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1. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ISTORICĂ A DREPTULUI
INTERNAŢIONAL

§ Întrebări, exerciţii, aplicaţii
1. Adevărat sau Fals?
1) Primele norme de drept internaţional apar după Pacea de la
Westfalia. (A sau F)
2) Prin Congresul de la Paris din 1856 a fost interzis comerţul cu
sclavi. (A sau F)
3) Regimul juridic al Dunării, ca fluviu internaţional, a fost
reglementat printr-o hotărâre a Congresului de la Viena din 1815. (A
sau F)
4) Prin Congresul de la Viena din 1815 a fost codificat parţial
dreptul diplomatic. (A sau F)
5) Pentru prima oară încorporarea unui teritoriu se face după
ţinerea unui plebiscit, în cazul Avignonului. (A sau F)
6) Planul lui Sully, ministrul regelui francez Henric al IV-lea,
elaborat în 1603, propunea împărţirea Europei în 15 state şi unirea lor
într-o federaţie condusă de un consiliu general. (A sau F)
7) Transilvania a participat atât la războiul de 30 de ani, cât şi la
pacea de la Westfalia ca stat suveran. (A sau F)
8) Pacea de la Westfalia a marcat adoptarea limbii latine ca
limbă diplomatică, în locul limbii franceze. (A sau F)
9) Conciliul de la Lateran din 1139 permitea folosirea
arbaletelor, chiar şi a arcurilor şi transformarea în sclavi a
prizonierilor creştini. (A sau F)
10) Textele de la Tell el Amarna tratează probleme despre război
şi pace. (A sau F)
11) Pactul Kellogg-Briand defineşte agresiunea. (A sau F)
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12) Cel de-al 51-lea membru fondator al ONU este Polonia.
(A sau F)
13) Cel mai vechi document diplomatic european este tratatul de
alianţă între elini şi hereeni. (A sau F)
14) „Armistiţii ale lui Dumnezeu” sunt impuse de Biserica
Ortodoxă. (A sau F)
15) Declaraţia de independenţă a SUA a fost prima afirmare a
dreptului popoarelor de a-şi hotărî singure soarta. (A sau F)
16) Pacea de la Westfalia, care a pus capăt războiului de 30 de
ani, este considerată punctul de plecare a dreptului internaţional
modern. (A sau F)
17) Fundaţia dreptului internaţional se bazează pe dreptul
natural. (A sau F)
18) Termenul de drept internaţional este folosit pentru prima
dată de Jeremy Bentham, în lucrarea „Introducerea în principiile
moralei şi legislaţiei”. (A sau F)
19) Principiul neagresiunii a fost consacrat prin Pactul KelloggBriand. (A sau F)
20) Prin semnarea primului tratat de neagresiune din istorie s-a
încercat stăvilirea invaziei hunilor şi mongolilor. (A sau F)
2. Răspundeţi la următoarele întrebări
9 Când apar primele norme de drept internaţional?
9 Care este cel mai vechi tratat?
9 Care este cel mai vechi document diplomatic european?
9 Care este punctul de plecare al dreptului internaţional
european sau modern?
9 Cine a folosit pentru prima dată termenul de drept internaţional?
9 Ce reprezintă legitimismul?
9 Care este ultima bătălie la care au participat nave cu vele?
9 Cine a redactat Declaraţia de independenţă a SUA?
9 Care au fost preocupările majore ale Congresului de la Viena
din 1815?
9 Care este punctul de plecare în constituirea dreptului
umanitar modern?
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9 Care au fost obiectivele Ligii Naţiunilor?
9 Care este misiunea ONU?
9 Ce înţelegeţi prin „erodarea statului-naţiune”?
9 Enumeraţi şcolile dreptului internaţional din perioada
feudalismului.
9 Care sunt cele patru realizări prin care se distinge Actul final
al Congresului de la Viena (1815)?
9 Ce afirmă „Declaraţia asupra dreptului ginţilor”?
9 Care este prima organizaţie internaţională având ca scop
menţinerea păcii şi îngrădirea recurgerii la război? Când a fost creată?
9 Care este rolul organizaţiilor neguvernamentale pe plan
internaţional?
9 Care este prima instanţă internaţională? Când a fost creată?
9 Enumeraţi 5 elemente din perioada antichităţii care au dus la
apariţia dreptului internaţional.
§ Rezolvaţi următoarele teste grilă
1. Samuel von Pufendorf a reprezentat:
a) şcoala dreptului pozitiv;
b) şcoala dreptului natural;
c) şcoala de la Salamanca.
2. Prin Conferinţa din 1929 de la Geneva s-a realizat:
a) ameliorarea soartei răniţilor şi a bolnavilor din campanie;
b) protecţia prizonierilor de război;
c) ambele variante.
3. Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM):
a) a fost creată în 1919 ca agenţie specializată a ONU;
b) a fost creată în 1919 ca ONG;
c) a fost creată în 1919, reunind, în organismele sale executive,
reprezentanţi ai guvernelor, angajatorilor şi lucrătorilor.
4. Importanţa tratatelor westfalice pentru evoluţia ulterioară a
dreptului internaţional constă în următoarele:
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a) marchează victoria papalităţii asupra monarhiilor, atât din
punct de vedere religios, cât şi politic;
b) recunoaşte suveranitatea şi egalitatea statelor ca principii
fundamentale ale relaţiilor internaţionale;
c) ambele variante.
5. Primul submarin viabil, numit Argonaut, a fost lansat la apă în anul:
a) 1874;
b) 1884;
c) 1898.
6. Primul vapor construit integral din metal a fost Aaron Manby,
construit în anul:
a) 1821;
b) 1827;
c) 1843.
7. Ultima bătălie la care au participat navele cu vele a fost:
a) Bătălia de la Sedan (1870);
b) Bătălia de la Navarino (1827);
c) Bătălia de la Leipzig (1813).
8. Declaraţia de independenţă a SUA a fost redactată de:
a) George Washington;
b) John Adams;
c) Thomas Jefferson.
9. Principiul echilibrului puterilor a fost proclamat prin:
a) Pacea de la Westfalia (1648);
b) Pacea de la Utrecht (1713);
c) Pacea de la Lunéville (1801).
10. Limba franceză a fost adoptată ca limbă diplomatică în locul
limbii latine în anul:
a) 1648;
b) 1494;
c) 1517.
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11. Cel mai vechi document diplomatic european este:
a) Tratatul dintre elini şi hereeni;
b) Tratatul sublim;
c) Tratatul de la Münster.
12. Tratatul sublim datează din anul:
a) 1296 e.n.;
b) 1296 î.e.n.;
c) 1269 î.e.n.
13. Tratatul de pace de la Westfalia este alcătuit din:
a) Tratatul de la Münster şi Tratatul de la Paris;
b) Tratatul de la Osnabrück şi Tratatul de la Versailles;
c) Tratatul de la Münster şi Tratatul de la Osnabrück.
14. Când a avut loc destrămarea Imperiului Austro-Ungar?
a) la un an după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial;
b) în anul 1929;
c) la un an după încheierea Primului Război Mondial.
15. Când a fost înfiinţată ONU?
a) 1949;
b) 1948;
c) 1945.
16. Congresul de la Viena prin care se interzicea comerţul cu
negri, recunoaşterea neutralităţii permanente a Elveţiei etc. a avut loc
în anul:
a) 1856;
b) 1815;
c) 1835.
17. Lucrarea Mare Clausum aparţine lui:
a) Alberico Gentilis;
b) John Selden;
c) Hugo Grotius.
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18. Lucrarea Despre arta r zboiului aparţine lui:
a) Hugo Grotius;
b) Toma d'Aquino;
c) Nicollo Machiavelli.
19. Primele norme de drept internaţional au apărut:
a) după pacea de la Westfalia;
b) în Epoca Modernă;
c) odată cu formarea primelor state, în antichitate, şi odată cu
crearea relaţiilor între aceste entităţi, purtătoare de suveranitate.
20. Principiul mării libere s-a impus în dreptul internaţional ca
urmare a:
a) teoriei juristului englez John Selden, formulată în anul 1635,
în lucrarea intitulată Mare Clausum;
b) practicii statelor în domeniu;
c) teoriei juristului olandez Hugo Grotius, formulată în anul
1609, în lucrarea intitulată Mare Liberum.
21. În dreptul internaţional:
a) există, ca în dreptul intern, un sistem de instanţe judecătoreşti
cu competenţă generală şi obligatorie;
b) normele nu sunt elaborate, ca în dreptul intern, de către organe
cu atribuţii legislative;
c) există, în general, autorităţi ale administraţiei publice,
constituite pentru urmărirea executării normelor.
22. Lucrarea De Jure Belli Libri Tres a fost scrisă de:
a) Samuel von Pufendorf;
b) Alberico Gentili;
c) John Selden.
23. Conciliul de la Lateran:
a) interzicea folosirea arbaletelor;
b) interzicea folosirea baionetelor;
c) permitea transformarea în sclavi a prizonierilor creştini.
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24. Primul tratat de neagresiune a fost încheiat în:
a) sec. IV î.H.;
b) sec. VI î.H.;
c) sec. VI d.H.
25. Prima convenţie multilaterală privind îmbunătăţirea soartei
răniţilor şi a prizonierilor în războiul terestru a fost adoptată în:
a) 1868;
b) 1886;
c) 1864.
26. Calificaţi recurgerea la for
internaţional:
a) cauză de nulitate absolută;
b) crimă internaţională;
c) normă de jus cogens.

din punct de vedere al dreptului

27. Calificaţi juridic reglementarea paşnic a diferendelor:
a) principiu fundamental al dreptului internaţional;
b) normă imperativă a dreptului internaţional;
c) crimă internaţională.
28. Organizaţia Internaţională a Muncii a fost creată prin:
a) Tratatul de la Versailles, 1919;
b) Actul final de la Helsinki, 1975;
c) Carta de la San Francisco, 26 iunie 1945.
29. Congresul de la Paris (1856) se remarcă prin faptul că:
a) înfăptuieşte ultima codificare a normelor juridice privind
războiul maritim;
b) stabileşte regimul juridic al Dunării ca fluviu internaţional;
c) hotărăşte neutralizarea Mării Mediterane.
30. Tribunalul de la Nürenberg a luat fiinţă în anul:
a) 1944;
b) 1946;
c) 1945.

