
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ramona-Gabriela PARASCHIV 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

 

Protecţia refugiaţilor potrivit reglementărilor internaţionale 
 
 

Dr. Ramona-Gabriela PARASCHIV 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”  

Bucureşti, România 
ramonaparaschiv@rocketmail.com 

 
 

Rezumat: Refugiaţii sunt străini care au obţinut azil, recunoscându-li-se statutul de refugiat, ceilalţi străini 
beneficiari de protecţie subsidiară neîndeplinind condiţiile legale pentru a li se acorda această calitate. Potrivit 
reglementărilor cuprinse în Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor, statele contractante vor aplica dispoziţiile 
privind drepturile şi obligaţiile cuprinse în aceasta tuturor refugiaţilor, fără discriminare în ce priveşte rasa, religia sau 
ţara de origine. 
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Introducere 
 

Refugiaţii sunt străini, dar reprezintă o categorie aparte a acestora, astfel că statutul lor şi regimul juridic 
sunt reglementate de alte legi decât cele care stabilesc statutul străinilor în general.  

În plan internaţional, normele referitoare la situaţia refugiaţilor sunt cuprinse în Convenţia din 1951 şi în 
Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor, iar la nivel european în Convenţia europeană a drepturilor 
omului (în special la articolul 3, care interzice strămutarea, expulzarea sau extrădarea persoanelor spre ţări în 
care există un risc important de a fi supuse pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente ori pedepse 
inumane sau degradante) şi în Carta drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (în special articolele 18 şi 
19 privind dreptul de azil şi, respectiv, protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare), la care se adaugă 
o serie de acte normative de drept derivat al Uniunii, de regulă directive, care vin în completarea cadrului juridic 
stabilit prin instrumentele arătate. 

Situaţia precară a refugiaţilor şi protecţia care li se acordă nu pot fi înţelese fără a se recurge la 
standardele conţinute în reglementările privind dreptul internaţional umanitar, deoarece aceştia reprezintă 
categoria de persoane prin intermediul cărora se fac mai vizibile încălcările aduse drepturilor omului [1]. 

Responsabilitatea principală a respectării, protejării şi asigurării exercitării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului se află în sarcina organelor specializate ale statelor, în articolul 2 alin. 1 al Pactului 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, prevăzându-se că statele semnatare se angajează să 
respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul lor şi ţin de competenţa lor, drepturile 
civile şi politice recunoscute în respectivul instrument, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, sex, 
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere, fiind interzisă de 
altfel orice astfel de deosebire întemeiată pe orice altă împrejurare.  

În situaţia în care cetăţeanul ori rezidentul este nevoit să-şi părăsească ţara, întrucât i se încalcă 
drepturile, responsabilitatea primară a protecţiei revine statului de primire a refugiatului, potrivit obligaţiilor 
asumate în temeiul Convenţiei din 1951 şi a instrumentelor juridice regionale complementare. 

 
1. Forme de protecţie a refugiaţilor rezultate din reglementări internaţionale 
 
Protecţia refugiaţilor a început încă din Antichitate, dar începuturile organizării acesteia la nivel 

universal se datorează Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, sistemul fiind dezvoltat ulterior de Liga 
Naţiunilor [2]. 

De-a lungul istoriei omenirii, pentru anumite categorii de populaţie, deplasările în alte ţări au fost legate 
de rolul lor social sau profesional, ori au reprezentat consecinţa conflictelor militare, persecuţiilor religioase şi 
politice, problemelor economice şi altor necesităţi sau pericole. 

Ajutorul necesar celor care se refugiau din faţa persecuţiilor a avut la bază iniţial din raţiuni umanitare, 
iar apoi politice, considerându-se multă vreme că protecţia acestora este apanajul normelor eclesiastice [3]. 

În secolul al XX-lea fenomenul a înregistrat o amploare fără precedent, ceea ce a dus la formarea 
dreptului internaţional al refugiaţilor, creaţie a dreptului internaţional public contemporan.  
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Anterior adoptării Convenţiei privind statutul refugiaţilor, din 1951, procedurile internaţionale în 
materie au fost puse la punct de Liga Naţiunilor, realizându-se şi unele acorduri internaţionale referitoare la 
acest domeniu, astfel că situaţiile ivite în practică nu lăsau loc la prea multe interpretări.  

Felul în care erau trataţi cetăţenii în trecut era privit ca o chestiune de competenţă suverană a statului în 
cauză [4], imixtiunile comunităţii internaţionale în această problemă fiind de neconceput.  

În situaţia în care însă drepturile unei persoane străine erau nesocotite şi/sau negate de către statul pe 
teritoriul căruia se afla, statul de origine putea interveni acordând protecţie diplomatică sau consulară. 

Normele juridice internaţionale ulterioare celui de-Al Doilea Război Mondial, privind situaţia 
refugiaţilor la nivel mondial, materializate în primul rând prin crearea Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi şi adoptarea Convenţiei din 1951, au determinat evoluţia ideii de protecţie internaţională de la 
protecţia diplomatică şi consulară, la noţiunea mult mai generoasă de instrument destinat protecţiei drepturilor 
omului. 

Odată cu întărirea acestui sistem, individul a ajuns să fie recunoscut ca posesor al atributului de a-şi 
exercita drepturile [5], iar eşecul sau imposibilitatea ţării de origine de a-şi îndeplini obligaţia privind asigurarea 
respectării drepturilor omului a devenit o chestiune de interes internaţional, dar şi obiect de intervenţie 
umanitară. 

Principala obligaţie a unui stat este să stabilească şi să menţină ordinea în interiorul frontierelor sale, 
fără a discrimina în vreun fel persoanele aflate sub jurisdicţia sa, dar cum statele nu pot exista în afara 
comunităţii internaţionale şi acesteia îi revine aceeaşi obligaţie, atunci când se impune.  

Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea procedurile internaţionale privind protecţia 
refugiaţilor a cunoscut o dezvoltare deosebită, în cadrul unui sistem creat şi supravegheat de O.N.U. în strânsă 
corelaţie cu recunoaşterea şi garantarea drepturilor omului. Astfel, în articolul 14 din  Declaraţia universală a 
drepturilor omului (adoptată de Organizaţia Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948) se arată că orice persoană 
are „dreptul de a căuta azil şi de a beneficia de azil în alte ţări, în caz de persecuţie”. 

Convenţia privind statutul refugiaţilor, adoptată la 28 iulie 1951, reglementează posibilitatea acordării 
statutului de refugiat persoanelor care au părăsit, datorită persecuţiei ţara de origine, stabilind totodată regimul 
juridic aplicabil acestora în statul de refugiu.  

Potrivit art. 1 lit. A alin. 2 din Convenţie, refugiat este persoana care din cauza unor temeri justificate de 
a fi persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale 
politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită temerii, nu doreşte protecţia 
acestei ţări; ori care, neavând nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca 
urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă. 

Dispoziţiile Convenţiei privind refugiaţii nu vor fi aplicabile persoanelor care nu pot fi încadrate în 
această categorie, deoarece ar exista motive serioase să se creadă că:  

- au comis o crimă contra păcii, o crimă de război sau o crimă contra umanităţii, în sensul instrumentelor 
internaţionale referitoare la aceste crime;  

- au comis o crimă gravă de drept comun în afara ţării de primire, înainte de a fi admise în aceasta ca 
refugiaţi;  

- s-au făcut vinovate de acţiuni contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite (art. 1 lit. E din 
Convenţie); 

Aşa cum sunt formulate, dispoziţiile Convenţiei din 1951, interpretate ad literam, nu acoperă unele 
categorii importante de persoane care îşi părăsesc ţara şi care constituie, în ultima vreme, cele mai numeroase 
grupuri ce poartă denumirea generică de „refugiaţi”. Astfel nu ar intra sub incidenţa Convenţiei şi Protocolului 
care asigură refugiaţilor protecţie şi asistenţă, persoanele ce sunt considerate că reprezintă „refugiaţii 
economici” şi nici acelea ajunse în această situaţie în urma unor conflicte armate internaţionale sau interne. 

În doctrină a fost exprimată opinia conform căreia sfera motivelor părăsirii ţării de origine ar fi mai 
largă, referindu-se la situaţii ca: opresiune, persecuţie, ameninţarea vieţii sau libertăţii, sărăcie chinuitoare, 
război sau lupte civile, dezastre naturale (cutremure, inundaţii, secetă, foamete) etc., ceea ce ar duce la concluzia 
că sunt incluse în categoria de refugiaţi şi persoanele care au fost silite să-şi părăsească ţara din cauza unor 
conflicte armate, rămânând pe teritoriul altui stat, fără să fi pierdut sau renunţat la cetăţenia statului de origine 
[5]. 

De altfel, de-a lungul timpului, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi a utilizat diverşi 
termeni pentru a se referi la persoanele în nevoie de protecţie internaţională care nu sunt acoperite de definiţia 
din Convenţie („persoane deplasate intern sau extern” sau „persoane de interes”), dar în ultimul timp, a utilizat 
termenul de „refugiat”, în sens larg, incluzând şi persoanele aflate în afara ţării de origine, întrucât au nevoie de 
protecţie internaţională datorită unei ameninţări serioase asupra vieţii, libertăţii şi securităţii lor în ţara de 
origine, ca rezultat al persecuţiei sau al unei violenţe, dezordini sociale, generalizate. 
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În cuprinsul Convenţiei nu se menţionează însă termenul de „azil”, ca formă de protecţie a străinilor, 
considerându-se că reglementarea acestei instituţii trebuie să fie lăsată în competenţa exclusivă a statelor.  

În mod tradiţional, azilul era considerat dreptul la refugiu al solicitantului din alt stat decât cel în care 
rezida în mod iniţial, însă cu timpul acest termen a ajuns să fie din ce în ce mai mult interpretat ca reprezentând 
o prerogativă a statelor de a acorda protecţie exilaţilor şi refugiaţilor, aspect confirmat şi de Curtea 
Internaţională de Justiţie [7]. 

Acordarea azilului teritorial reprezintă un drept suveran al statului privind intrarea şi stabilirea pe 
teritoriul său a unor persoane de altă cetăţenie, care sunt supuse în ţara de origine unor persecuţii pentru 
activităţi politice, religioase, ştiinţifice etc., considerate (în statul de origine) contrare ordinii sale de drept [8].  

Dreptul de a acorda sau de a refuza acordarea azilului teritorial este o manifestare a suveranităţii statului 
solicitat, însă după acordare, statul trebuie să se comporte - faţă de străinul căruia i-a recunoscut acest statut - 
conform cu principiile generale de drept internaţional, cât şi cu convenţiile internaţionale referitoare la 
drepturile străinilor, la care este parte [8]. 

Alături de azilul teritorial există şi azilul diplomatic, care este practicat din motive umanitare, ca un 
drept de refugiu temporar, acordat unor persoane urmărite pentru cauze politice, întrucât viaţa lor poate fi în 
pericol; iniţial, având o bază cutumiară, această formă de azil a fost stipulată în unele convenţii încheiate între 
state latino-americane. 

Azilul diplomatic este definit ca un drept de a acorda protecţie în localurile ambasadelor sau oficiilor 
consulare dintr-un stat, unor cetăţeni ai statului respectiv, urmăriţi de autorităţi sau a căror viaţă este în pericol 
datorită unor evenimente interne [10]. 

Potrivit articolului 18 al Cartei Uniunii Europene, dreptul la azil conţine următoarele elemente:  
- protecţia refugiaţilor împotriva returnării, inclusiv nerespingerea la frontieră;  
- accesul refugiaţilor pe teritorii în scopul includerii în procese echitabile şi efective de determinare a 

statutului şi a nevoilor de protecţie internaţională; 
- evaluarea solicitării de azil în cadrul unor procese echitabile şi eficace (cu asistenţă din partea unor 

interpreţi calificaţi şi reprezentanţi bine pregătiţi ai autorităţilor responsabile, cât şi cu acces la reprezentare 
legală şi la organizaţii care pot oferi informaţii şi sprijin), precum şi o cale de atac efectivă (cu asistenţă juridică 
gratuită adecvată) în statul care îi primeşte pe refugiaţi;  

- accesul refugiaţilor la UNHCR (sau la organizaţiile partenere ale acestuia); 
- tratament în conformitate cu condiţiile adecvate de primire;  
- acordarea statutului de refugiat sau a statutului de protecţie subsidiară atunci când criteriile sunt 

îndeplinite;  
- asigurarea exercitării de către refugiaţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; 
 
2. Obligaţiile refugiaţilor faţă de statul primitor 
 
Obligaţiile refugiaţilor faţă de statul primitor sunt similare cu cele ale oricărui străin [11]. În 

conformitate cu art. 2 din Convenţia adoptată în anul 1951, refugiaţii au obligaţia de a se conforma legilor, 
regulamentelor şi măsurilor pentru menţinerea ordinii publice din statul pe teritoriul căruia s-au refugiat, iar 
acesta urmează să le acorde un statut încadrat în linii generale de următorii parametri: 

- statutul personal al refugiatului va fi cârmuit de legea statului unde îşi are domiciliul sau, dacă nu are 
domiciliu, de legea statului unde îşi are reşedinţa (art. 12); 

- egalitatea dintre refugiaţi şi străini, în ce priveşte dobândirea de bunuri mobile şi imobile (art. 13); 
- protecţia dreptului de autor, a proprietăţii industriale, a invenţiilor, desenelor, modelelor, mărcilor de 

fabrică, acordată în mod egal în raport cu cetăţenii statului de reşedinţă (art. 14); 
- accesul la instanţele judecătoreşti pe teritoriul tuturor statelor-părţi la Convenţie, refugiaţii beneficiind 

de acelaşi tratament ca orice cetăţean, inclusiv asistenţă juridică şi scutire de cautio judicatum solvi (suma de 
bani pe care străinii, în calitate de reclamanţi într-un proces, conform legilor unor state, trebuiau să o depună ca 
garanţie, pentru cazul în care acţiunea le-ar fi fost respinsă, fiind obligaţi la cheltuieli de judecată şi la alte 
daune) - art. 16; 

- un statut egal cu cetăţenii statului pe teritoriul căruia se află refugiaţii şi în ce priveşte: exercitarea unor 
profesii remunerate, dreptul la o locuinţă, la învăţământul primar, la asistenţă publică, aplicarea legislaţiei 
muncii şi a asigurărilor sociale, asistenţă administrativă (art. 17), libertatea de circulaţie (art. 26), libertatea de a 
practica religia aleasă şi de a decide cu privire la instruirea religioasă a propriilor copii (art. 4) ş.a. 

De altfel, există puţine dispoziţii care prevăd restricţii ori un tratament diferit faţă de cetăţenii statului în 
care s-au refugiat în ce priveşte exercitarea drepturilor. Spre exemplu, potrivit art. 36 şi art. 37 din Constituţia 
României, dreptul de a alege şi de a fi ales este rezervat doar cetăţenilor. 
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Unul dintre cele mai importante drepturi de care se bucură refugiaţii se referă la nereturnarea acestora 
(non-refoulement). În doctrină, acest principiu este considerat de unii autori ca având valoarea unei norme 
cutumiare, constituind o obligaţie generală, opozabilă tuturor statelor, deci inclusiv şi celor care nu au semnat 
Convenţia din 1951 Error! Reference source not found.. 

Principiul nereturnării nu se aplică persoanelor cărora nu li se poate acorda statutul de refugiat, pe 
motivul că sunt considerate un pericol faţă de siguranţa statului sau au fost condamnate printr-o hotărâre 
definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni grave şi prezintă pericol pentru comunitate ori există serioase indicii 
că au comis crime împotriva păcii, de război sau contra umanităţii. Excluderea de la aplicarea principiului 
nereturnării vizează şi pe cei vinovaţi de acţiuni ce contravin ţelurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (arătate în Preambulul şi în art. 1 şi 2 ale Cartei Naţiunilor Unite), cât şi persoanele care au comis delicte 
grave de drept comun  în afara ţării de provenienţă, înainte de obţinerea dreptului de şedere, întemeiat pe statutul 
de refugiat [13]. 

Persoanele care nu îndeplinesc cerinţele definiţiei refugiaţilor, formulată în Convenţia adoptată în anul 
1951, dar au, în mod evident, nevoie de asistenţă din partea comunităţii internaţionale pot să beneficieze din 
partea statului în care s-a retras, de protecţie subsidiară, aceasta fiind reglementată ca o alternativă la acordarea 
statutului de refugiat.  

Protecţia subsidiară este recunoscută astfel unui resortisant al unei ţări terţe sau unui apatrid care nu 
poate fi considerat refugiat, dar în privinţa căruia există motive serioase şi întemeiate de a crede că, în situaţia în 
care ar fi trimis în ţara sa de origine (sau, în cazul unui apatrid, în ţara în care avea reşedinţa obişnuită) ar fi 
supus unor riscuri grave, cum ar fi: pedeapsa cu moartea, tortura, tratamente sau pedepse inumane, pericole 
grave la adresa vieţii, ca urmare a violenţei generalizate din ţara respectivă în caz de conflict armat intern sau 
internaţional, etc. 

 
Concluzii 
 
Deşi se referă la mai multe drepturi fundamentale ale omului, azilul reprezintă un drept de sine stătător, 

acordat de un alt stat decât cel de provenienţă, persoanelor care îşi părăsesc ţara pentru a-şi asigura perspectiva 
continuării vieţii la adăpost de orice risc, în siguranţă şi securitate personală. 

De peste 60 de ani de când este în vigoare, Convenţia din 1951 a fost suficient de flexibilă pentru a 
permite protecţia internaţională a numeroase categorii de persoane forţate să-şi părăsească ţara. Dar, ca orice 
reglementare şi acest instrument are propriile limite, astfel că, în ciuda interpretării extinctive a definiţiei din 
Convenţie, există unele diferenţieri între refugiaţii recunoscuţi conform acesteia şi marea masă a imigranţilor 
care au nevoie de protecţie internaţională. Spre exemplu, o parte a persoanelor care îşi părăsesc ţara de origine 
în urma unui război civil ori altor forme de conflict armat sau violenţă generalizată s-ar afla în afara cadrului 
definiţiei din Convenţie, deşi nu beneficiază de protecţia ţării de origine. Chiar dacă unele din aceste persoane 
pot obţine totuşi statutul de refugiat pe considerentul că se tem şi de persecuţia generată de motivele enumerate 
în Convenţie, altele nu pot obţine acest statut, ci doar să beneficieze de protecţie subsidiară, deoarece fug numai 
din cauza efectelor războiului şi a dezordinii sociale care îl însoţeşte, incluzând dispariţia locuinţelor şi 
mijloacelor de trai - situaţii care nu implică, în mod necesar, „temerea de persecuţie”. 

 
Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul cu titlul “Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 
2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea 
ştiinţifică fundamental şi  aplicată românească", număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. 
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013.Investeşte în Oameni! 
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