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Lucrarea de fată este consacrată unuia dintre
cele mai dramatic~ aspecte ale epocii noastre. fiecare
orinduirea înre~strat la pasivul său anumite fenomene
care au fost de natură să conturbe a~ezărjle sociale,
să Împiedice
sau să intirzie dezvoltarea lineară , să
accentue~ entropiile.
Să ne amintim doar de năvălirile barbare, care
au tran~format În ruine civilizatia lumii antice.
Epoca noastră e~te confruntată, dincolo de
războaiele ~i tensi unii e binecunoscu te, de fenomen ul
migratiilor unor mase considerabile de oameni dintr-o
tară într· alta.
,
Este oare aceasta un fenomen emiumente
negativ? El este genl!rat, incontestabil, de războaie ,
subdezvoltare, mizerie, foame si erin aceasta se califică
ca izvprit din disfu ncvile societăplor moderne.
lntrebarea este dacă el aduce oare numai rele,
sau putem desluşi în acest transfer de popula~ie şi
trăsături benefice?
Nu ştim dacă tema a mai fost vreodată abor~ată
in acest fel. Poate că nu. Nu vrem să ~ocăm pe
nimeni, dar nu putem trece cu vederea faptul că prin
aceste translatii de populaţie profită uneori ~i cei ce
migrează ~i cei ce îi primesc.
Migrantii profită, bineinteles, in primul rînd.
economic. Dar el - sau, mai mult poate, copiii lor profită cultural, intelectual, profesional, din impactul cu
UD mediu care, adesea, este superior celui din care
au plecat. Ei - ~i mai ales copiii lor - se integrează
uneori într-o societate cu valenţe maÎ largi, care le
deschid orizonturi, deseori nelămurite.
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ETIstă, dt:5igur, si pericolnl de a se rat~.
Integrarea într:o nouă societate presupune o
capacitate de adaptare deosebită cîteodată, din păcate,
independentă de aspectele morale. Noua societate respinge elementele sl~.be, aşa cum un organism uman
respmge un corp străm.
Astfel se explică euili în statele' deZ\'O'ltate grosul
păturii de declasati, de infrae~ori, de pro:;tituate,
provine tocmai din aceste elemente. .
Migraţia aduce avantaje şi celor ce-i priinesc pe
migranti. Ea aduce, desigur, pe piaţa ' fortei de muncă,
4) mîn'ă de lucru în genere mai ieftină decît cea
naţiona!ă, fapt care, oricine poate îDrelege, ce · avantaje
economIce ofera.
Această mînă de lucru se cantoneaZă, adesea, ·În
sectoarele de ser-icii care displac autohtonilor. Asa ' 'se
face că, În multe din tările dezvoltate, măturătorli de
stradă ~i gunoierii, biogherii, . păzitorii t@aletelor de
stradă, salahorii, hamalii, femeile de serviciu, provin de
multe ori din rîndurile imigtanţilor.
.
Şi mai este un aspect, ce nu poate scăpa .. Convielllirea cu 'populaţia autohtonă conduce uneori la
dsatorii ~i coDcubinaje mixte, care dau nastere nu de
putine ori laspecimeue umane r~[r.3rcabiie ca inteligenţă, . frlllluseţe sau aptitudini. In Olanda, (!e exemplu, se ' pot Întîlili Il llmero~i 6ctăk. ni rezult3!Î din
cOltvi~tuirea U!lor ' pă ~ ir.ti olandeil si indor.f. zieni
(Trebu'ie 52 ne amli!tim' călnd()nczi~a .fos·t timp
îndelun~at Colonie .olandeză).
w' •
Smt persoane cu o prezenţa fiZIca remarcabila,
deosebit de serioase si muncitoare. O notlă rasă, dar
care, din păcate, În majoritatea cazuri:or nu a reu~it
să: .acceadă .decît la poziţii sociale modeste. '
Să nu uităm ' nici val ul de tineri înalţi, . atlctici,
w
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~c,·~d,it ek reusiti , ap3futi În GCI'!"llllia după
r3zboi,în (oildiţiiI'e' staţion2r~i forţelor J~ oC!lpaţie
amei1cane,
Oricum, v~l!ll de migratori aduce unor pJf10are
Ob0Sitt.: din bătrhui continent, !;!! aflu:·: :~ . : sÎ!lgt
yroa~păt tlli~Cf;:'C, au:b; africall, ~i fenolJi~!· : : ; ;;r~~t?
T\.'preziută, po?te, germcnde 'Jiitouci uIlifid~d ~adal~ :i
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Di~pturil~ omu!ni nu rep-ezintă, dir f·~. ~.1t~, Uu
panaceu uriversal fjentn; aslfd de s:tu:riii. Dad
reClln02.!:tcrea si ceea' ce se numeste la misc ~!: ,)eUVi,
a acestora a' devefiit ddinitori'! pentru sodctatea
lilOdernă (avem (O ~lviflgerca că ept)ca noastr2. V~ intra
în istorie ~i prin efectul creator de aiirmdre ~i de
îmbogătire a ace~tor drepturi), au Înseamnă c ~ ele
reu~esc' Întotdeauna să a~lgure pacea ~ocial~, să COil fere acel summlun quique trib.:.ere care g~railtea2ă
echitatea ji, in cele din urmă, d~mocrlţ!a oricărei
societăti. Din păcate, există astăzi În lume sitlldii în
care recunoaşterea şi chiar aplicarea nestrămutită a
drepturilor omuiui nu reusesc să traducă rec~ajl!l
umanist pe care îl poartă. '
Aceasta Înseamnă că realitftti!c sociale; p,)iiticc,
demo!'.I'afice sînt urr~~jri L1ai p!!ter~ice decit· convcntiik,
tratatele)
constÎtutiik
si le~isbtiile sbtelo7', ,~ E.::cstca
~d'"
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Intrebarea. 'pe" ~a,re ~ .~ :- cesar s~ ne-o
r.unem este ce s·~r fI Intimplat lil !lpS3.. uaU.l c:ldru
.egal care S3 consacre . astfd de drcpt'UXi şi răs.pu!1sal
nu po&te fi altul decît acela ci tocmai în 5it:latii so·
cial· p0li tice cxceptionâ I~, definirc~ si apli,carea' drepturilor omului trebuie să fie măi 'riguroase: fi mai
eficiente.
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Un exemplu tipic pentru astfel de situatii îl

reprezintă tocmai mi~rile de populape, migraţiile'

COD-

siderabile care, devenite cu adevărat ni~te (enomene,
pun probleme deosebit de greu de rezolvat pentru
state,
, ,Este aspectul căruia \'rem să-i c.onsacrăm aceste

g

pa tn1.pro bl emanca
' refugtaţl
' '1 or, a muncIton
"'
or"
mlgran\l,
a tuturor maselor care, fie din motive politice, fie dlD
motive economice, sau c.hiar religioase îsi găse~c
refugiul pe teritoriul a~i stat, pun în cauză 1D cel
mai "înalt grad drepturile omului,
Omenirea întreagă a fost cutremurată de imaginile pe care mass media le difuza despre tragedia
ooat-peoples din Vietnam, despre refugiaţii albanezi
care erau returnati din Italia sau, mai recent, despre
drama celor pe care îi izgonise războiul din BosniaHertegovioa.
st confruntată la rîndul său cu problemele
refug~ţilor somalezi sau albanezi, după cum a fost
confruntată ani de-a rîndul si mai este, din nefericire,
~i "în prezent, de acelea' - uneori tragice - ale
românilor porniţi peste hotare în căutare de mai .bine.
Avem în faţă una din cele mai mari tragedii ale
ep?cii. ~ragedie p~ib?logi~..' tragedie socială ~i nu în
ulnmul nnd tragedie JUridica.
Pentru că tabloul unor mase dezrădăcinate pornite să-si caute llnistea sau prosperitatea în medii s0ciale ca're adesea le sînt ostile, pune în mod firesc
problema ce drepturi le pot fi recunoscute acestor
emigranti, acolo unde s-au stabilit ~i în ce condiţii
pot fj ei asimilaţi sub aspectul drepturilor omului, cu
autohtonii.
6

Înainte Însă de a încerca să cercdăm reglementările interna~onale ce au incidenţă În Cauză, vom
face o paranteză spre a învedera cauzele si dirnen~
siunile problemei.
'

II
fenomene globale stau la baza acestor
mişc~ri .~e pOfulaţie: c:e~te~ea. vertiginoasă a ~ufi.lâruliji
IOcultoruor p anetet ~I adIDctmea permanenta a contradictiei Nord-Sud.
. 'Potrivit unui studiu efectuat de Organizatia de
Cooperare ~i Dezvoltare Economică (QCDE),
anul
1987, din ~opulaţja mondială, u~ sfert locuia. intăril~
europene SI 10 celelalte state făond parte dm OCDE"
iar restul 'de trei sferturi În state mal putin avansate.
Aceea~i dispropo rţie se poate '.Întîlni 'ş i într'e . rata
de creştere a populatiei din aces-te .tărj. Astfd, in
tările avansate, această' rată a crescut ' În ultimii ani in
medie cu 0,9%, În timp ce in ţările ' sărace ea ' a
crescut, în aceeasi perioadă, cu 2,3%, Diferenţa de
creştere demografică Între aceste două categorii de
state demonstrează că, timp de decenii incă, actualul
decalaj se ' va menţine, ba chiar \'a spori. Astfet Între
' anii 1985 si 2000, OCDE estimează că populaţia
Americii Uiine va creste de 2,5 ori mai repede decît
cea a Americii de Nord.
".
Cît 'p'tiveste Europa, este de reţinut că dacă În
acelasi an 198), pe lista de 25 a celor mai p.)pulate
state' din lume, figurau 6 state europene, în anul 2D25
prognozele arată că, cu excePtia Germaniei care s-a
reunifka~ nici un alt stat european nu \'3 mai figura
pe această listă. Locurile Italiei, Marii Britanii sau
Franţei vor fi ocupate, potrivit prognozelor existente,
Două

În

A
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oe Etiopia, FilipiDe . ~i . Zair. l~igeria, care In anul
1950 DU avea . decit 2.) de . milioane , de loc.uitori, se
. prevede că va .avea ~n an,ul ~02S un ' Dumăr de 300
de milioane, care o ' vor transforma 1.0: cea :de-a patra
eutere demop-afică mondială. (V. Jean Henaire, Points
de re ~res, In Les mouyements de fXJ JUla ti on el les
droits de l'homme, CIFEDHOP, Geneve 1992 p.9 ~i
urm.)
. .
Astfel de modificări ale numărului de locuitori,
într-un sens sau altul, nu îL'.1piedi~ . cresterea vertiginoasă a numărul ui locuitorilor planetei. '
Dacă în anuJ 1991 pămîntul era locuit de
5.400.000.000 locuitori, În anul 2000 se prevede că
vor fi 6 miliarde de persoane, iar .În 2025 vor fi ·8
miliarde ~i jumătate, iar În 2050 se va ajunge la 10
miliarde.
,.
.
A~eastă cre~tere uluitoare, .pe care numai
războaiele o vor mai încetini, va fi de natură să
schimbe si raporturile de forţă dintre state, dar, si ceea f( ne interesează - cele rasiale şi religioase. '
In lumea viitorului este 'de presupus că europenii
~i americanii vor ceda pasul În fata asiaticilor si
africanilor, iar religia musulmană va cî~tiga, incontestabil, un mare număr de adepţi.
Fenomenul cre~terii rapide a populatiei globului
este însoţit de cel al cre~terii decalajuhii Nord-Sud,
făcînd doar o rezervă, destul de puţ i n importantă la
nivel global, pentru statele din Estul Europei.
Referirea la punctele cardinale are alei mai mult
sens metaforic sau poate politic, decît uDul strict
geografic.
Prin Nord se înle1eg statele dezvoltate economic
în general, se situeaza în partea de Nord a Europei,
Americii sau a Asiei. Sudul este reprezentat, de
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asemeneaj-1 n ~eDeral, de ţările din Africa ~i Asia,
rămase în urma sub raportul dezvoltării economice, ~i
în care domnesc sărăcia, boala ~i foamea.
Este interesant că fostele state socialiste din
estul Europei, care se lovesc Încă de dificultăţi
economice grave În această perioadă de tranziţie, sînt
induse în rîndul Celor din Nord, datorită catastrofa lei
rămîneri în urmă a statelor din Sud
Diferenţele dintre nivelul de dezvoltare al ţărilor
din Vest {aţă de cele din Estul Europei sînt
ne~ijabile în faţa prăpastiei care desparte Nordul de

sua.

Cel mai grav e faptul că această prăpastie se
accentuează pe an ce trece.
Potrivit datelor furnizate În 1991 de Raportul
mondial asupra dezvoltării umane, publicat de PNUD,
71% din populatia Sudului nu are acces decît la 15%
din venituri, în timp ce 23% din populatia Nordului
cumulează 95% din produse ~i bunuri.
'
Dacă ne referim la venituri, se constată că
produsul naţional brut (PNB) ve cap de locuitor în
Sud este de 710 $, în timp de în Nord este de
12.500 $, adică de 18 ori mai mare. (Jean Marie
Poursin, Mouvemenls JRsents et ~rs, În Lis mouvements de JVJldation el les droits de ['homme, p.l7 ~i
urm.)
Se poate remarca acest aparent paradox: cea mai
mare rată de crettere a populaţiei se Înre~strează în
ţările sărace.

Acest fenomen, care se

amplifică

permanent,

generează migra~a.

Desigur, uneori, migratia unor mase de oameni
are caracter politic, dar În cea mai mare parte a
cazurilor, mobiIurile sale sînt economice.
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Presiunea demografică conl·u,ga.t~ CJl r.r~siunea
nivelului scămt de trai conduce '. a .exp'1~ie; ~i aceste
explozii Înseamnă de ' fapt p'leca~ea _spre ~rte " orizonturi
în căutare de muncă, de o' soartă mâi buţl.â.· ,;' ",
Urmare a cercetărilor efectuate de numeroase org~nizatii internationale,' ~u fost stabili,te pri ncipalde:
epicentre ale 'zonelor de ' fractură demografi,Că'.
,
. Primul din ac-este epicentre este a~e1a care.
opllfie vidul continentului australian conc~ntrărilor
umane Jin Asi4 de Sud. De acum îl! 35 dt ani,
Australia 1:'a avea 7 milioane dţ locuitori irr plus,
adică 23 milioane, în timp ce 'populaţia Ind iei ' v~
spori de la 700 milioaTle la 1.400.000.000 locuitori (de
data aceasta Nordul e la Sud); Tot astfel, Bangladeshul va ajunge, dublindu-se, la 230.000.000 locuitori, în
timp ce FilipineIe ~i Indonena Î~i vor tripla populatia,
ajungînd la 111 SI respectiv 263 milioane locuitori.
Toate aceste tări 'suprapopulate si, desi~ur, înfometate,
Î~i vor ridica' privirile 10 mod ftrese, catre continentul
australian În care ar putea să-~i ' găsească un destin
mai bun. (Ibidem, p.l8-19).
.
Cel de al doilea epicentru . este constitujt de '
frontiera Si!dică a Statelor Unite ale Americii. In ultimii 25 de ani, S.U.A sînt confrunta te cu un val de
migratiune d i ~ l~rnAca / treia, cuprinzind, printre alţii,
4-500.(0) r.~ e;':lcaDl In t!".:are au.
Pentru această rn;5 rdţ i c , in mar ~ parte c! 1 udtStină, popu l aţia Statelor Unite va sp ori simtito:', mai
mult p'oate chiar d~cit prin spornl natun l al
pop~latiei, a cărui rată, în această ţară, nu e de
neglijat
,
Un alt epkentru - al treil'!a, ~i poate ce! mai
Încercat - se situează pe .ma.I urile Mani Mediterane.
Tările europene riv~ra4r! dezvoltate economic sînt ~on.10

fruntate cu migratia, din ce ÎD ce Ilai intensă, pornită din Statele magrebiene.
_ Ţinînd stama de o serie de atu-uri, cum ar fi
statutul de foste colonii franceze, faptul că mi~ranţii
vorbe" curent limba , fnnceză, săracii din Algena sau
Maroc S-3U revărsat În Franţa, În grupuri compacte,
situÎndu-se de obicei în zonele iDdustrializate. Din
Fran~, aceşti muncitori au ajuns în Germania, În
Elvetia sau in tările Beneluxului. Trebuie luaţi de
asemenea în consideraţie ca venind din acelaşi hazin
mediteranean, migranţii turci, din care un mare număr
se ~presc în Austria, În Olanda. Elvetia sau în GermanIa."
In fond, migratia mediteraneană vizează în ansamblu Comunitatea Economică Europeană.
Cel mai recent epicentru sesizat in literatura de
specialitate se situ(.azi În dispăruta Uniune Sovietică.
Fapt care a îngrijorat întotdeauna conducerea imperiului sovietic,pr~siunea demografică pe care o
făceau cei peste 100.000.000 de supu~i musulmani care
trăiesc În părţile asiatice ale fostului imperiu nu va
face. ~~ viitor decit să crească.
Prognozele arată că această populatie, cu un
model de viaţă profund pronatalist, se va dubla Într-un interval de 40 de ani.
Deja confrunt!tâ cu dificultăţi economice majore,
tentată de prosperitatea - adesea relativă - din statele
musulmane vecine, această popula\ie vădeşte tendinţe
migratorii.
La acţiunea unor astfel de factori oarecum
stabili, se adaugă cei ocazionali, cum ar fi războiul.
eo.ftictele armate -, si ne referim aici Îndeosebi
Ia cele Întîmplate in zilele· noastre - determină migrări
masive de populaţi~ care se refugiază din zonele ae
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contlict ÎIl tările învecinate. Amintim În acest seu
fenoptenul refugiatilor kurzi după 'Sfir~jtul i'ăzb'oiiilui
din Golf sau al bosniacilor" În condiţiile 'eveilimentelor
d~n Iugoslavia" despre care am amintit mai sus.
Tot iocategoria factorilor ocazionali înscriem si
existenţa unor 'regimuri politice dure în' anumitest~te,
care pun pe fugă adversarii politici, Desigur;' 'Cauza
politică se complică În cele mai multe cazuri cu cea
economică, fiind $reu de spus dacă ne găsim În faţa
unor refugiati polItici sau economici. Oare despre' per. soanele refu~ate din România în Occident în ailii dictaturii ceaU~lste, DU se scria adesea . În prC$3 ' apuseană
ca despre refugiaţi economici?
..
.~
Toate aceste valuri migratorii pun din plin
problema drepturilor - si, desigur, (ea a obligaţiilor pe care le au, În statele de azil~ acetti nOII . veniti,
Această problemă nu poate evita o gravă şi
dureroasă contradicţie: cea dintre măsura În 'care" tăi-ile
.de azil recunosc drepturile imigranţilor si cea: în 'care,
o astfel de recunoa~tere lezează pe cele' ale populaţiei
autohtone.
In' termenii acestei c.ontradictii s-a dezvoltat
întreaga legisla~e internaţională consacrată migrat iei de
populaţie,

J

III.
Istoricul ocrotirii drepturilor refugiafilor si: persoanelor deplasate vădeşte o t~ndinţă rontmuade perfecponare ŞI îmbogătire.
ConvcDţi~ ~eferitoare ',la statutul refn gi a{il ?,r din
1951, amendată In 1961 pnntr-unprotocol rerentot la
shtu,tul refugiaţilor prwevede căa,ceastă cal~tate de
refugtat poate fi acordata' persoaneI carc i·-teDundu.;;se,:
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în mO(1 rational, că va · fi persecutat pentru rasă,
relipe, na~onalitate, apartenenţa sa la un anumit grup
social s~u.. penq-~ ?pini;iI.e sal.e .politice, se $ăse~te în
afara ţam a. ţarel naţionalitate o are, SI care DU
vrea, ori datorită acestei temeri nu poate cere
protecţiastatuloi în care se găseşte; sau care, dacă
nu are naţionalitate sau se găseşte În afara -ţării în
care avea r~edinţa obişnuită, ca urmare a unor :astfel
de evenimente nu poate, sau din cauzasus-menponatei
temeri, nu vrea să se reîntoarci.'
Convenţia Organizatiei Unităţii Africane, care se
referă la aspectele specif:ce ale refogiatilor din Africa,
din 1969 pare a vedea mai larg de1inl~a refugiatului,
în măsura în care s~ referă la indivizi care Î~i
părăsesc tara 'din cauza evenimentelor, tulburînd grav
ordinea publică', autorizînd astfel o recunoastere a
no~uDii de 'refugiat ecologic' (!?)
,
Pactul international privind drepturile civile si
politice din 1966 sdpulează, în art.2, că 'statele pă~i
la prezentul Pact se angajează să respecte ~l să
garanteze tuturor indivizilor ce se găsesc pe teritoriul
for si tinînd de comyetenţa lor, drepturile recunoscute
în p'reientul , Pact, fară nici o discriminare în raport
de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie publică sau
de orice altă opinie, de originea naţională sau socială,
de avere, de nastere sau de orice altă situatie', iar
în art12, paragraful 2 că 'orice persoană este liberă
să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa'.
Recent, Convenţia privitoare la drepturile
copilului, . adoptată în 1989 (vezi. Droits de l'liomme,
Les droits de l'tnfont Printed at United Nations,
Geneve 1990; Irina Moroianu ZIătescu, Dreţurile
cC?plului într-o !Ocittate democrată, În 'Dreptul' nr.911,11900, p.82; V.D. · llătescu, Convenţia pivitoQ1e la
13

drtjtu,:le cop/ului si l~esLlpa română, , !rL '~~~pţurile
omuluI" nr.1-4/199L) ~l care a fost ' ratificata dep de
,u.n număr Însemnat"de 'state, ' (!rintre ,cine, la 2$ septembri~ 1990< ~i· ~ de ~om_â.nla', 'prevede în. 3rt.22 o
protecţie sp~clflca eoptlulu,l care e,ste considerat ea
refugiat sau care ' cauta să obţină statutul de refugiat
~i sta.bil~tte o obligaţie pentru stat de ': ~ veola~ora c,u
organizatiIle
competente care
âu ca ,sarClDa aSigurarea
, .. ,
, .
ocrottnJ acestora.
Vom reveni, pe ,larg, mai jos asur.ra ~roblemelor
juridice create pentru protecţia migranţJlor. Vţem doar
să subliniem, În acest context, o anumită orientare" ce
îşi face loc atît îridocumentele internaţionale, cît si
În eractica Inaltului Comisariat pentru refugiati de p'e
lînga Organiza~a Naţiunilor Unite.
'
E vorba de ' () teză deosebit de interesantă
pentru teoria dreptului ,international public, privind o
anumită relativitate a drepturifor ce sînt recunoscute
imigranţilor.
" .
,.
,
Această relativitate intervine în pmffiOVa(ţa . intereselor nationale ale statelor de azil ~i' reflectă contradicţia, 'pe care am amiotit-o mai sus, dintre
in teresul recunoaşterii depline a drepturilor migranţilor
si necesitatea salvgardării intereselor superioare ale
ţărilor care îi primesc. '
Ea constă în anumite rezen'e, aduse de legislatia
statelor primitoare - atît celor care au semnat fn- '
strumentele internaţionale în chestiune, cît , şi,
îndeosebi, ale celor care au refuzat să le semneze care sînt de natură să limiteze serios import~nţa
protectiei internaţionale a populatiilor În mi~care.
Astfel, ' În tîlnimadesea măsuri ~e ckscurajare privind ,
exigentele de , calificare a mîinii de lucru a im- .
igran~lor, mă,suri de retrimitere peste frontieră â celor
A
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ce solicită azil, sau pur ~i simplu le refuză dreptul
de azil. (vezi Jean Henaire, opcit. p.12). Italia,
Fran$a, Germania, Elveţia, GreCia, confruntate cu
va~un. mereu crescinde de imigranţi inmulţesc astfel de
masuri.
Se pune în mod firesc întrebarea dacă o astfel
de politică încalcă sau nu drepturile omului. E greu
de aat un răspuns categoric. Dacă vedem în drepturile
omului, drepturile naturale, inerente persoanei umane,
astfel cum o face un serios curent de gîndire ce a
fost reluat insistent în ultimul timp în filozofia drepturilor omului (vezi Guy Haarscher, PhilosoJiUe des
droits de l'hommt, Ed. de l'Universite de Bruxelles
1991, p.l4; Adrian Năstase, DrejtWile omului - re5ye a
$~/Ui de secol, IRDO Bucuresti, 1992, p.32 ~i urm.),
răspunsul vine de la sine. Dacă' însă privim drepturile
omului do~r rrin pris~a po~itiv~s~ului juridic cu~ent,
care are ~l e numeroşI partIzanI 10 contemporaneItate
- se poate pune problema dacă e legitim să vorbim
despre drepturi ale imigranţilor, atuncI cînd legislatia
ţărilor de primire nu au recunoscute aceste drepturi.'
. Un document international deosebit de interesant,
care ridic.ă dreptul statulUI de primire de a restrînge
drepturile imigrantilor la nivelul unei rec.unoa~teri internationale, este Conventia internaţională referitoare la
ocrotirea drepturilor tuturor muncitorilor migranţi si a
membrilor lor de familie încheiată la ONO În 1990.
Astfel, în art.52, paragraful 2a, Convenţia prevede:
'Pentru orice muncitor migrant, Statul în care se angajează poate restrînge accesul la categorii limitate de
locuri de muncă, servicii sau activităţi, atunci CÎnd in·
teresul statohli cere aceasta ~i cînd legislaţia naţronaIă
o preleele' ~s.n.)
Inci dIn 1954, Conven~a asupra azilului teritorial
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'il

a Orgam.c:.atiei StJtelor Africane pune ,chiar jnart,l
problema în termenii suveranitătii D,atio,Dale:
exerciţiul suveranÎtătii sale, orice stat are' drep'ttll să
admită pe teritQdul său pţrsc)aDe\~ care_ îi convine s,ă,
k primească, fără C3 un alt sta~ CU Oca213 , exercitării
a~.estuÎ drept, să poată face o~ce reclamaţie'.
,.
Este, de asemenea, interesant, faptul că lnaltul
Comisaria t pen tru refugiati pare' a împărtă~i această
doctrină a Itmitării dreptur:lor,
Iată ce scrie ÎJ! aceat sens 'Rdufrapi, buletinul
ofi~ial al ac~stui .Inalt ,C~misariat: Dr~pt~1 i~ter
natIonal refentor la refugta~ nu poate, eVIdent, sa se
impună În pofida ~ntereselor (laţionale', Se remarcă
însă că: 'nimic nu constringe statele semnatare ale instrumentelor internationale ~i, cu atît mai pu!in statele
car~ au refuzat să le semneze să respecte 1Dstrumentele existente: (Refoaes - publicaţie a H,t.R, nr,8l,
dec.embrie 1~)
"
Astfel ' 'cum arată un ziarist francez, 'dezbaterea
În jurul fQc'ului drepturilor' străinului' în societatea
car~, !~ p~lJ}e~te ~ ,departe de, a fi închisă: wS~u
'stralDu' tamm 'stralOl' mtr-o $ocletate democrattca tn
care o-ar a\'ea alt drept decît acela de a mUDci
pentr.u un salariu mwt)dest ~i, Într-o zi, furtuna ~a iz-"
bucnl, ~a~u aC,easta•. S?Cletate, f~ntruw a wra~J1ne
d~mocrattca, decide sa-I, mtegreze! ,sa-l faC3cet3ţ,~nJ de
plm drept' (Claude Juhen, IL 'f1!Vllege el le vembf, Le
MonJe diplomatique, mai 1~, p.15),
Credem, Însă, şi viata ne-o dovede~te pe ~i , ce
trece, că statele dezvoltate sînt mai dispuse să
sacrifice valorile 4elI).ocraţid decît pe cele ale
economIei,
A
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Actul internaţional cel. · mai Însemnat privind
regimul juridic la care sînt supuşi refugiatii . este
reprez~ntat, inco.otestabil, . de Conventia referito.are la
statutul refugiatilo.r~ adoptată la 28 iulie 1951 de Conferinţa plenipotenţiarâ a5upra statutului refugiati lor şi
apatnzilor, .ntrată în vigoare la:: 22 aprilie 1954 si pe
care ţaranl.\lstri ·a -ratificat-o. În Itma iulie 1991. •
Convenlia urmăreste sa stabilească, desigur, in
linii generale, drepturile, dar şiobligatiil~ ce revin
tţfugia \ilo r Îolr-o. a1tătari.
.
_
_ Trecere.a în revistă a acestora este absolut
necesară pentru subiectul pe care ni l.-am _-pro.Pus. ___..
Detaliind continutul drepturilo.r şi o.bligatiilor ce
fo.rmează statutul refugiaţilor, Conventia incepe~ fapt
absolut normal, prin sublinierea o.bligaţj'il~r generale ce
revin acesto.ra.
Se prevede astfel că toţi refugiatii au, f3ţi de
statul în care se găsesc, îndatoriri, şi~ ; Îndeosebi, cele
de a se confo.rma legilor si regulamentelor, ca ~i
măsurilor adoptate pentru men~nerea ordinii publice.
Nici o discriminare nu este permisă - ne aflăm
aici În fa~ unuia dintre principiile cardinale ale Conve.nţiei - în rapo.rt de rasă, religie sau tară de
ongtne.
_ Co.nventia asigură libertatea necondiţionată a
rdugiaţilor penţr~ practicarea religiei lor si libertatea ,
de a da co.piilor Q instructiune religioasă.
O altă idee .~re sti la baza -sistemului ,. de
protecţie, edi(icat de Co.nven\ie, este dispeosa de
recipro.citate. In principin, statele trebuie să ~cord~
re.fugiaţilovre~imul pe care, în geneu.l, îl aplici
pentru străini. Dispensa de reciprocitate , kgislativă este '.
I

.
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un puternic avantaj pentm refugiaţii În ale căror ţări
nu existi prevederi legislative asemănătoa-re. Această
dispensă nu operează decît dupi ' scurgerea unui termen de trei ani.
.
.
Conven~a mai stipulează, in -aceeasi ordine de
idei, că statele contractante vor continua să acorde
refugiaţilor drepturile ~i avantajele ~e care acestia le
puteau deja pretinde, În absenţa rectprocitătii, la data
Intrării în vigoare a Convenţiei pentru fie~re stat În
parte.
Tot astfel este prevăzut că statele tre~uie să
privească cu bunăvoinţă posibilitatea de a acorda
re~gia~lor, în abse~~ reciprocităţii, drepturile ~i. avan:
taJele - -altele decit cele la care ne-am refent mal
sus -, precum ~i posibilitatea de a face să beneficieze
de dispensa ~e reciprocitate refugia ţii care nu
îndeplinesc conditiile la care ne-am referit, de
exemplu, în situaţiile în care termenul de trei ani nu
a fost indeplinit
Dispensa de reciprocitate, ca ~i drepturile şi
avantajele pe care refugiatii le-ar putea pretinde,
potriVit erincipiilor de 'mai SUţ, În absenta
reciprocităţii se vor aplica, potrivit ConvenJiei, atît 10
probleme de proerietate imobiliară şi mobihară, de exercitare a profesiilor nesolicitate şi a celor liberale, de
spa ţiu locativ si de educatie publică, cît si a altor
drepturi ~i ' C!vantaje, neprevăzute de Convenţk dar pe
care ~tatele respective acceptă să le recunoască.
Intilnim, astfel, aici, o gradatie, o cascadă de
măsuri -destinate să ufureze tratamentul -juridic al
re fu gia~lor.
Un alt aspect, legat de cele de mai sus,
prive~te dispensa de măsuri exceptionale prevăzută de
art9 din Conventie.
'
,
18

Starea de tensiune, de antagooism, de război
chiar, ce ar putea interveni între s,tatul de primire ~i
cel ' din care an plecat refugjaţii, nu trebuie să .se
reflecte în statutul ' aplicat acestora. "
'
Tocmai : de' aceea, Conventia prevede că măsurile
excePJ.iona~e . ce pot fi I~ate , contra. perso,aoei, ~
,bununlo1' SI IDtereselor unuI stat deterttuoat ou pot fI
aplicate unui resortisaot formal al acestui stat numai
în raţiunea ' cetăţeniei ' sale. Atunci cînd legislatia intern~ a statelor con'tractante nu le-ar permhe să
aplice ac,est principiu, ele pot acorda, În cazuri speCiale, disp'en'se În favoarea unor astfel de refugiaţi
(~t~
, ,
lXsigur, Conventia ' nu " intenţionează ~i Did DU ar
putea să o facă, să Interzică statelor în caz de război
sau în alte circumstanţe grave sau excepţionale să ia ,
cu- titlu provizoriu, cu privire la o persoană, determinată, măsurile ' pe care le" socoteste indispensabile
pentru securitatea naţională. In astfef de cazuri, statul
de refugiu trebuie să stabileasci dacă această pasoană
este efectiv un ,refugiat si că mentinerea acestor
măsuri el! privire la' persoana sa este' necesară în interesul securităpi na~onale.
,
Conventia cuprinde prevederi speciale privind
oameni i mării', care se refu8iază. Se prevede că în
cazuL unor refugiaţi care sînt In mod regulamentar angajati ca membri al unui echipaj la bordul 'unei nave
sub' pavilionul unui stat contractant" acest stat va
trebUI să examineze cu bunăvoinţă posibilitatea de a
au toriza pe refugi-aţii am intiţi să se stll bilea scă, pe
teritoriul său ji să se elibereze titluri de căIă,torie ,
~a\l să~i. a~mita, în mod temp'~rar, p'~. teritvriul. . său,
mdeoseb .. In scopul de a ' faCIlita stablhrea lor , lOtr-o
altă ţară.
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v.
Condiţia juridică

a refugiatului reprezintă o
preocupare de prim ordin . a Convenţiei.
Se prevede, ca principiu, că statutul personal al
oricărui refugiat va fi guvernat de legea ţării sale de
domiciliu, sa~, În lipsă de domiciliu, de legea ţării
sale de r~edtnţă.
Drepturile dobindite anterior de refu~at,
decurgînd din " statutul său personal ~i indeosebI de
cele ce decurg din căsătorie, vor fi respectate de
toate statele contractante, sub rezerva îndeplinirii formalităţii prevăzute de le~slaţia acelui sta~ cu condiţia
ca, astfel cum prevede Convenţia, dreptul În cauză să
fie dintre acelea care ar fi recunoscute de legislatia
statului respectiv dacă interesatul nu ar fi devenit un
refugiat
Prevederi speciale sînt consacrate dreptului de
prop riţ tate.
In ceea ce prive~te proprietatea mobiliară si cea
imobiliară, se prevede obligatia statelor contracta~te de
a acorda orIcărui refugiat .tratamentul cel mai
favorabil, si care, oricum, să nu fie mai putin
favorabil celui care este acordat, în 3celea~i condipi
străinilor, în general, în ceea ce priveste dobîndirea
propriet~~ii mobiliare ~i imobiliare ~I alte drepturi care
se refera la aceasta.
O grijă deosebită este acordată ti proprietătij intelectuale, ~tiut fiind că de multe ori, printre 'persoanele refugiate, se numără scriitori, artt~ti, savanti,
Convenţia prevede că · în ceea ce priv~te proprietatea
industrială, îndeosebi a invenţiilor, deseDelor~ modelelor,
mărcilor de fabrică, a Dumelui comercial, cît ~i in
materie de ocrotire a proprietă~i literare, artistice fi
2D

~liinţificc, oricer.efugiat \l~ beJl~ficia În ţara În
i~i are re~ediD~ sa ()bi~.DJită, de protecţia .(.. -e
acordată cetăţenilor ace~tei tări. ~e te riţoti , 1

care
este
altoi

'stat contractant, ace~tia vor ~en~fi~.ia ~e' p~()tecJi.~
care este acordata, pe acel tenotrJu, cetateDlJ"r tam
în car;.e Î~i are re.~~dinta obilnuită.
,.
.
..In ~drul :derjDi~i conditiei juridice a rdbgiatului,
Convenţia prevede obliga~a statelor contractante de a
acorda refugiatilor ~are au re~ediDtă regulată pe
te',itoriul lor, în ceea ce privc§te asociatiile -cu scop
nepoli ti c ~i nera trimonial si... ~In dicatele 'p ro.fesion ale,
tratamentul ce mai favorabil .ac.ordat resorţisanţilor
unei ţări străine În acelea~i condi~uni.
Referitor la dreptul de a sta În justi\ie, art.l6
din Conventie, .$t4bile~te ci oric.e refugiat va avea ee
teritoriul statelor wntractante, acces liber ~i · u~or In
faţa tribunalelor.
In sta.tul contractant În care î~i are re~edin~a
obisnuită, .orice refu~at va beneficia de acela~i tratament ca resortisanţil acestui . stat, privind accesul-Ia
tribunale, inclusiv asistenţă j.u.rîdi.că si scutirea de
.~auţÎ.o judicatum soh'i. Toate acesţe.. ~vaDtaje trebuie
recunoscute refugiatului ~iin oricare altă ţară sem.n~tară , a ~nv~o!iei, unde el ~~ v~ .~u~ura de ~ a.ccla~i
tratament Jundlc cacetaţenl1 tam 10 care )SJ. u .e
w

w

~edinta ()bi;~nuită.

t

,

>:

Un capitol special al .. Convenţiei care, evident,
pr:ezintă un interes d~osebit~ este cel care reglementează incadran~a Î.D muncă· a refugiaplor.
.
' .
. Principiul de la Care se porDe~te este acela :: că
statele contractaote sînt datoare să acorde Micărni
refugiat care are retedinţa reg~lată ' pe te~jtoriul său!
tratamentul cel mal favorabil a.cordat, 'in aceleaSI
co~.~itiuni resortis3nţilor uaei ~ri ' străine· în ·ceea ce'
.
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prive~te exerciţiul

unei activi tăţi profesionale salariate.
In orice caz, Convenţia prevede că inăsuriie
restrictive ce . ar fi impuse străinilor sau' angajării de
străini, în vederea ocrotirii pietei Da~onale a muncii,
nu vor fi aplicabile refupaţilor 'care au fost dispensaţi
deja de astfel de măsuri restrictive ta data intrarii În
vigoare a Convenţiei de statul contractant, interesat
sau care îndeplinesc una din următoarele conditii:
a) Rezideriă în }ară de mai mult de trei ani;
b) Sînt căsătonti cu o persoană care deţine
cetăţema ţării de ' re~d1Dti;
c) Au ' unul sau 'mai mulţi copii care deţin
cetăţenta ţării de re~edinp.
Mai mult decît aht, în Convenţie s-a introdus
UD text de recomandare ~trivit căruia statele contractante trebuie să ia în considerare cu bunăvoinţă adoptarea de măsuri tinzÎnd la asimilarea drepturilor
tuturor refugia~lor cu privire la exercitarea profesiilor
salariate cu cele ale propriilor cetăteni, măsură ,e
prive~te Îndeosebi pe acei refugiaV care sînt intra~ pe
teritoriul statuluI în aplicarea unui program de
re~rutare a mîinii de lucru sau a unui plan de
emigrare.
Cît prive~te profesiile nesalariate, Convenţia
prevede ca statele vor acorda refugiatilor, aflati în
mod .legal pe teritoriul lor, un tratament cît mai
favorabil decît cel acordat, .În acelea 1i împrejurări,
străinilor în general, cu privire la exercitarea unei
profesii nesalanate în. a~icultură, ind~strie, m<1t~uguri
sau comerţ, precum ~1 10 ceea ce povC1te crearea de
societ.W: comerciale ~i industriale.
In· sfi.t'fi~ Convenţia se preocupă si de emigranţii
care aercită profesiur i liberale.
'
Refugiaţit, aOa~ În mod legal pe teritoriul unui
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stat contractan~ care sînt titulari de diplome recunoscute de . autorităţil,e c~mpetente ale acelui stat ~i care
doresc să exercite. o profesiune liberală se vor bucura
de cei mai favorabil tratament posibil si, în orice
caz, de UDul n~ -mai rutin favorabil celui' acordat, În
acelea~i condiţiuni, strămilor ~n general.
.
Statele contractante, prevede Conventia, vor face
tol ce este În t'ut~rea lor, desigur, în fimitele constituţiilor . ~i legIlor lor . - pre~izare a Convenţiei, al
cărei inţeles exact nu ,ne poate. scăpa , . , ~ asigu:.-e instalarea' unor ,astfel de refugiati În teritoriile, altele
decît cel~ ' metropolitane, cu p~ivire l~ " care - întîlnim
iarăsi o formulă sofisticată . ele isi asumă responsab illtatea reIa~ilor in tema,ţionale.
'

VI.
Conventia a dedicat un Întreg capitol - al ~V·ka
- reglementării UDor aspecte ce vizează bunăstarea
emigranţilor. Pe , rînd, sînt abordate problemel'Î .
rationaliiării produselor, locuintelor, "educatiei publice;.
a~:sten ţei publi~e, legislaţiei ml!ncii ~i securi taţii soCiale.
Fapt semnificativ - dovadă, că problemele c~le
ID3i acute sA
e eUD în acest domeniu ~ai mul! în ţările
s~race decIt In cele ,hogate -, capItolul tnC~1)e cu
raţionalizarea produ5~!or. Conven ţia pri!vede obligaţia
stateJol' de a aplica refugiatilor ace!a5i , regim cu cel
al cetăţenilor În situatiile în' care există UJl , sistem de·
rationahţare la care este supusă populaţia În ansamb\!~
şi • care .' reglementează reparti~a generală a produseior _
ddicitare. , ,
' Referitor la locuinte, Conventia impune un stzndard pe. ,ca~~ .J.-3 mai , fQlosit ~i in 'alte Împrejurări.
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Desigur, ea nu putea obliga statele să dispună
repartizare.a unor locuinţe acestora, pentru că, pe de o
parte, În condiţiile economiei de piată, statul nu are
un fond locativ suficient pentru astfel de nevoi ~i nu
face repartizări, iar pc ae altă parte pentru că în
statele aflate în penoada de trecere către această
economie, acolo unde, chiar dacă încă se practică o
astfel de . planificare, statele DU au În genere destule
posibilită~ pentru a satisface aceste cerin~e.
S-a găsit, de aceea, o soluţie mal convenabilă.
Convenţia obligînd statele 'in măsura În care această
problemă cade sub incidenta legilor fi regulamentelor
sau este su~usă controlullii autoritătilor publice' să
acorde refuglaţilor care au rCfedinţa 'pe teritoriul lor,
cel mai favorabil tratament, care nu trebuie să fie în
nici un caz mai favorabil decît cel care este acordat,
În acele~i circumstanţe, în general, str.1inilor.
Educaţia copiilor imigranţilor este de o
însemnătate excepţională. Problemele ~e care le ridică
integrarea copiilor, proveni~ din familiile imigranţilor
sînt dificil de surmontat Cunoatterea limbii, niveluf de
cunoftinte, gradul de educaţie pun adesea probleme
care cu 'greu pot fi depă~ite. Tocmai de aceea, Convenţia cuprinde o serie de facilităti în această direcţie.
Se prevede astfel că, în' ceea ce priveşte
învăţămîntul primar, se va acorda refugiaţilor acelaşi
tratament ca şi cetăţenilor.
.
Cu privire Însă la celelalte forme de Învăţămînt,
un astfel de tratament ar fi greu de realizat. Se
prevede totuşi, ~otrivit standardului cu care operează
constant Conven~a, acordarea celui mai favorabil tratament posibil şi În orice caz nu mai puţin favorabil
decît cel acordat străinilor în general ti Îndeosebi În
ceea ce priveşte accesul la studii, la r«unoaşterea
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certificatelor de , studii, 'a JjJ>lomelor ~i a titlu.rilor
universitare eliberate ' în străinatate, scutirea de taxe şi
atribuirea de burSe ' de studii. . " ,
' '
Convenţia cuprinde, astfel , cum ar~tam, prevederi
referitoare la acordarea tratamentului natIOnal în
materie de asisten~ socială ~i de legislaţie a muncii
si securităţii locale.
,
,
Ne vom opri atenţia îndeosebi asupra acestora
,
din urmă, deoarece aspectele privind , modul În care
imigranţii pot mund în tara de azil este de o
însemnătate ca~itaIă, de multe ori găsirea unui loc de
muncă fiind chiar raţiunea emigrării.
,
Convenţia stabileşte În acest sens criteriul
trata~~ntului aplicabil propriilor cetăţeni în următoarele
matem:
a) retributii; inclusiv alocatiile familiale , acolo
unde ele fac parte din acestea, durata muncii, orele
suplimentare, concediile plătite, ucenic.ia si formarea
profesională, munca femeilor si adolescentil~r si avantajele oferite de contractele' colective de muncă, ' în
măsura - se subliniază - în care acest~a sînt
reglementate prin legi sau depind de autorităţile administrative.
'
b) securitate socială, (Convenţia precizează în
paranteză disfoziţiile le$ale privitoare la accidentele de
muncă, boli e profesIonale, maternitate, .boală în
general, invaliditate, bătrîneţe si deces, somaj, sarcinile
familiale, si orice risc ca~e, potri~it legislaţiei
naţionale, este acoperit prin sistemul de seCUrItate socială). Convenţia face Însă, În această privintă, două
rezerve exprese: 1) cea privind aranjamentele referitoare
la menJin~rea drepturilor Cî~tigate~ şi a .cel0r .~n curs
de doblDdlre; 2) cea care se refera la dlSpozltllle sp,edale din legisla~a naţională a prii de re~~iDţă ~i
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(are au ca obiect prestatiile sau fracţiunile Je prestatii ce se plătesc în mod exclusiv din fondurile
publice, ca si aloca~ile ce se plătesc persoanelor care
nu îndepline'sc conăiţiile privind cotizapile ce trebuie
plătite pentru atribuirea unei eensii obisnuite.
Se specifică expres că, In cazul 'decesului unui
salariat ca urmare a unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale, drepturile sale nu pot fi afectate de faptul că persoana îndreptătită are re~edinţa
în afara . teritoriului statului contractan't
.
Se mai prevede în acest domeniu obligatia
statelor contractante de ii extinde asupra refugiaţiior
beneficiul acordurilor pe care le-au încheiat, sau · urmează a le încheia intre ele privind mentinerea drepturilor cÎstigate sau in curs de a fi d'obîndite) Ifl
materie de securitat \~ socială, în măsura în care
refugiatii îndeplinesc conditiile cerute p~ntru ee.tMenii
tărilor 'care au semn3t acorduri cu privIre la aceste?
,
Mai mult, se prevede in Conventie, obligatia
statelor de a examina cu bunăvoinţă posibilitate.a de' a
extinde, În măsura posibilului asupra refugiatilor,
beneficiul ac{)rdurilor asemănătoare care sint sau vor fi
. în vigoare Între statele contractante ~i cele necontractante.
Un aspect, poate în esenţă tot atit de însemnat
ca si cel legislativ, priveste măsurile administrative.
, Problema se pune 'In ipoteza in care exercitarea
unui drept al unui refugiat necesită în mod iwrmal
concursul unor autorităti străine la care el nu poate
recurge; stalele pe teritoriul cărora îşi are reşc(i iuţa îi
vor da acest c-oncurs fie prin autorităţile lor, fie
printr-o autoritate internatională.
'
Acolo unde autoritătile mentionate vor elibera,
sau vor face să se elibereze, sub controlul lor,
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refugiatilor doc-umente sau certificate care, de obicei,
sînt elIberate unui străin de autorită~le sale naţionale
sau prin intermediul acestora, aceste documente vor
înlocui actele ce se Înmînează de autorităţile naţionale
~i vor face credinţă pînă la proba contrară.
Prevederi a căror importantă nu poate scăpa,
privesc libertatea de circulatie, actele de identitate si
titlurile de călătorie ale r'efugiatilor. Cu privire l'a
acestea din urrnă, se stabileste obligatia statelor de a
elibera titluri cu care refugiatul să poată circula in
alte ţări sub rezerva ca rafiuni importante de
securitate - naţională sau de ordIne publică sa nu se
I

,

opună.

Desigur, astfel de titluri pot fi eliberate _oricărui
refugiat care -se găse~te pe teritoriul unui anumit stat.
Conventia
, recomandă o atentie
, specială acelor refugiati
,
care nu sînt în măsură să obtină un titlu de călătorie
în ţara lor de resedinţă obisnuită.
Cu privire la sarcinile fiscale es t.e stabilit un
standard potrivit căruia statele nu pot stabili pentru
refugia~ alte taxe, impozite sau alte obliga~i cu caracter. fiscal, decît cetăţenilor săi ~i nici într-un cuantum
mal Dlare.
In situatia În care refugiatilor li s-a permis să
se instaleze Intr-o altă tară, statul din care plea că
este obligat să le permită să-~i transfere bununle pe
care le aduseseră pe teritoriul său.
.
De un deosebit interes sînt prevederile ar01 din
Convenţia referitoare la refugiatii aflati Într-o situatie
neregulată în tara de primire."
,
Se stab:leste că nu se vor aplica sanctiuni
penale p'entru intrarea si ~ederea neregolată (fără viză)
refugiaţtlor care sosesc' dintr-un teritoriu În care viata
sau libertatea lor ar fi ameninţate, sub rezerva de a'
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penţ~u opiniile sale p.oli!ice. ~ vexcepţie. este Însă
faCuta la aceasta, atuncI cmd . eXistă un perIcol pentru
securitatea tării În care se găseste sau În cazul celor
care reprez:ntă ei însi~i un pericol, fiind condamnati
în mod definitiv pentru o · infractiune gravă.
'
Ca un cor-olar al . acest'ui statut, Convenţia
prey~de ?bli~aţ~astat~lui de ,a facilita, .în, ~ăsura
poslbtlulul, aS·lmllarea ~1 naturaltzar~a refugtatllor. Ele
vor trebuis~ facă efortl!ri p.entru scurtarea procedurii
de naturalizare ~i reducerea taxelor ~j ,cheltuielilor
legate" de această , procedură. . .; .
. In realizarea obiectivelor propuse de Convel}.ţie,
statele contractante s-au angajat . să coopereze cu Inaltul Comisariat al Naţiu~ilor Unite pentru. refugiaţi. .
Apare nece~~r asţfel . să pre.zentăm pe scurt
statutul acestei importante si eficiente . institutii interI

,

naţionale.

VII.
Înaltul Comisariat al , Natiunilor Unite pentru
refugiati (U.N.H.C.R.) exercită sub auspiciile · DrganizatieiNaliunilol' Unite functiile de protectie internaţion'ală a Arefugiaţi19r ~i de. c,ăutare . a. s'~lnţiilor
p'ermane,ntelU problellla refugtattlor. · ActIOnInd.' sub
autoritatea Adunării Generale a orba nizati~i mondiale,
el ajută guvernele şi, atunci cînd acestea o aprobă,
chiar organizatiile private .f~1 Îaciliteze repatrierea liber
consi~ţ~t~ ,a 'refugiaţilor sau asimilarea I.or în. no~le
comuDltatJ internaţIonale. (Statutul InaltulUI Comlsanat
al Naţiunilor Unite pe,ntru , refugiaţi adoptat prin
rezolutia' or.428 - v - din 14 decembrie 1950 a
Adunării · Generale( a ONU) · .
. ..
. .
" Activitatea Inaltului Comisariat I;U are un . ţarac-
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ter politic, ea reflectă În s ă puternice p i"« lcupări
umanitare ~i sociale si este orientată îndeosebi nu
spre cazurile particula're> ci către grupe şi categorii
de refugiati. A~adar, În rezolvările de spetă intră in
obiectivul său (deşi, În cazuri excepţionale, 'U.N.H.C R
s-a implicat ~i În astfel de situaţii) ci soluţionarea
destine10r unor colectivităţi, grupe, categorii, activităti,
orientÎndu-se astfel spre solutii de principiu, generale,
în aplicarea prevederilor Convenţiei Internaţionale
privind refugiaţii.
Nu se poate vorbi în termeni riguro~i de o subordonare directă a Inaltului Comisanat fată de nici
unul din forurile Organizaţiei Naţiunilor Unhe, subordonarea - dacă ea există - privind doarorient~rea
generală. Astfel trebuie înţeles textul din Statutul Inaltului Comisariat potrivit căruia se conformează directivelor de ordin general pe care le prime~te de la
Adunarea Generală ~i de la Consiliul Economic si Social.
" '
Aceasta din urmă poate crea, cu avizul Inaltului
Comisariat, un comitet consultativ pentru refugiati,
compus din rerrezentanţi ai statelor ~embre şi. ~i
celor care nu SlOt membre ale ONU aleSI, de Conslhu
în considerarea interesului pe care ÎI poartă problemei
refu~iaţilor ~i pentru devotamentul lor pentru această
cauza.
.

VIII.
Desigur, nu am putuţ în acest context, decît să
evocăm principalele aspecte ale reglementării internaţi?n.ale privind . refugiaţii. ~iteratura noastră de
speCialItate s-a .aplecatpre~. p~~n - sau, aproape deloc
- asupra acestei problemattct.
::,0

· România, ratificÎnd ConvenJia la .. care ne-am
referit pe larg mai sus, se implica În mţcanismul de
ocrotire a drepturilor persoanelor refugiate -pe teritoriul
ţării J)oastre.
In ac~st sens, Co~stitu~a României prevede, în
arU8, că Cetăţenii . $trăini ~i apatrizii care locuiesc în
România se bucură de protectia generală a persoanelor
*i a averilor, garantate de cOnstitutie si de alte _legi.
Dreptul ae azil, potrivit a1.2' al 'aceluia~iarticol,
se acor~ă -~i se re~.trîng~ în co~djtiile legii, cu respe~
tarea SI, a conventnlor
InternatIonale
la care R+)manta
,
,
este ~arte.
In art.19, Constituţia prevede că cetăţenii străini
~i ap'atrizii pot fi extrădati numai în baza unei convenţii internaţionale sau rn condiţii de reciproci tate.
Expulzarea sau extrădarea - se prevede - se hotără~te
de justitie.
De un real interes, atît sub raport teoretic cît
si practic, sînt prevederile art20 din Constitutie, care
staoilesc că cispoziţiile constituţionale privind drepturile
si Iibertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate
tn concordanţă cJ Declara~a Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele ~i cu celelalte tratate la care
România este parte.
Foarte importantă este prevederea alineatului
secund al acestui articol, care stipulează că, în i~teza
unor neconcordanţe Între pactele ~i tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, pe de o parte, si legile interne pe de
altă parte, au prioritate reglem'entănle internaţionale.
Această regulă de prioritate conservă, la nivel
constitutional, dorinta fermă a statului nostru de a
respecta' neabătut prevederile reglementărilor internationale
la care a adera~ În acest domeniu, de
,
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int(' ~es

vrimoîdia n lumea contemporană, leprezentat
de drepturile omu,
Ea marchează astfel cum s-a arătat, în literatura
noastră de sp'ecial lte, o mare receptivitate fată de
dinamica posIbilă
previzibilă a recunoasterii 'drepturilor omulu~ matei e care s-a îmbogăţit ~eîncetat, In
generatii succesive. (1\1. Constantinescu,' 1. Deleanu, A
Iorgovan, 1. Muraru, F. Vasilescu, [" Vida, Constitupa.
României, comentată ~ adnotată, RA Monitorul Oficial,
Bucure~ti, 1992, p.49.)
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