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ABSTRACT 
 
“Exhaustion of local remedies – an essential condition of diplomatic protection” 
The rule that, where there has been a violation of international law in the treatment of 

an alien by a State, local remedies must be exhausted by the alien before his claim may be 
espoused by his national State has in some respects had a distinguished history. 

While on the one hand a sovereign State is given every opportunity of settling such 
disputes equitably through its own organs, and it is in the interest of all concerned that 
such disputes should be settled at the earliest possible opportunity at a local level, on the 
other hand it is logical that some recognition should also be given to the countervailing 
interests of all parties concerned in efficient justice without, inter alia, financial waste. 

The foundation of the rule that local remedies must be exhausted is represented by the 
respect for the sovereignty of the respondent or host State. The essence of the claim should 
be brought before the local judicial bodies and all available and accessible remedies must be 
exhausted in that they have been pursued as far as is permitted or required by local law so 
that a final decision is given. This also means that the alien must use the procedures, 
evidentiary ones especially, which are available to him to support his claim in the process 
of exhausting remedies and that he fails to exhaust remedies, if the preparation or 
presentation of his claim at the local level is faulty and results in a wholly or partially 
unsuccessful resort to remedies. 

 
Keywords: Exhausting local remedies, scope of the rule, exceptions or limitations on 

the rule, waiver of rule, inapplicability of the rule, ineffective remedies, undue delay, 
circumstances not limiting the operation of the rule, repetition of injury or likelihood of 
further damage, circumstances rendering the requirement of exhaustion of remedies 
unreasonable. 

 
 
Conform dreptului internaţional general, protecţia diplomatică poate fi pusă în 

acţiune în favoarea persoanei lezate în drepturile sale patrimoniale de către un stat 
străin, numai după epuizarea mijloacelor interne de jurisdicţie. 
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Cutuma internaţională, atestată de opiniile concordante ale autorităţilor şi de 
numeroase decizii ale jurisprudenţei, atribuie acţiunii diplomatice un caracter 
excepţional şi subsidiar. De aceea, înainte ca străinul rezident care a suferit o daună 
să declanşeze intervenţia ţării sale, este necesar ca să fi fost epuizate căile de recurs 
locale, fie ele graţioase ori jurisdicţionale. În termeni simpli, trebuie deci, să fi 
încercat a obţine dreptate de la suveranul teritorial şi să fi eşuat. 

Regula epuizării recursurilor locale este considerată o regulă îndelung stabilită 
a dreptului internaţional cutumiar sau, cum s-a mai spus, nu există regulă de drept 
internaţional mai ferm stabilită ca aceea a epuizării recursurilor interne. Epuizarea 
recursului local se referă la principiul dreptului internaţional cutumiar care con-
sideră obligatoriu de a acorda statului teritorial posibilitatea înlăturării conse-
cinţelor delictului internaţional prin mijloace proprii disponibile în cadrul siste-
mului său intern. Variaţia sistemelor de drept şi de organizare a instanţelor de 
judecată de la un stat la altul generează, evident, şi o diversitate a căilor legale ce 
necesită a fi epuizate. Din acest motiv, nici un izvor de drept nu poate să creeze o 
normă generală care să reglementeze toate situaţiile ce se pot ivi. S-a susţinut că 
necesită a fi epuizate acele mijloace care din punct de vedere legal sunt efective, 
adecvate şi accesibile indivizilor în instanţele de judecată sau administrative ori 
organele puterii de stat, fie ordinare sau speciale, ale statului reclamat. Mijloacele 
de protecţie trebuie să fie disponibile, adică este necesar ca recursul intern să existe 
nu numai legal, dar şi de fapt. Dacă nu există recurs disponibil în sistemul statului 
responsabil sau dacă a fost epuizat, prejudiciul este complet şi statul suportă 
răspunderea conform dreptului internaţional. 

Regula dată nu se aplică în situaţiile când statului i s-au cauzat prejudicii în 
mod direct, deoarece, în acest caz, statul are motive distincte şi proprii pentru 
înaintarea plângerii. 

Statele au obligaţia de a asigura accesul liber al străinilor la instanţele lor. În 
caz de amânare sau de negare de dreptate ori justiţie („denial of justice”), statul 
respectiv devine responsabil, pentru că organele sale nu au asigurat acest drept. 
Într-un asemenea caz, poate fi vorba de violarea unei obligaţii imputabile statului 
teritorial şi care a fost comisă faţă de un alt subiect de drept internaţional în 
persoana cetăţeanului său. 

În măsura în care ţine de organele superioare ale acestui stat posibilitatea 
îndepărtării violării obligaţiei internaţionale, străinul trebuie să epuizeze asemenea 
recursuri locale, înainte ca statul propriu să prezinte pretenţia la nivel 
internaţional. 

Rostul regulii recursurilor locale este să se stabilească dacă a fost atins punctul 
de la care statul propriu poate interveni în mod activ şi să ridice problema la nivel 
internaţional. 

Pentru ca regula epuizării recursurilor locale să nu fie un impediment în solu-
ţionarea cauzei, ea trebuie să întrunească ideea unui efect util. Obligaţia epuizării 
recursurilor locale nu se va cere atunci când recursurile: 1) (a) sunt evident inutile, 
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(b) nu oferă nici o perspectivă rezonabilă şi reală de succes şi (c) nu oferă nici o 
posibilitate rezonabilă de obţinere a unui mijloc de protecţie şi reparaţie efectivă; 2) 
statul reclamat renunţă la obligaţia epuizării căilor de recurs local; 3) lipsa unei 
legături voluntare între individul lezat şi statul reclamat sau comiterea delictului 
internaţional în afara limitelor de jurisdicţie ale statului reclamat (lipsa legăturii 
teritoriale); 4) statul reclamat este responsabil pentru reţinerea abuzivă în oferirea 
recursurilor locale; 5) statul reclamat împiedică accesul persoanei lezate la institu-
ţiile sale care pun la dispoziţie recursurile locale (motive de natură tehnică).[1] 

S-a menţionat în jurisprudenţă că inutilitatea recursurilor locale trebuie 
atestată atunci când se apelează la funcţionarea lor, iar lipsa recursurilor suficiente 
şi adecvate duce, evident, la dispariţia obligaţiei de epuizare a acestora. 

Condiţiile aplicării regulii epuizării recursului local se referă la:[2] 
1. a) Victima delictului – regula se aplică atât persoanelor, cât şi statelor, dacă 

în mod direct ele sunt victime, prin organele lor, ale unui act delictuos (aşa-zisele 
cazuri considerate iure gestionis). Dimpotrivă, regula nu se aplică cu privire la 
daunele suferite direct de stat, în calitatea sa de suveran (cum ar fi cazul distrugerii 
unei nave de război, atingeri aduse unui agent al statului în această calitate, cazuri 
considerate jus imperii); 

2. b) Efectele recursului local – pentru ca regula epuizării recursului local să 
nu fie un mijloc dilatoriu, trebuie ca acesta să comporte speranţa unui efect util 
care se recomandă unei persoane care a depus o anumită diligenţă. Regula nu se 
va aplica, atunci când lipseşte orice fel de recurs local sau recursul local, deşi există 
în mod formal, nu este efectiv; 

3. c) Obligaţia de epuizare a recursurilor locale se extinde la toate gradele din 
ierarhia judiciară (dar epuizarea nu trebuie cerută atunci când actul ilicit emană de 
la autorităţile superioare ale statului sau când protecţia este fondată pe un mijloc 
pe care tribunalul naţional nu îl poate examina); 

4. d) Natura contenciosului naţional – regula se aplică pentru o cauză de 
responsabilitate, nu însă pentru una de interpretare. 

Regula epuizării recursului intern nu se aplică, în cazul în care statul pârât a 
renunţat la dreptul de a o invoca (renunţarea putând fi expresă sau implicită). 

În cazul în care este vorba de obligaţii care rezultă din tratate, s-a pus 
problema dacă această regulă mai este valabilă. În cauzaPhosphates in Morocco 
(1938) s-a răspuns negativ, motivându-se că pretinsa denigrare de dreptate şi 
imposibilitatea epuizării recursurilor locale au rezultat pur şi simplu din 
recunoaşterea existenţei actului ilegal. Dimpotrivă, în cauza Ambatielos (1956), 
violarea tratatelor era departe de a fi incompatibilă cu regula epuizării recursului 
local şi, ca atare, trebuia aplicată. 

Referitor la natura sa, se ridică problema dacă această regulă constituie o 
chestiune de fond sau este o simplă condiţie de admisibilitate. În primul caz, 
responsabilitatea statului culpabil nu ar lua naştere decât din momentul când 
autorităţile superioare ar fi refuzat să dezavueze agentul în culpă, în vreme ce, în al 
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doilea caz, dreptul la reparaţii se naşte din momentul primului act, dar este supus 
unei condiţii rezolutorii – acordarea unei reparaţii pe cale internă. 

Profesorul I.M. Anghel subscrie tezei potrivit căreia epuizarea recursurilor 
interne ar constitui numai o condiţie de admisibilitate, regula epuizării instanţelor 
având drept unic scop să permită statului responsabil să controleze pretenţiile 
reclamantului şi eventual, să facă dreptate. 

Cât priveşte forţa acestei reguli, opinia generală susţine teza potrivit căreia, 
nefiind o regulă de ordine publică, nu are decât o forţă limitată. Drept urmare, 
aplicarea acestei reguli poate fi înlăturată printr-o clauză expresă în sens contrar, 
cuprinsă în convenţia de reclamaţie sau compromisul de arbitraj. 

Opiniile academicienilor sunt împărţite atunci când vine vorba de natura 
acestei reguli a epuizării recursurilor locale, după comentariul Comisiei Drept 
Internaţional „neexistând încă o clară şi dominantă opinie” printre autorii de 
drept. Mai mult decât atât, este dificil să vorbim despre orientări clare sau şcoli de 
gândire, „când argumentele avansate pentru ori împotriva unei anumite teze 
variază atât de mult de la un autor la altul, încât uneori autorii ajung la concluzii 
similare, deşi pleacă din poziţii total diferite”. 

Cu privire la această observaţie, Ago a întocmit o bibliografie a trei şcoli 
diferite: „substantive school”, „procedural position” and „the third school”. Cei mai 
fervenţi ai primei şcoli, cea substanţială (de bază), sunt Ago şi Borchard. În 1929, 
Borchard a afirmat că „este destul de discutabil dacă punctul de vedere dominant 
se referă la Statul (de naţionalitate) ca fiind automat lezat atunci când un angajat al 
Statului (de reşedinţă) lezează un străin. Străinul nu este considerat drept ceva 
vivid aparţinând direct statului, o personificare a acestuia, în virtutea căreia Statul 
(de naţionalitate) ar fi în mod simultan lezat ori de câte ori naţionalul său ar fi 
lezat. Oricât de logic ar putea părea punctul de vedere procedural, este în mod clar 
respins de către practica internaţională, din cauza faptului că în majoritatea ţărilor 
legea internă nu a avansat încă până la nivelul la care să considere statul ca direct 
responsabil pentru actele ilegale (conduita ilegală) a organelor sale. În afară de 
acest aspect, acest punct de vedere dă greş în perceperea distincţiei vitale între 
răspunderea municipală către străin şi răspunderea internaţională către Statul său. 
Punctul de vedere majoritar, care consideră că Statul reclamant nu este lezat 
internaţional – şi pare corect ca reclamaţia internaţională (ori lezarea) să fie consi-
derată a putea fi înaintată odată cu dreptul de interpunere diplomatică şi nu 
înainte – până când străinul nu a epuizat remediile (recursurile) locale, dacă 
acestea sunt la îndemână şi efective, este puternic influenţat de faptul că străinul 
trebuie să accepte acelaşi tratament legal ca şi naţionalii şi dacă aceştia au recurs 
numai împotriva funcţionarului (organului) care lezează prin comportament, 
atunci aceasta reprezintă tot ceea ce poate cere străinul, iar Statul nu îşi poate 
asuma mai multă responsabilitate către străini, decât către naţionalii săi. Acest 
punct de vedere pare a avea substanţă”.[3] 
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Roberto Ago şi-a exprimat punctul de vedere în Raportul său din 1977 către 
Comisia de Drept Internaţional, menţionând că „trebuie amintit faptul că dacă un 
Stat a comis, de exemplu, o încălcare a unei obligaţii prevăzută de un tratat ca fiind 
acordarea unui tratament specific pentru naţionalul unui alt stat şi a comis, în 
consecinţă, o încălcare a dreptului celuilalt stat ca naţionalul său să se bucure de 
tratamentul prevăzut în normele tratatului, atunci este important de menţionat că 
primul Stat va suporta, dacă toate condiţiile vor fi satisfăcute, o răspundere inter-
naţională faţă de cel de-al doilea Stat. Iar naşterea unei răspunderi internaţionale în 
cazul de faţă este echivalentă cu naşterea, crearea unui nou drept pentru Statul 
lezat: dreptul la reparaţie pentru încălcarea dreptului prevăzut şi acordat de tratat. 
Dar este destul de greu de conceput că acest nou drept, conferit Statului lezat de 
ordinea legală internaţională, trebuie să depindă de rezultatul acţiunii întreprinse 
de o persoană fizică la un nivel intern, fapt ce ar putea duce către repararea ori 
reconstituirea dreptului acelui individ, dar nu la repararea ori reinstituirea 
dreptului aparţinând Statului la nivel internaţional şi care a fost încălcat la acel 
nivel. Dacă, atât timp cât condiţia epuizării recursurilor locale nu a fost îndeplinită, 
Statul lezat nu are posibilitatea de a reclama reparaţia pentru un act ilegal interna-
ţional, presupus a fi comis în detrimentul persoanei ori proprietăţii naţionalului 
său, acest fapt există deoarece, deocamdată, dreptul la reparare a unei lezări 
suferite de acesta nu a fost încă creat. Cu alte cuvinte, o încălcare a unei obligaţii 
impuse de un tratat nu a avut loc sau, cel puţin, nu s-a produs încă. Adică, în acest 
moment, problema răspunderii internaţionale, care este reflectată, în cazul nostru, 
de dreptul Statului la reparaţie pentru lezarea suferită de acesta, nu a fost încă 
ridicată. Constatăm că aserţiunea cum că dreptul Statului de a cere repararea ori 
compensarea există numai după respingerea finală a reclamaţiei persoanei fizice 
lezate conduce în mod inevitabil la concluzia că încălcarea obligaţiei internaţionale 
nu a avut loc până ca recursurile locale să fie epuizate”.[4] Deşi numele său este în 
mod clar asociat cu punctul de vedere substanţial, trebuie arătat că argumentele 
aduse de Ago se referă doar la ceea ce el denumeşte „obligaţia de rezultat”. Alţi 
autori în favoarea acestui punct de vedere sunt Gaja[5], care arată că regula epuizării 
recursurilor locale este o „presupoziţie” pentru ilegalitate, iar O’Conell[6] subliniază 
dreptul Statului de a încerca să redreseze greşeala prin propriul sistem legal. 

Acest punct de vedere substanţial a primit critici dure din partea autorilor care 
susţin poziţia procedurală, cum ar fi C. F. Amerasinghe, Doehring or Verzjil. În 
opinia lui Amerasinghe[7], există ceva intrinsec incorect în insistenţa cu care şcoala 
substanţială arată că răspunderea internaţională este dependentă de acţiunea 
locală şi că acea violare a dreptului internaţional – şi răspunderea internaţională – 
este angajată doar atunci când instanţele locale s-au pronunţat în acest sens. „În 
dreptul internaţional, o Curte Internaţională este organul adecvat care să dea în 
cele din urmă o decizie cum că o regulă de drept internaţional a fost încălcată. 
Curţile municipale se pot pronunţa cu referire la topic, dar este clar că pentru 
sistemul legal internaţional acest lucru nu poate fi final”. De asemenea el combate 
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raţiunea şcolii substanţiale cum că o lezare internaţională nu este comisă până nu 
se epuizează recursurile locale. „Ceea ce dreptul internaţional interzice este lezarea 
iniţială a străinului. Ca să spui că dreptul internaţional pur şi simplu interzice 
săvârşirea unei violări după recurgerea la remediile locale, şi de aceea nu ia notă 
despre lezarea iniţială ca fiind drept o violare a normelor internaţionale, furnizează 
impresia că despăgubirea care îi este adusă străinului lezat este în aşa fel 
prezentată încât să convină teoriei. Pe scurt, pare greu de acceptat o interpretare a 
unei situaţii care cere Statului să îşi îndeplinească obligaţia secundară de a face 
reparaţii prin orice mijloc pe care îl alege, drept rezultatul ce trebuie atins prin 
obligaţia impusă de dreptul internaţional, şi de aceea caracterizează această 
obligaţie secundară ca singura care nu a fost respectată, în timp ce în primul rând 
nu se acordă o atenţie specială obligaţiei primare de a nu cauza lezări străinului. 
Recursurile locale aparţin într-adevăr obligaţiei secundare, lăsând faptul violării 
obligaţiei primare substanţial nealterate”. 

Doehring[8] susţine că în anumite cazuri este imposibil de arătat că actul 
original nu este o violare a dreptului internaţional. În suportul acestei idei s-au 
exprimat autori precum Herdegen[9], Kokott[10] şi Geck[11]. Chiar dacă exemplul 
folosit de Doehring, acela al uciderii unui individ, poate fi mai degrabă legat de 
protecţia drepturilor omului, el este relevant din perspectiva tratamentului străi-
nilor şi din această cauză are o largă aplicabilitate. Mai mult decât atât, se susţine 
că excepţiile la regula recursurilor locale – de exemplu, renunţarea unui stat într-o 
înţelegere arbitrală – sunt incompatibile cu idea că răspunderea internaţională 
apare doar după epuizarea recursurilor locale. De asemenea, regula continuităţii 
naţionalităţii este ilogică dacă actul ilegal internaţional este comis după epuizarea 
recursurilor locale. 

Un important argument adus împotriva percepţiei acestei reguli în termeni 
substanţiali este menţionat de către Verzjil în următorii termeni: „dacă se presu-
pune că nu există delict internaţional până când recursurile nu au fost epuizate, 
regula este şi mai rigidă decât în altă construcţie, odată ce în acel caz pretenţia 
internaţională însăşi este temporar lipsită de orice fundamentare juridică. Dacă, din 
contră, simpla ei natură procedurală este recunoscută, atunci mai multă libertate 
este lăsată să tempereze, să atenueze şi să califice regula în sensul înlăturării 
abuzurilor evidente care pot apărea şi în mod regretabil apar de multe ori, în 
cadrul acestei reguli.”[12] 

Cea de-a treia orientare scolastică, care îşi are originile în scrierile lui Hyde and 
Eagleton, nu este compatibilă cu poziţia procedurală. Principala diferenţă este că 
adepţii ei consideră că „în examinarea reclamaţiilor, este foarte important să se 
distingă faptele care tind să prezinte conduita ilegală internaţională de partea 
suveranităţii teritoriale, de cele care tind să prezinte o defecţiune pe partea suve-
ranităţii care să permită mijloace de compensare în consecinţă a unui astfel de com-
portament. Primul punct de vedere serveşte la stabilirea responsabilităţii naţionale; 
celălalt la justificarea interpunerii”.[13] Cu alte cuvinte, această şcoală consideră 
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regula epuizării recursurilor locale ca una reprezentând o condiţie procedurală 
când se referă la cazuri în care actul original sau omiterea acestuia duce la o violare 
a dreptului internaţional, dar şi municipal. 

De cealaltă parte, când lezarea este cauzată de un act ce constituie o violare a 
dreptului municipal, dar nu şi a dreptului internaţional, răspunderea interna-
ţională începe numai după epuizarea recursurilor locale, rezultând într-o negare a 
justiţiei. Susţinătorul principal al acestei şcoli este J.E.S. Fawcett. Într-un articol 
publicat în 1954[14], în care încearcă să distingă între cauza acţiunii şi dreptul 
acţiunii, el stabileşte trei situaţii legale posibile în care intervenţia regulii epuizării 
recursurilor locale trebuie luată în considerare: cazul I – acţiunea reclamată este o 
încălcare a dreptului internaţional, dar nu şi a legii locale; cazul II – acţiunea 
reclamată este o încălcare a legii locale, dar nu şi a dreptului internaţional; cazul III 
– acţiunea reclamată este o încălcare a dreptului internaţional şi a legii locale. 

În primul caz, regula epuizării recursurilor legale nu poate fi considerată ori 
luată în calcul odată ce nu s-a comis nimic contrar legii locale, nu pot exista remedii 
locale ce pot fi epuizate. Exemplele ce ar putea fi prezentate în acest caz includ un 
act ilegal comis de către cea mai înaltă autoritate a Statului, act pentru care nu 
există cale de atac în legea internă ori acolo unde un Stat a comis în mod oficial o 
crimă împotriva umanităţii (ex. Apartheid) care este iertată ori promovată de legea 
locală. 

În cel de-al doilea caz, răspunderea internaţională a Statului nu este angajată 
de către acţiunea reclamată. Poate fi totuşi angajată datorită unui act subsecvent al 
Statului care să constituie o negare a justiţiei părţii lezate care caută o cale de atac 
împotriva actului ilegal originar. Aici, regula epuizării recursurilor locale acţio-
nează ca un obstacol de fond al reclamaţiei internaţionale, până când o negare a 
justiţiei poate apărea. 

În cel de-al treilea caz, regula epuizării recursurilor locale operează ca un 
obstacol procedural al reclamaţiei internaţionale. 

Această analiză simplă şi clară a lui Fawcett, care a atras interesul şi suportul 
unor autori ca Fitzmaurice ori Brownlie, dă răspunsul dezbaterii avute pe tema 
naturii regulii remediilor locale. Amerasinghe este cel care a încercat să recon-
cilieze poziţia lui Fawcett prin punctul său propriu de vedere procedural, 
argumentând că cel de-al doilea caz, care adoptă conceptul substanţial, nu are 
nimic de a face cu regula epuizării recursurilor locale. „Ceea ce este considerat 
drept aspect substanţial al regulii, de fapt nu aparţine acesteia. Este o terminologie 
aplicată în mod greşit domeniului răspunderii Statului pentru lezarea străinilor 
prin încălcarea dreptului internaţional în conexiune directă cu administrarea 
justiţiei. Ceea ce a fost denumit aspectul substanţial al regulii este de fapt relaţionat 
cu negarea de justiţie şi poate fi analizat ca atare. După ce acest aspect a fost 
lămurit, punctul de vedere al lui Fawcett poate fi redus la nivelul unui punct de 
vedere eminamente procedural al regulii pusă în discuţie. 
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Cea de-a treia şcoală este, în mod logic, cea mai cuprinzătoare. Dacă un Stat 
comite un act ilegal internaţional – de exemplu prin torturarea unui străin – va 
suporta răspunderea internaţională din acel moment. Actul de tortură dă naştere 
unei cauze de acţiune împotriva Statului responsabil, dar dreptul la acţiune, dreptul 
de a introduce o plângere internaţională, este suspendat atât timp cât Statul are 
posibilitatea să remedieze situaţia de fapt, de exemplu prin mijloace de compensare, 
hotărâte de instanţele sale interne. Într-un astfel de caz regula epuizării recursurilor 
legale este procedurală. Acest punct de vedere se bucură de atenţia mărită a 
autorilor de drept din acest domeniu, de suportul câtorva încercări de codificare şi 
de câteva decizii judecătoreşti în acest sens. De asemenea reprezintă un punct de 
vedere susţinut de ambele tabere aparţinând celei de-a treia şcoli de orientare şi, 
respectiv, celei procedurale. Susţinătorii şcolii substanţiale nu pot accepta o astfel de 
argumentaţie a regulii de epuizare a recursurilor locale, din cauza refuzului 
manifestat de a distinge între acte ilegale îndreptate împotriva străinului, acte ce 
încalcă dreptul internaţional şi cele care încalcă doar legea internă. 

Există totuşi un punct comun între cele trei şcoli de orientare, atunci când 
lezarea originală este cauzată de un act or omisiune ce încalcă doar legea internă, 
dar o negare a justiţiei ia naştere în cadrul procedurilor interne, atunci reclamaţia 
internaţională poate fi înaintată pe această bază. Substanţialii şi proceduralii 
acceptă acest punct de vedere, dar ultimii neagă cum că acest aspect cade sub 
competenţa regulii epuizării recursurilor locale. În situaţia în care dacă o negare de 
justiţie necesită aplicarea regulii epuizării recursurilor locale, acolo unde această 
negare de justiţie apare în urma unui act de încălcare a dreptului internaţional, 
autorii de drept au susţinut punctul de vedere clar că recursurile locale trebuie 
epuizate. Acest fapt este logic, în cazul în care negarea de justiţie este considerată 
drept violare a dreptului internaţional. Acest punct de vedere nu este contrazis nici 
de încercările de codificare, nici de deciziile internaţionale şi nici de practica 
Statelor[15]. 
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