Ante-
rior am menţionat că frontierele pot fi doar între subiecte de drept internaţional,
iar în interiorul statului delimitările au un caracter administrativ. În această situaţie
este clar că o delimitare administrativă maritimă între cele două republici nu
putea exista a priori. Aceasta, la rândul său, face imposibilă aplicarea principiului
utis possidetis juris, dat fiind că avizele Comisiei Badinter au pus accentul pe
delimitarea frontierelor terestre între republicile fostei Yugoslavii: frontierele
interioare între republici devin frontiere internaţionale între noile state. Economia
golfului Piran (pescuit, activităţi de port) era în special în posesia Sloveniei.
Aceasta explică dorinţa Sloveniei de a garanta un acces suveran la apele
internaţionale. În principiu, acest acces nici nu era ameninţat: liberul pasaj în
strâmtori, golfuri şi mările interioare a tuturor navelor în timp de pace este un
principiu al dreptului mării de pe timpul lui Grotius, iar Convenţia de la Montego
Bay (1982) doar l-a confirmat. Însă pur simbolic, de a nu avea obligaţia de a
trece prin apele croate în viziunea Sloveniei pare un mijloc pentru a putea afirma:
dispunând de un litoral redus (47 km), liberul acces la mare este o chestiune de
principiu sau de „rang” internaţional.

Revendicarea minimală de către Slovenia a fost tot timpul să dispună
de un coridor de acces suveran la mare, în timp ce delegaţia croată a subliniat
de fiecare dată, că din punct de vedere juridic aplicarea art.15 exclude, în
mod normal, această concesie din partea Croaţiei a apelor sale teritoriale.
Comisia constituită din geografi croaţi şi sloveni „Klemenčić-Gosar” (după
numele geografilor croat Klemenčić şi sloven Gosar) propusese o „zonă
comună croato-slovenă care ar permite Sloveniei să aibă acces la marea din
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afara suveranităţii croate. Zone maritime comune există în Pacific (Timor,
strâmtoarea Torres) şi America de Sud (Malouines).

Soluţia corectă din punct de vedere juridic în soluţionarea unui asemenea
dezacord este avizul CIJ, competentă în sistemul ONU pentru problemele de
drept internaţional public, cum ar fi delimitarea frontierelor sau un proces în
faţa noului Tribunal internaţional maritim de la Hamburg, constituit special
pentru a aplica dreptul mării. În principiu, cele două state pot numi un arbitru
în baza unui acord comun, însă Slovenia refuzase această soluţie, preferând-
o pe cea jurisdicţională. Statu quo care a fost propus (moratoriu asupra
negocierilor până la intrarea celor două state în Uniunea Europeană)
avantajează Croaţia, la fel ca şi aplicarea art.15. Slovenia vrea să admită
caracterul de excepţie sui generis al dezacordului. S-ar putea de forţat
următoarea soluţie: Slovenia are dreptate din punct de vedere sociologic, însă
din punct de vedere juridic – nu. Mai precis, dacă într-adevăr cutuma este un
izvor de drept internaţional public, în opinia unor autori ea poate apărea ca un
izvor subsidiar în cazul în care un acord internaţional este aplicabil într-un
domeniu cum este dreptul mării. [31] Nu suntem de acord cu o asemenea
tratare, dat fiind că practica judiciară, inclusiv a CIJ, ne demonstrează
contrariul. [32] Faptul că activitatea economică în golful Piran este dominată
de Slovenia, ar fi un argument pentru a stabili o normă cutumiară în lipsa
unui acord, dar nu poate permite eliminarea art.15 al Convenţiei de la Montego
Bay, soluţie posibilă în cazul acordului din partea Croaţiei. Sub preşedinţia
lui Franjo Tudjman, într-un context încă marcat de amintirile războiului din
anii 90 ai secolului XX, o concesie de principiu părea a fi exclusă, chiar dacă
în realitate Croaţia avea nevoie de o înţelegere din partea Sloveniei în raport
cu alte contecioase bilaterale, în special economice.

Venirea la putere a noului guvern croat în urma alegerilor electorale din
ianuarie şi februarie 2000 a deblocat situaţia. Ideea unui coridor ce ar permite
Sloveniei să aibă acces la apele internaţionale a fost admisă, cu condiţia că
Croaţia îşi păstrează o frontieră maritimă cu Italia. Acordul din iulie 2001 în
mare parte se bazează pe propunerile comisiei Klemenčić-Gosar, „zona
sloveno-croată a fost transformată într-un coridor sloven”. Slovenia obţinuse
o concesie de principiu, iar Croaţia a rămas vecina Italiei. Negocierile dificile
impuse inclusiv de lipsa unei frontiere maritime anterioare între Slovenia şi
Croaţia explică în mare măsură dificultăţile soluţiei. Însă este clar că contextul
politic al ultimului deceniu al secolului XX, necesitatea afirmării statale a
Sloveniei şi ideea fixă de a apăra „frontierele recunoscute pe plan internaţional”
a ex-preşedintelui Franjo Tudjman, care a recuperat regiunea Vukovar doar
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în ianuarie 1998, explică acest blocaj. Într-adevăr, principala regulă aplicabilă,
este vorba despre art.15 al Convenţiei de la Bontego Bay, a avut efecte
favorabile pentru Croaţia şi de aceea decizia putea fi doar politică.

Încheiere
În cadrul conferinţei au fost abordate mai multe aspecte teoretico-prac-

tice care pot prezenta un interes sporit pentru Republica Moldova. În acest
sens apreciem eforturile depuse de organizatori – unul din meritele cărora
este că probabil pentru prima dată în istoria Republicii Moldova a fost
abordată problema delimitării frontierelor la nivel de conferinţă ştiinţifică.
Totodată, nu putem să nu ne expunem în legătură cu unele tendinţe prezente
în societatea moldovenească. Este vorba de profesionalismul fiecăruia în
domeniul său. Există o regulă acceptată în lumea ştiinţifică în calitate de
axiomă – fiecare expert se expune doar în domeniul său! Doar câteva
exemple din cadrul discursurilor ţinute la conferinţă: nu se face diferenţiere
între termenii „referendum” şi „plebiscit”; dintre tratat de frontieră şi acord
privind regim de frontieră; se afirmă că Curtea Internaţională de Justiţie
creează precedente judiciare etc.

Mai detaliat dorim să ne referim la un caz. În cadrul dezbaterilor, de
unul dintre cei ce se pretinde „specialist” în toate domeniile, evident şi în
dreptul internaţional, a fost aruncată fraza „dreptul internaţional este făcut
de politicieni”! Ce aberaţie! Sau poate asemenea concept este accesibil pentru
Republica Moldova? În replică profesorul Osmochescu N. a atenţionat că
dreptul internaţional îl creează statele. Nu dorim să negăm declaraţia în
cauză, doar venim cu unele precizări care au drept scop confirmarea regulii
date, doar că pentru un public mai specific – cel care se pretinde „atotştiutor”.

Într-adevăr, statele ca principalele subiecte de drept internaţional sunt
unicele subiecte creatoare de norme de drept internaţional. Noi ne referim la
altceva. Ne întrebăm – care ar fi nivelul dreptului internaţional contemporan
dacă procesul de elaborare a proiectelor convenţiilor internaţionale ar fi fost
lăsat pe seama politicienilor şi nu a specialiştilor de drept internaţional? Cred
că sub orice nivel de critică ... sau la nivelul conceperii acestuia de către
„elita” politică moldovenească! Este bine cunoscut faptul că proiectele de
texte ale viitoarelor acorduri internaţionale universale sunt elaborate de
Comisia de drept internaţional a ONU, care este compusă din 34 de experţi
de talie mondială, profesori notorii, ce sunt aleşi în calitate personală şi nu ca
reprezentanţi ai statelor. Da, într-adevăr, aceste proiecte pentru a deveni norme
de drept internaţional trebuie să fie acceptate de către state prin voinţa politică,
însă argumentele „pro” şi „contra” la fel sunt formulate de specialişti de drept
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internaţional. Cel puţin aceasta este procedura în cadrul statelor membre a
Uniunii Europene spre care atât de „stângaci” tinde şi Republica Moldova.

A fost abordată şi chestiunea privind delimitarea în Marea Neagră dintre
România şi Ucraina, fiind menţionat că acest „precedent” poate fi aplicabil în
alte cazuri??? Menţionăm că CIJ nu a dat câştig de cauză în cazul dat, ea a
determinat liniile de delimitare a zonelor maritime în jurul Insulei Şerpilor
conform normelor dreptului internaţional, şi nicidecum nu a pus la îndoială
apartenenţa acestei insule la Ucraina, aşa cum a fost de câteva ori susţinut în
cadrul conferinţei (spre uimirea experţilor de la Kiev şi Bucureşti).

În general, trebuie să recunoaştem că adresarea către Înalta instanţă
judiciară (este vorba despre CIJ) reprezintă un nivel de maturitate al statului.
Studiind speţele examinate de CIJ putem determina şi perioada de maturizare
a fiecărei societăţi. Şi aici printre primele au fost statele europene – Marea
Britanie, Germania, Regatul Ţărilor de Jos, Danemarca, Franţa etc. Iar în
ultimul timp printre statele care se adresează CIJ se enumeră tot mai multe
state de pe continentele latino-american şi cel african, care se ciocnesc cu
chestiunea delimitării frontierelor post-coloniale, care, după cum a fost
menţionat în lucrare, deseori erau stabilite în mod arbitrar de fostele metropolii.

Referindu-ne la una din problemele abordate, care în viziunea noastră
are un caracter populist şi electoral – necesitatea încheierii unui Tratat între
Republica Moldova şi România privind delimitarea frontierei dintre cele două
state – constatăm că dreptul internaţional este expres în acest sens. Republica
Moldova este succesor al URSS la Tratatul dintre URSS şi România prin
care a fost delimitată frontiera de stat. Succesiunea în dreptul internaţional
este reglementată prin Convenţia de la Viena din 1978 (în vigoare din 1996)
privind succesiunea statelor la tratatele internaţionale. Prevenind situaţia în
care cineva va pune întrebarea – cum putem face referinţă la această convenţie
dacă ea a intrat în vigoare în 1996, pe când Republica Moldova s-a constituit
în 1991, răspundem că Convenţia de la Viena (1978) privind succesiunea
statelor la tratatele internaţionale a existat până în 1996 în formă cutumiară,
fapt confirmat de practica statelor. În aşa fel, între Republica Moldova şi
România este necesar de a încheia un acord prin care va fi stabilit regimul de
frontieră. Drept exemplu poate servi practica altor state din spaţiul ex-URSS,
inclusiv Ucraina, Belarusi, Letonia, Lituania, Estonia etc. Ce ţine de frontiera
cu Ucraina, constatăm că Republica Moldova şi-a asumat anumite obligaţiuni
internaţionale în urma semnării acordului bilateral, iar în conformitate cu
principiul pacta sunt servanda trebuie să le onoreze cu bună credinţă. Totodată,
aceasta nu împiedică Chişinăul de a continua negocierile în scopul semnării
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unui protocol adiţional – obiectivul căruia ar fi definitivarea unor aspecte
litigioase în interesul cetăţenilor ambelor ţări.

În final constatăm că dialogul cu statele vecine – România şi Ucraina –
trebuie continuat, accentul fiind axat pe respectarea intereselor cetăţenilor
Republicii Moldova, dar în egală măsură şi pe importanţa respectării
obligaţiilor internaţionale asumate de stat, indiferent de natura acestora –
convenţionale sau cutumiare.
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