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1. Preliminarii privind tema de cercetare 

 

Tema de cercetare  

          Am realizat această cercetare doctorală plecând de la faptul că poluarea nu 

cunoaște frontiere, ea este un fenomen transfrontalier care preocupă întreaga comunitate 

internațională, devenind astfel o problemă globală. Intensificarea și diversificarea 

poluării, degradarea elementelor de mediu au determinat cooperarea internațională și 

reglementarea la nivel internațional și național a problematicii protecției mediului. Cert 

este că interdependența elementelor mediului natural reprezintă un fenomen global. 

          Timpul a demonstrat că activitățile din domeniul industrial, agricol și tehnologic 

întreprinse pe teritoriul unui stat pot avea efecte dăunătoare pe teritoriul altui stat sau în 

zonele care nu se află sub jurisdicția niciunui stat. Astfel de daune transfrontaliere au 

determinat apariția teoriilor privind răspunderea statelor și a modalităților prin care astfel 

de daune pot fi reparate. 

   Cel mai cunoscut caz de poluare transfrontalieră este accidentul de la Cernobîl. 

Accidentul de la Cernobîl a fost cel mai grav din istoria accidentelor nucleare. 

Radioactivitatea a atins cote alarmante iar consecințele dăunătoare au depășit granițele 

URSS. 

            În acest caz, s-a văzut discrepanța mare dintre teorie și practică în problema 

răspunderii statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere. S-a pus problema în ce 

măsură un stat poate să fie răspunzător potrivit dreptului internațional pentru daunele de 

mediu provocate altor state, și ce mijloace jurisdicționale sunt la îndemâna statului sau 

chiar a persoanelor fizice afectate, pentru a invoca răspunderea unui stat pentru 

prejudiciul suferit ca și consecință a daunei de mediu transfrontaliere. La aceste întrebări, 

se va încerca să se răspundă pe tot parcursul studiului, ele devenind elementul central al 

acestei teme de cercetare, în jurul cărora va gravita întreaga problematică analizată. 

            Prezentul studiu își propune să analizeze problema răspunderii statelor pentru 

daunele de mediu transfrontaliere, evoluția reglementărilor din domeniu și impactul pe 
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care aceste daune transfrontaliere îl are nu numai asupra generațiilor prezente dar și 

asupra generațiilor viitoare. 

 Pentru a adorda acest studiu este necesară însă cu prioritate, o analiză a evoluției 

reglementărilor internaționale în domeniul dreptului internațional al mediului. Astfel, se 

impune analiza conceptului de daună de mediu, analiză care se axează în principal pe 

studierea terminologiei folosite în domeniu și a dificultății de cele mai multe ori de 

transpunere exactă, prin intermediul traducerii din limba engleză, a sensului termenilor 

,,harm”, ,,injury”, ,,damage”, ,, state responsability” sau ,,state liability”. De asemenea, s-

a impus analiza principalelor convenții din domeniu și evidențierea rolului pe care 

doctrina și jurisprudența l-a avut până în prezent în formarea de reguli referitoare la 

daunele de mediu transfrontaliere. 

De asemenea, problematica răspunderii statelor pentru daunele transfrontaliere 

este analizată și din perspectiva Comisiei de Drept Internațional, care a elaborat în 2001 

Proiectul de articole asupra Răspunderii statelor pentru fapte internaționale ilicite și 

Proiectul de articole purtând titlul Prevenirea prejudiciilor transfrontaliere din activități 

periculoase. Apoi, în 2006 CDI a adoptat setul de 8 ,,Principii – proiect privind alocarea 

costurilor în caz de prejudiciu transfrontalier rezultat din activități periculoase”. La cea 

de-a 60-a sesiune din anul 2008 CDI în același spirit a adoptat proiectul pe articole 

privind Dreptul aplicabil acviferelor transfrontaliere”. 

Dezvoltarea dreptului internațional al mediului a dus într-o mare măsură la 

concentrarea pe adoptarea de măsuri preventive decât pe măsuri de compensație, având în 

vedere că de cele mai multe ori daunele de mediu sunt ireversibile. Cu toate acestea, 

daunele de mediu transfrontaliere continuă să apară și astfel se pune problema invocării 

răspunderii și a compensației pentru dauna suferită. Maniera prin care compensația poate 

fi obținută este de obicei stabilită în prevederile tratatelor și anume, prin canale politico-

diplomatice sau prin apelarea la mijloace jurisdicționale naționale sau internaționale. 

 De asemenea, studiul își propune să analizeze comparativ legislația din domeniul 

mediului la nivel național din câteva state, având în vedere că în mare măsură formarea 
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normelor juridice internaționale privind daunele de mediu transfrontaliere sunt 

determinate de dezvoltatrea  reglementărilor și practicii naționale în domeniu. 

Elementele inovative ale acestei teze sunt în număr de trei. Primul element se 

referă la distincția dintre dauna de mediu și dauna ecologică.  Concluzia rezultată a fost 

că, în timp ce la dauna de mediu paguba poate fi cuantificată, în cazul daunelor ecologice 

paguba nu este cuantificabilă. Bunurile ecologice sunt bunuri publice sau bunuri comune 

ale umanității (marea liberă, spațiul cosmic, atmosfera, regiunile polare) întrucât nu 

aparțin nimănui în sens de proprietate. De multe ori, în acest caz companiile de asigurări 

precizează că nu au cum să cuantifice eventualele pagube, și prin urmare nu pot să 

asigure aceste riscuri. ,,Dauna ecologică este în primul rând dauna de mediu asupra apei, 

aerului, solului, florei sau faunei. Poate fi vorba de o specie de animal care trăiește în 

sălbăticie, de exemplu, sau de resursele de apă care aparțin tuturor. Dauna ecologică 

întotdeauna presupune afectarea unei resurse natural libere”.
2
 

Al doilea element este reprezentat de analiza discrepanței dintre teorie și practică 

în domeniul dreptului internațional al mediului, analiză care este completată de cazuri noi 

și edificatoare în sprijinul acestei afirmații.  

Al treilea element îl constituie studiul privind analiza regimului răspunderii 

internaționale pentru daunele de mediu transfrontaliere, studiu însoțit de detalierea celor 

mai reprezentative și recente cazuri din domeniul protecției mediului și a mijloacelor lor 

de soluționare. În cadrul analizei regimului răspunderii internaționale pentru daunele de 

mediu, cea mai mare provocare a fost analiza conceptului de daună de mediu provocată 

patrimoniului comun al umanității. Daunele de mediu provocate patrimoniului comun al 

umanității au început să atragă din ce în ce mai mult atenția comunității internaționale 

datorită impactului major pe care aceste daune le au asupra resurselor comune prezente  

și viitoare.           

 În ultimii ani am fost martorii dezvoltării unor noi concepte care au impact asupra 

dreptului internațional al mediului. Cele mai importante sunt în mod indubitabil 

patrimoniul comun al umanității și echitatea între generații. Conceptul de patrimoniu 

                                                           
2
 http://www.thecroforum.org/documents/2013/08/insurability-of-eco-damage.pdf 
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comun al umanității este printre puținele concepte din dreptul internațional care a dat 

naștere la multe controverse. Totodată, acesta este în strânsă legătură cu conceptele de 

interes comun și preocupare comună sau de noțiunea de res communis, care în dreptul 

internațional se aplică mării libere, atmosferei, spațiului cosmic, fundului mărilor, prin 

urmare bunurilor globale care nu fac obiectul drepturilor individuale și a apropierii lor. 

           

         Necesitatea și actualitatea temei de cercetare 

         Necesitatea studierii răspunderii statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere 

apare ca urmare a nevoii realizării unei monografi cât mai cuprinzătoare privind căutarea 

și analizarea unor soluții la problema răspunderii statelor pentru daunele de mediu 

transfrontaliere, având în vedere că această problematică nu și-a găsit în doctrină o 

rezolvare concretă. 

          Studiul își propune să acopere lacunele pe care literatura juridică națională le are în 

raport cu cercetarea daunelor de mediu transfrontaliere. Aspectele de mediu privite din 

perspectiva relațiilor internaționale, devin din ce în ce mai complexe, mai ales datorită 

controverselor privind legătura dintre protecția mediului, dezvoltarea durabilă și 

drepturile omului, motiv pentru care se impune o nouă viziune asupra acestor probleme. 

           Pe de altă parte, necesitatea cunoașterii aprofundate a temei, în vederea nuanțării 

regimului răspunderii statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere și a mijloacelor de 

soluționare a diferendelor din dreptul internațional al mediului, este generată de 

provocările pe care comunitatea internațională le întâmpină referitor la nevoile de 

dezvoltare economică, nevoi care generează o presiune imensă asupra mediului și implicit 

a nevoii de a găsi un echilibru între dezvoltarea economică și protecția mediului. 

            În acest sens, China ne oferă exemplul cel mai bun privind problema poluării și a 

impactului negativ pe care îl are industrializarea excesivă din China, această afirmație 

fiind cel mai bine evidențiată în articolul Taking Back China`s Blue Skies, unde autorul 

precizează: ,,Poporul chinez obișnuia să simtă un fel de mândrie pentru faptul că este 

,,fabrica lumii”. Acum toată lumea realizează care sunt costurile pentru a fi această 

fabrică. Apele noastre nu mai sunt potabile, mâncarea noastră a devenit necomestibilă, 
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laptele nostru otrăvit, și cel mai rău lucru dintre toate, aerul orașelor noastre este așa de 

poluat că nu mai putem vedea soarele”
3
. Lecția chineză este o lecție valoroasă pentru 

toate statele, prin faptul că o creștere economică nu trebuie să fie făcută în detrimentul 

protecției mediului. 

           Tocmai de aceea, necesitatea unei cercetări privind modalitățile prin care poate fi 

invocată răspunderea statelor pentru poluarea transfrontalieră, însoțită de prezentarea 

unor situații concrete și recente de poluare, cum este exemplul anterior, prezintă 

importanță deosebită atât din punct de vedere doctrinal, dar și ca modalitate de semnalare 

a degradării ireversibile a mediului. 

          Totodată este de actualitate prezentarea diferenței dintre obligațiile statelor 

dezvoltate, pe de o parte și a celor în curs de dezvoltare, a principiului responsabilității 

comune dar diferențiate și a modalității în care toate acestea se aplică problemelor grave 

cu care se confruntă mediul la nivel global, precum deprecierea stratului de ozon, 

schimbările climatice sau afectarea biodiversității. 

             O problemă de actualitate semnalizată în prezentul studiu este legată de  

dificultățile statelor de a implementa și consolida reglementările internaționale de mediu 

prin autoritațile naționale și instanțele jurisdicționale. 

   La nivel teoretic s-au produs importante și diverse materiale în domeniul 

protecției mediului, însă la nivel practic progresul este destul de limitat. Aceasta întrucat 

evoluțiile din ultimii ani au dus, prin presiuni politice și economice, la încercarea de a 

transforma obiectivele inițiale ale celor trei conferințe mondiale Stockholm (1972), Rio 

de Janeiro (1992) si Johannesburg (2002), prin diluarea conținutului acestora. 

   Cadrul normativ în materie este supradimensionat, întrucât numărul tratatelor 

privind mediul a ajuns după unii teoreticieni la peste 1000, fapt ce condiționează și 

îngreunează eficiența politicilor de mediu. 

   Ca o consecință a impactului deosebit al daunelor de mediu la nivel 

internațional, este din ce în ce mai evidentă necesitatea răspunderii internaționale a 

statelor pentru daunele de mediu. Prin urmare, încălcarea unei obligații cu caracter 

                                                           
3
 https://hbr.org/2013/11/jack-ma-on-taking-back-chinas-blue-skies/ 
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internațional privind protecția mediului, va avea drept consecință răspunderea 

internațională a statelor. 

              În dreptul internațional al mediului, problema răspunderii juridice a devenit 

sensibilă și de actualitate, datorită situației ecologice mondiale afectată grav de 

consecințele industrializării și automatizării, dar și a aplicării tehnologiilor de vârf spațial 

și nucleare, a exploatării neraționale a resurselor naturale, a urbanizării excesive, precum 

și de alți factori influențați de politica din acest domeniu din fiecare țară. Această 

situație a dus la necesitatea apariției unor tehnici noi de reparații a victimelor 

poluării, la stabilirea unor regimuri speciale în dreptul internațional public si la 

armonizarea sistemului de răspundere în dreptul intern. 

 

           Obiectivele cercetării 

            Obiectivul tezei de cercetare este de a oferi un cadru analitic, practic și teoretic 

privind răspunderea statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere, concept care este 

analizat atât din punct de vedere juridic, sociologic, dar și filozofic, aducându-se 

argumente de genul echității între generații sau dreptul la un mediu sănătos. 

 Principalul obiectiv al lucrării este analizarea răspunderii statelor pentru daunele 

de mediu transfrontaliere, din mai multe perspective, astfel: în primul rând se analizează 

răspunderea statelor pentru daunele de mediu provocate de activități neinterzise de 

dreptul internațional – în sens de ,,state liability”, urmând ca în secțiunea următoare să 

fie analizată răspunderea statelor pentru activități interzise de dreptul internațional – în 

sens de ,,state responsability”. Ultima secțiune face o analiză a răspunderii statelor 

pentru daunele de mediu transfrontaliere provocate patrimoniului comun al umanității - 

,,bunurilor comune”. 

               După analizarea răspunderii statelor din cele trei perspective, sunt cercetate 

mijloacele de soluționare a diferendelor internaționale de mediu atât cele politico-

diplomatice cât și cele jurisdicționale, cu referire în mod special la jurisprudența Curții 

Internaționale de Justiție. Totodată, se va ține cont și de contribuția altor curți și tribunale 

internaționale, ale căror decizii au avut un impact deosebit aspura protecție mediului, cum 
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ar fi Tribunalul Internațional pentru Dreptul Mării, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, Organizația Mondială a Comerțului, Curtea Permanentă de Arbitraj sau Curtea 

Europeană de Justiție. De asemenea, un obiectiv esențial în această secțiune este de a 

analiza și mijloacele de evitare a diferendelor, ca modalități alternative la soluționarea 

diferendelor. 

 Un obiectiv important al lucrării îl reprezintă perspectiva prezentării comparate a 

modalității în care legislația de mediu este privită în diferite state ale lumii, având în 

vedere că globalizarea legislației de mediu reprezintă o manifestare a trendurilor din 

prezent referitoare la înmulțirea tratatelor de mediu și a altor instrumente juridice 

internaționale, a dezvoltării rapide a legislației de mediu națională și a importanței 

crescânde a legislației transnaționale. De asemenea, reprezintă recunoașterea inevitabilă 

a faptului că găsirea unor soluții eficiente la problemele globale ale mediului necesită, nu 

doar o cooperare interstatală, ci și o dezvoltare a legislației de mediu naționale și o bună 

implementare în domeniu
4
.  

În final, un obiectiv general este acela de a îmbina pe tot parcursul lucrării teoria 

cu practica, prin prezentarea de la caz la caz a celor mai relevante exemple de cazuri 

soluționate în practica statelor, atât la nivel național cât și internațional. În analiza 

răspunderii statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere, practica joacă un rol 

esențial, fiind singura în măsură să demonstreze maniera în care legislația de mediu 

corespunde realității și să prezinte limitele acesteia legate de protecția mediului. 

      

           Metodologia folosită pentru studierea și elaborarea lucrării 

           Metodologia cercetării juridice reprezintă ansamblul de principii, etape și faze, de 

metode, tehnici și instrumente de investigare și cunoaștere științifică, pentru a stabili 

conținutul și natura juridică a problematicii abordate și pentru a fundamenta 

corespunzător soluțiile juridice adoptate. 

                                                           
4
 Roger R. Martella JR., Brett Grosko – Editors, International Environmental Law. The Practiyioner s 

Guide to the Laws of the Planet, American Bar Association, USA,  2014, p. 49 
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          În documentarea și elaborarea lucrării au fost folosite metode proprii științelor 

juridice, în general, dar și specifice dreptului internațional public sau dreptului 

internațional al mediului, în funcție de particularitățile temei abordate și a principiilor ce 

guvernează acest domeniu, având ca bază a analizei, reglementările juridice cuprinse în 

reglementările internaționale, jurisprudența din domeniu, materialul faptic acumulat 

istoric, metode de observare directă și analiză a realității practice, dar și rezultatele altor 

cercetări concretizate sub forma unor concepte, noțiuni, teorii, principii, confirmate sau 

infirmate de practică. 

          Etapele cercetării științifice s-au remarcat prin: stabilirea obiectivelor temei de 

cercetare, elaborarea unui plan preliminar al lucrării, activitatea de documentare 

bibliografică, explicarea fenomenului specific temei studiate – cercetarea propriu-zisă și 

etapa finală concretizată prin redactarea lucrării. 

           Astfel, o primă etapă a cercetării științifice a avut în vedere documentarea 

bibliografică. S-au analizat reglementările juridice internaționale din domeniul dreptului 

mediului dar și modalitatea prin care prevederile de dreptul mediului sunt reglementate în 

plan intern. De asemenea, un rol important în cercetare l-a avut jurisprudența internă și 

internațională. Totodată, în vederea documentării s-au avut în vedere tratate, monografii, 

studii, articole, convenții și documente internaționale, dar și internetul.  

           Pe parcursul documentării bibliografice planul preliminar al lucrării a fost în 

permanență îmbunătățit, în funcție de prelucrarea cunoștințelor acumulate și de 

conturarea unei structuri logice a lucrării ( în capitole, secțiuni, paragrafe). 

          Etapa următoare documentării bibliografice a fost reprezentată de ,,construcția” 

lucrării, sub forma interpretării, comparării, completării unor idei, acceptării sau 

respingerii unor opinii, pe baza unor argumente convingătoare. 

În scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, s-au folosit diferite metode de cercetare 

ştiinţifică, printre care, metodele istorică, logică, statistică, sociologică şi comparativă, 

care au fost utilizate după cum urmează: 
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 metoda istorică a fost folosită, spre exemplu, în privinţa prezentării evoluţiei 

reglementărilor în domeniul dreptului internațional al mediului dar și pentru a 

ilustra evoluția privind înființarea unor organisme jurisdicționale internaționale 

și a jurisprudenței în domeniu; 

 metoda logică a fost utilizată pentru exprimarea propriilor interpretări, opinii 

şi concluzii, pe baza studiului legislaţiei şi jurisprudenţei relevante în domeniul 

răspunderii statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere; 

 metoda statistică a fost utilizată pentru a cerceta repetiția și succesiunea unor 

fenomene juridice și realități în plan universal sau regional, referitoare la 

soluționarea diferendelor de mediu și a modalității de implementare a soluțiilor 

adoptate, dar și a reglementărilor internaționale în domeniu, încercându-se 

determinarea unor tendințe, care să contribuie în final la formularea unor 

propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul dreptului internațional al 

mediului; 

 metoda sociologică  permite înțelegerea reglementărilor diferite, din anumite 

regiuni ale globului, a normelor de conduită și a manierei în care problematica 

protecției mediului este percepută în diferite zone, în funcție de nivelul de 

dezvoltare a acelor zone și de prioritățile derivate din acest nivel de dezvoltare; 

 metoda comparativă este folosită pe întreg parcursul lucrării de cercetare, 

fiind analizate prin comparație, asemănările și deosebirile dintre ordinea 

juridică internă și ordinea juridică internațională, jurisprudența curților și 

tribunalelor naționale și internaționale.  

 

              Rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora 

              Rezultatul cercetării s-a concretizat în lucrarea doctorală realizată, dar și printr-un 

număr de articole, participări la conferințe și referate prezentate în principal în cursul 

bursei de cercetare la care am participat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al 

Academiei Române.  
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             Publicarea rezultatelor cercetării, ca modalitate de valorificare a acestora are ca 

scop comunicarea concluziilor desprinse, pentru ca acestea să devină un instrument de 

cunoaștere bine motivat și întemeiat. 

             Deși multe aspecte cuprinse în lucrarea de cercetare au mai fost analizate, 

studiate, de reputați specialiști ai dreptului, lucrarea sintetizează, printr-o perspectivă 

nouă și actualizată conceptul răspunderii statelor pentru daunele de mediu 

transfrontaliere, prin apelarea la conexiunile dintre diferitele sisteme juridice, la evoluția 

reglementărilor din domeniu și la modalitatea prin care jurisprudența a contribuit la 

dezvoltarea dreptului internațional al mediului. 

              În același timp, sunt clarificate multe aspecte privind instituția răspunderii 

statelor în dreptul internațional public, aspecte la care se adaugă particularitățile dreptului 

internațional al mediului. Astfel, se face o delimitare conceptuală aprofundată a 

noțiunilor de ,,state responsability” și ,, state liability” având în vedere inconsecvența cu 

care aceste noțiuni au fost traduse în literatura română și confuzia evidentă care s-a creat. 

De altfel și noțiunile de ,,harm”, ,,loss”, ,,damage”, ,,injury” etc. au parte de o traducere 

inconsecventă și de multe ori sensul unor prevederi din tratate este ușor modificat, motiv 

pentru care am considerat ca fiind utile câteva precizări în acest sens. 

             Lucrarea prezintă o descriere amplă a tuturor activităților care generează poluare 

transfrontalieră, descriere însoțită de normele juridice internaționale din domeniu și 

jurisprudența relevantă.  

             Astfel, din punct de vedere științific lucrarea reprezintă o bază de date 

internaționale referitoare la modalitatea în care poate fi invocată răspunderea 

internațională a statelor pentru faptele neinterzise de dreptul internațional dar care 

provoacă daune de mediu și pentru fapte ilicite prin care se încalcă norme de drept 

internațional. De asemenea, lucrarea cuprinde numeroase interpretări ale jurisprudenței 

din diferite state și jurisdicții, dar și unele opinii ale unor prestigioși autori. 

În ultima parte a lucrării sunt expuse concluziile și propunerile privind 

problematica analizată, concluzionându-se că după analiza efectuată pe tot parcursul 

lucrării dreptul mediului este un drept care totuși privește spre viitor, evidențiindu-se 
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necesitatea creșterii rolului acestuia în perfecționarea mijloacelor de soluționare a 

diferendelor și implementarea legislației de mediu. 

De asemenea, lucrarea de cercetare subliniază faptul că în general cooperarea 

internațională în domeniul protecției mediului a reușit să determine guvernele și 

populația să conștientizeze importanța menținerii unui echilibru între dezvoltarea 

economică și protecția mediului, dar și asupra interdependenței statelor în materie de 

poluare transfrontalieră. Totodată lucrarea semnalează faptul că doar printr-o armonizare 

a legislației naționale a tuturor statelor se poate lupta eficient împotriva degradării 

mediului. 

În final, după toate analizele și interpretările legislației și jurisprudenței din 

domeniul dreptului internațional al mediului,  reținem că un stat nu poate fi răspunzător 

pentru o daună de mediu decât dacă a eșuat în a respecta anumite standarde impuse de 

dreptul internațional. Cu toate acestea, datorită diferențelor mari dintre state ( bogate sau 

sărace), cu nivele diferite de dezvoltare economică și socială, problemele de mediu 

trebuie privite într-o manieră integrată, în care conceptul de răspundere rezolvă doar o 

parte a problemei. 

Lucrarea rezultată în urma acestei cercetări poate să constituie prin urmare, un 

îndrumar pentru cei interesați de aprofundarea cunoștințelor privind răspunderea 

internațională a statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere, dar și din perspectiva 

modului în care victimele poluării transfrontaliere pot solicita statelor să le fie respectat 

dreptul la un mediu sănătos. 

 

Structura lucrării                                              

Lucrarea de cercetare curpinde o introducere, trei părți având fiecare câte două 

capitole, și un capitol final destinat concluziilor și propunerilor de lege ferenda. 

Introducerea conține elemente clasice de abordare a problemelor generale privind 

cercetarea doctorală, cum ar fi: descrierea temei de cercetare, necesitatea și actualitatea 

temei de cercetare, obiectivele cercetării, metodologia folosită pentru studierea și 
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elaborarea lucrării, rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora, iar în 

final structura lucrării. 

Partea I este dedicată unei prezentări generale a complexității pe care problemele 

dreptului internațional al mediului le ridică. Capitolul I nu prezintă doar o introducere în 

domeniu, ci își propune să clarifice aspecte controversate legate de anumite concepte 

specifice noțiunii de răspundere, daună, daună de mediu și daună ecologică. În aceeași 

măsură este analizată problematica protecției mediului din perspectiva evoluției 

reglementărilor și jurisprudenței în domeniu. 

Capitolul II analizează reglementarea răspunderii statelor pentru daunele 

transfrontaliere în dreptul internațional al mediului. În acest sens se studiază sursele 

dreptului internațional al mediului, precum: cutuma, principiile specifice dreptului 

internațional al mediului și tratatele. Secțiunile următoare prezintă rolul jurisprudenței, 

doctrinei și Comisiei de Drept Internațional, ca surse secundare, în formarea de reguli 

referitoare la răspunderea pentru daunele de mediu transfrontaliere. De asemenea, se 

analizează și alte posibile surse secundare rezultate ca urmare a aportului organizațiilor 

non guvernamentale la crearea de reguli privind daunele de mediu transfrontaliere. În 

același timp este prezentat și conceptul de ,,soft law”, ca o inovație importantă în procesul 

de legiferare a dreptului internațional al mediului. 

Partea II este dedicată analizei răspunderii statelor și a mijloacelor de soluționare 

a diferendelor. Capitolul III abordează problema răspunderii statelor pentru daunele de 

mediu transfrontaliere. Astfel în secțiunea 1 se analizează daunele rezultate din activități 

neinterzise de dreptul internațional și formele de manifestare a lor, precum: activități 

nucleare, spațiale, maritime și alte activități care presupun folosirea de substanțe 

periculoase. Secțiunea 2 analizează daunele de mediu rezultate din activități ilicite 

potrivit dreptului internațional, axându-se în principal pe prezentarea circumstanțelor care 

exclud caracterul ilicit al faptei, consecințele stabilirii răspunderii pentru fapte ilicite și 

prezentarea formelor de manifestare a lor, precum: poluarea aerului, poluarea cursurilor 

de apă transfrontaliere, problema acviferelor transfrontaliere și protecția solurilor. 
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Cea de-a treia secțiune a acestui capitol, analizează răspunderea statelor pentru 

daune provocate patrimoniului comun al umanității. Am considerat necesar a analiza 

conceptul de patrimoniu comun al umanității și problema teoriei echității între generații. 

Apoi am analizat formele de manifestare a daunelor de mediu provocate mării libere, 

atmosferei, regiunilor polare și spațiului cosmic. 

Capitolul IV analizează soluționarea diferendelor în materie de daune de mediu 

transfrontaliere și analizează cu prioritate în prima secțiune cele trei modalități de evitare 

a diferendelor de mediu: consultările, monitorizarea și raportarea. Secțiunea 2 este 

dedicată mijloacelor non jurisdicționale de soluționare a daunelor de mediu 

transfrontaliere, precum: negocierea, bunele oficii, medierea, ancheta și concilierea 

internațională. Secțiunea 3 reprezintă partea cea mai amplă din acest capitol și abordează 

mijloacele jurisdicționale de soluționare a diferendelor. Astfel, începe prin detalierea 

jurisprudenței și competenței Curții Internaționale de Justiție și prin prezentarea situației 

insulei Tuvalu, ca și potențial caz la Curte. Apoi secțiunea se continuă cu prezentarea 

competenței și jurisprudenței Tribunalului Internațional pentru Dreptul Mării, a Curții 

Permanente de Arbitraj, a Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, iar la final a modalității de soluționare a diferendelor în cadrul 

Organizației Mondiale a Comerțului. 

Partea III abordează elemente de drept comparat în domeniul legislației mediului. 

Capitolul VI prezintă în prima secțiune o introducere în problema aplicării dreptului 

național în poluările transfrontaliere. Secțiunea următoare prezintă legislația de mediu din 

Statele Unite ale Americii, Argentina, Brazilia, Franța, China, Nigeria și Australia. În 

această secțiune, pe lângă precizările succinte referitoare la modalitatea în care este 

reglementată și implementată preocuparea pentru mediu în fiecare stat analizat, sunt 

prezentate și cele mai elocvente cazuri din jurisprudeța statelor respective. Capitolul VII 

este dedicat răspunderii juridice pentru daunele de mediu din dreptul românesc. Este 

prezentată evoluția protecției mediului în dreptul românesc și cele trei forme ale 

răspunderii juridice în dreptul mediului, respectiv răspunderea civilă delictuală, 

răspunderea contravențională și răspunderea penală. 
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Ultimul capitol, capitolul VII prezintă concluziile și propunerile pentru 

îmbunătățirea regimului răspunderii pentru daunele de mediu. Concluziile din prima 

secțiune aduc argumente în favoarea susținerii faptului că poluarea nu cunoaște frontiere. 

Secțiunea 2 prezintă o serie de propuneri și perspective pe care le considerăm utile în 

dezvoltarea domeniului analizat. Cum o parte din propunerile formulate au mai fost 

analizate de autori prestigioși din domeniu, ne rămâne să oferim celor interesați o viziune 

documentată științific asupra răspunderii internațioanale a statelor pentru daunele de 

mediu transfrontaliere.  
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2. Concluziile rezultate din cercetarea doctorală 

 

           Granițele nu opresc poluarea. Poluarea (prin aer, apă sau sol) produsă într-o parte 

a globului are mari șanse să se răspândească treptat peste tot, fapt ce provoacă schimbări 

climatice greu de imaginat. 

           În prima parte a lucrării, am considerat necesar ca mai întâi să prezint 

problematica protecției mediului în general, punând accentul pe delimitările conceptuale 

între dauna de mediu și dauna ecologică. Concluzia acestor scurte analize este că 

definiția daunei de mediu nu trebuie confundată cu definiția daunei ecologice. În timp ce 

la dauna de mediu paguba poate fi cuantificată, în cazul daunelor ecologice paguba nu 

este cuantificabilă. Bunurile ecologice sunt bunuri publice sau bunuri comune ale 

umanității (marea liberă, spațiul cosmic, atmosfera, regiunile polare) întrucât nu aparțin 

nimănui în sens de proprietate.  

 Partea cea mai consistentă din lucrare se referă la analiza regimului răspunderii 

internaționale pentru daunele de mediu transfrontaliere. În acest capitol am analizat 

daunele de mediu rezultate din fapte neinterzise de dreptul internațional, daune de mediu 

rezultate din fapte ilicite potrivit dreptului internațional și daune de mediu provocate 

patrimoniului comun al umanității. S-au avut în vedere în mod special principiile-proiect 

elaborate de Comisia de Drept Internațional. Problematica răspunderii statelor a fost o 

preocupare continuă a Comisiei de Drept Internațional (CDI) încă din anul 1949, însă 

abia în anul 2001 CDI  a adoptat Proiectul de articole privind răspunderea statelor pentru 

fapte internaționale ilicite, și Proiectul de articole privind Prevenirea daunelor 

transfrontaliere rezultate din activități periculoase. Ulterior, în anul 2006 CDI a adoptat 

proiectul de Principii pentru atribuirea pierderilor în cazul daunelor transfrontaliere 

rezultate din activități periculoase, iar în anul 2008 proiectul de articole privind Dreptul 

aplicabil acviferele transfrontaliere. 

           Principiile - proiect de codificare a răspunderii internaționale a statelor, deși utile 

din punct de vedere doctrinal, pentru faptul că au fost elaborate într-o perioadă lungă de 

timp, au pierdut o parte din interesul pe care îl prezentau la început, datorită în special 
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trendului internațional de a institui norme juridice specifice în materia răspunderii 

internaționale a statelor (exp. Dreptul Mării, Dreptul Aerian etc.) acestea prevalând, 

potrivit principiului specialis generalibus derogant. 

         Concluzia desprinsă din această analiză este că este puțin probabil ca principiile - 

proiect să formeze baza pentru un tratat internațional sau să fie adoptate într-o altă 

formă, însă pot să influențeze dezvoltarea regulilor cutumiare ale dreptului internațional 

cu privire la daunele transfrontaliere. 

         Cu toate aceste dificultăți, normele privind răspunderea statelor pentru daunele de 

mediu transfrontaliere au fost în mare măsură acceptate de către statele lumii și 

tribunalele internaționale care s-au confruntat cu problematica protecției mediului. Dar, 

în ciuda angajamentelor și intențiilor proclamate în cadrul conferințelor de la Stockholm 

din 1972 și Rio din 1992, dreptul internațional a eșuat în a dezvolta un regim eficient 

privind răspunderea și compensația pentru cele mai multe din problemele de mediu 

globale.
5
 Tratatele multilaterale au reușit să impună un regim de răspundere doar pentru 

anumite tipuri de poluare, cele mai multe forme de poluare neavând reglementat un 

regim de protecție special.  

          Stabilirea răspunderii statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere a 

reprezentat stabilirea unor obligații juridice internaționale pentru statul răspunzător 

pentru poluare de a suporta consecințele juridice ca urmare a încălcării unor obligații 

internaționale. Dar cum niciun regim privind răspunderea de mediu nu prevede 

consecințele juridice ale răspunderii statelor, se aplică regulile generale ale dreptului 

internațional. Astfel, consecințele juridice ale răspunderii statelor pentru actele ilicite 

care provoacă daune de mediu transfrontaliere sunt încetarea actului ilegal și repararea 

daunei, restituirea, compensarea sau satisfacția. De cealaltă parte, în cazul răspunderii 

statelor pentru faptele neinterzise de dreptul internațional consecința juridică este 

compensarea pentru dauna provocată. 

                                                           
5
 Robert V. Percival, Routlege Handbook of International Law, ed. by Shawkat Alam [et al.], London, 

2013, p.695 
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          Adoptarea obligației de încetare și de garantare de a nu repeta actele prevăzută în 

articolele proiect ale CDI privind răspunderea statelor pentru actele ilicite reprezintă un 

progres deosebit în ceea ce privește reglementarea răspunderii statelor. Prin acest 

principiu prevenția capătă un rol important și primordial în lupta pentru protecția 

mediului. Un exemplu referitor la aceste aspecte ar putea fi închiderea unui reactor 

nuclear care nu a respectat obligațiile de mediu, această închidere a reactorului fiind o 

eficientă metodă de prevenție a potențialelor daune de mediu transfrontaliere. 

          Din păcate însă, în practică, principiul obligației de a înceta în cazul unei activități 

producătoare de daune transfrontaliere nu a fost utilizat foarte des. În cazul din 2001 al 

centralei nucleare MOX, Irlanda a solicitat Tribunalului să oblige Marea Britanie să 

suspende imediat autorizația pentru centrala nucleară MOX pentru a proteja mediul 

maritim de radioactivitatea provocată de centrală, dar Tribunalul a invitat părțile să 

coopereze și să schimbe informații între ele cu privire la luarea măsurilor necesare 

pentru a preveni riscurile și daunele
6
. 

          Astfel, o a doua obligație juridică pentru răspunderea statelor atât cu privire la 

actele ilicite cât și la cele licite dar care provoacă daune de mediu transfrontaliere, este 

reparația. Statul răspunzător trebuie să-și asume reparația integrală a daunei de mediu 

transfrontaliere atât din punct de vedere material cât și moral. Deși din punct de vedere 

al reparație, ideală este restaurarea situației inițiale, din perspectiva mediului acest lucru 

este de cele mai multe ori imposibil. În acest sens, este situația accidentului centralei 

nucleare de la Cernobîl, unde unele zone contaminate de radioactivitate sunt și în prezent 

neutilizabile ca o consecință a accidentului nuclear. Prin urmare, compensația devine 

soluția viabilă în situația în care restaurarea nu este posibilă. 

  Compensația pentru daunele de mediu transfrontaliere este stabilită în funcție de 

convențiile în materie și normele dreptului internațional. S-a pus problema în prezentul 

studiu cine se face răspunzător pentru astfel de daune, statul sau entitățile private? 

Concluzia evidentă este că în situația în care activitatea care a provocat poluarea 

                                                           
6
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26 
 

transfrontalieră aparține în exclusivitate organelor statului, acestea sunt răspunzătoare. 

Problema care se pune este legată însă de cazul în care o astfel de situație este provocată 

de o entitate privată pe teritoriul unui stat. Solicitarea unei compensații din partea unui 

guvern pentru dauna de mediu transfrontalieră provocată de o entitate privată subminează 

într-o anumită măsură principiul poluatorul plătește.               

Reglementarea situației prin care răspunderea să fie directă a entității private care a 

provocat poluarea transfrontalieră ar fi soluția cea mai rapidă și eficientă. Însă în dreptul 

internațional doar statele pot formula plângeri internaționale împotriva altui stat. 

            Soluția ar fi găsirea unui forum cu jurisdicție care ar depinde de acordul altui stat, 

acord care de multe ori este greu de obținut. În practică foarte puține daune de mediu 

transfrontaliere au fost soluționate în acest fel. De obicei, cea mai simplă și eficientă 

modalitate este ca cei care provoacă daune mediului să plătească, și nu statul sub 

jurisdicția căruia se află. O astfel de abordare a dat naștere teoriei răspunderii civile, care 

însă nu a făcut obiectul prezentului studiu. 

           Astfel, antrenarea răspunderii internaționale a statelor necesită îndeplinirea a două 

condiții, cum ar fi: încălcarea unei obligații internaționale și fapta care constituie o 

încălcare să fie atribuită unui stat. Cu toate acestea, antrenarea răspunderii internaționale 

a statelor în domeniul protecției mediului prezintă multe dificultăți. 

           În prezent sunt tot mai multe activități periculoase (,,hazardous activities”) care nu 

sunt interzise de dreptul internațional, dar care pot avea un impact negativ asupra 

mediului. În astfel de situații apare obligația unui stat de a repara prejudiciile de mediu 

produse prin conduita sa licită, unui alt subiect, în practică și în doctrină această obligație 

fiind denumită răspunderea bazată pe risc.  

           Prin urmare, răspunderea internațională a statelor și obligația de reparare a 

prejudiciului produs intervine doar în situația comiterii unui fapt internațional ilicit, 

pentru situația în care prejudiciul provine ca urmare a unei activități periculoase, dar licite 

din punct de vedere al dreptului internațional obligația statului este doar de a repara 

prejudiciul produs. 
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          O problemă delicată o reprezintă răspunderea statelor pentru daunele provocate 

patrimoniul comun al umanității. Pentru a putea invoca răspunderea statelor pentru daune 

provocate patrimoniului comun al umanității în primul rând trebuie identificată o 

obligație internațională care a fost încălcată. Conceptul erga omnes ridică o serie de 

probleme juridice, în sensul dacă un stat poate să invoce în numele comunității 

internaționale producerea unei daune patrimoniului comun al umanității de către alt stat. 

           In acest sens Comisia de Drept Internațional precizează în comentariile sale că 

răspunderea în relație cu obligațiile multilaterale poate fi clasificată în obligații erga 

omnes, adică toate statele au dreptul de a invoca răspunderea, și în obligații erga omnes 

partes, semnificând că toate statele părți au dreptul de a invoca răspunderea. 

            Lucrarea analizează și problema ,,drepturilor generațiilor viitoare”, recunoașterea 

acestor drepturi fiind exprimată în numeroase tratate și declarații internaționale. Se pune 

însă problema ,,în ce măsură sunt interesele generațiilor viitoare luate în considerare în 

discuțiile actuale privind răspunderea și despăgubirea, și în evaluarea daunelor în cazul 

unui prejudiciu”
7
. 

          La nivel internațional se conturează ideea prevenției daunelor de mediu având în 

vedere faptul că de cele mai multe ori acestea sunt ireversibile. Datorită acestui fapt, 

cooperarea între state joacă un rol important în domeniul protecției mediului, mai ales 

înainte de producerea daunelor. Necesitatea cooperării internaționale a fost afirmată prin 

principiul 24 din Declarația de la Stockholm și prin principiul 7 din Declarația de la Rio, 

prin care s-a subliniat importanța cooperării internaționale în domeniul protecței 

mediului, statele având datoria de a coopera în spiritul unui parteneriat global. Acest 

îndemn s-a concretizat prin multe acorduri internaționale bilaterale și multilaterale între 

state care au inclus cooperarea internațională. Cu toate că la nivel teoretic s-a afirmat că o 

cooperare internațională reprezintă cheia prevenției daunelor de mediu, practica a 

demonstrat contrariul. Este cazul accidentului nuclear din Japonia de la centrala 

Fukushima din martie 2011, care a demonstrat că există multe deficiențe în gestionarea 
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unui astfel de dezastru la nivel internațional, fiind nevoie de multe îmbunătățiri mai ales 

în plan practic. 

           Sintetizând, putem afirma că în ciuda progreselor din domeniul mediului, a 

numărului mare de tratate, răspunsul internațional concret la daunele de mediu 

transfrontaliere rămâne slab și de cele mai multe ori la nivel teoretic. 

           Având în vedere caracterul difuz al poluării, de multe ori apare problema 

identificării statului de unde provine poluarea, ca de exemplu în cazul ploii acide, 

deprecierii stratului de ozon sau încălzirii globale. În plus, având în vedere faptul că de 

multe ori poluanții acționează și produc efecte conjugate, este dificil de a se stabili 

exactitatea efectelor fiecăruia dintre aceștia
8
. 

           Cea mai mare provocare cu care se confruntă comunitatea internațională este 

nevoia de dezvoltare economică și protecția mediului în același timp. Considerăm că este 

necesar să se stabilească un echilibru între cele două, pentru că, așa cum am vazut, de 

exemplu, în cazul accidentelor nucleare, chiar dacă activitatea nucleară are beneficiile ei, 

în caz de accident riscurile sunt majore iar de cele mai multe ori pagubele sunt 

ireversibile. 

           O problemă întâlnită în cursul cercetării este accesul la justiție în special al 

victimelor, acces care de multe ori este dificil de obținut, întrucât de cele mai multe ori 

tratatele nu oferă un mecanism simplu, ușor iar compensarea rămâne o problemă. Un pas 

în acest sens a fost făcut prin Convenția de la Aarhus care sugerează ca accesul la justiție 

să fie mai eficient și oferă soluții împotriva daunelor de mediu, dar nu este suficient. 

           O altă problemă care îngreunează protecția eficientă a mediului este faptul că, în 

virtutea suveranității, mijloacele care obligă un stat să respecte normele de drept 

internațional nu au forță coercitivă specifică dreptului intern
9
. Astfel, statele cooperează 

în mod voluntar și pe bază de reciprocitate. Sancțiunile pentru statele părți pentru 

                                                           
8
 Dumitra Popescu, Protecția fluviilor internaționale și combaterea poluării lor, în Drept internațional 
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9
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încălcarea unei obligații internaționale sunt de genul suspendării unor drepturi sau 

privilegii, însă acestea nu sunt eficiente. 

             În lumina celor analizate în prezenta lucrare, este evident că apare necesitatea 

unei cooperări internaționale mai eficiente și chiar de o fuziune a reglementărilor de 

mediu cu scopul de a simplifica procedurile și de a da o eficiență reală acestora, având în 

vedere supradimensionarea cadrului normativ din domeniu care face dificilă deosebirea 

dintre normele jus congens și soft law.   

           Concluzia acestui studiu este că statele sunt răspunzătoare pentru daunele de 

mediu provocate altor state de activități întreprinse pe teritoriul lor sau aflate sub 

jurisdicția lor. Două principii esențiale ghidează comportamentul statelor în acestă 

situație. Primul este principiul cooperării în problemele de mediu transfrontaliere. Al 

doilea este principiul poluatorul plătește, statele trebuind să repare daunele de mediu 

transfrontaliere provocate altor state atât din punct de vedere material cât și moral. 

             Referitor la răspunderea statelor pentru daunele de mediu transfrontaliere 

provocate de activitățile periculoase, nu există o răspunderea absolută a statelor în astfel 

de situații. Se recomandă ca statele și entitățile private care desfășoară activități cu 

potențial negativ asupra mediului, să împartă această răspundere. Astfel, operatorul are o 

răspundere primară pentru dauna de mediu transfrontalieră cauzată de activitatea sa, iar 

statul are o răspundere secundară și trebuie să ofere victimelor poluării transfrontaliere o 

compensație suplimentară stabilită de convențiile la care este parte. Statul are o 

răspundere primară doar în situația în care daunele provocate mediului sunt rezultatul 

încălcării unor obligații stabilite de dreptul internațional. 

          De asemenea, litigiile transfrontaliere vor fi eficiente în cazurile de mediu doar 

dacă va exista un standard minim comun aplicabil indiferent unde au loc procedurile. 

Armonizarea legislațiilor naționale cu privire la răspunderea de mediu va avea multe 

beneficii asupra mediului global, principalele fiind legate de faptul că stabilirea unui 

standard minim comun pentru toate sistemele legale va asigura un acces efectiv la 

procedurile judiciare și administrative, incluzând repararea daunelor și acordarea 

despăgubirilor prevăzute de articolul 10 din Declarația de la Rio. Poate, totodată, să ajute 
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la o mai bună implementare a principiului poluatorul plătește prevăzut în articolul 16 din 

Declarația de la Rio. Un început de armonizare este, de exemplu prevăzut în convențiile 

referitoare la daunele provocate de poluarea navelor și accidentelor nucleare. Elementele 

principale în aceste cazuri se conturează printr-o schemă comună privind răspunderea 

strictă a părților, răspunderea operatorului, limitată ca sumă și completată de asigurări 

obligatorii și fonduri de compensare.
10

 

          S-a pus problema în doctrină
11

 dacă răspunderea prevăzută în aceste tratate are mai 

mult legătură cu impactul asupra industriei decât cu îmbunătățirea mediului. O altă 

controversă este legată de aplicarea selectivă a răspunderii stricte doar în anumite 

domenii, în timp ce altele au fost lăsate deoparte. Deși este o problemă sensibilă întrucât 

aduce atingere unor subiecte legate de concepte fundamentale ale legislațiilor naționale, 

poate reprezenta un pas spre o armonizare universală a reglementărilor privind protecția 

mediului. 

          Procedurile internaționale privind litigiile de mediu nu reprezintă întotdeauna 

soluția preferată de state în rezolvarea acestor situații. Ele pot fi folosite când statele nu 

implementează sau implementează superficial evaluări asupra impactului mediului, sau 

nu cooperează cu statele vecine în problema daunelor de mediu transfrontaliere.  

          Răspunderea statelor prezintă în realitate multe dificultăți. În primul rând pentru că 

de cele mai multe ori jurisdicția tribunalelor internaționale nu este obligatorie. Fără 

acordul statelor de a recurge la soluționarea litigiilor pe această cale, problema daunelor 

de mediu transfrontaliere poate fi rezolvată doar prin negociere. Indiferent de metoda 

aleasă, procedura este lungă și costisitoare, iar victimele poluării nu au control asupra 

negocierilor și a acordurilor de soluționare. Pe de altă parte, pot exista situații când 

soluționarea litigiilor de mediu să fie mai mult legată de interese politice decât de interese 

privind protecția mediului, statele fiind reticente în a crea precedente care ar putea să le 
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afecteze comportamentul pe viitor, de exemplu în situația când dauna este produsă 

zonelor comune. 

           Cu toate aceste provocări, dreptul internațional al mediului este un drept care 

privește spre viitor. Trebuie să conservăm și să protejăm mediul, nu pentru noi, ci pentru 

generațiile viitoare. Este nevoie de o armonizare a legislațiilor naționale cu privire la 

răspunderea de mediu, pentru că, în cele din urmă problematica mediului nu este doar o 

problemă națională, ci una universală, poluarea necunoscând frontiere.  
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