
 

Conţinutul cursului: 

Formarea, evoluţia şi geneza dreptului internaţional umanitar. Natura juridică a dreptului internaţional 

umanitar. Aplicabilitatea dreptului internaţional umanitar. Reglementarea stării de beligeranţă. Protecţia 

umanitară în timp de conflict armat. Răspunderea pentru încălcarea dreptului internaţional umanitar. 
Implementarea normelor dreptului internaţional umanitar. Protecţia emblemei Comitetului Internaţional al 

Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competen-

ţe: Să înţeleagă conceptul de interpretare a dreptului internaţional umanitar în condiţiile conflictelor arma-

te contemporane; Să înţeleagă conceptul răspunderii pentru încălcarea dreptului internaţional umanitar; Să 
cunoască geneza evoluţiei şi constituirii dreptului internaţional umanitar; Să cunoască evoluţia conceptu-

lui „reguli şi cutume de război”; Să identifice criteriile ce determină aplica-rea normelor dreptului interna-

țional umanitar; Să definească cadrul normativ ce constituie așa numitul „nucleu” al dreptului internațio-

nal umanitar; Să utilizeze practica tribunalelor penale internaționale în argumentarea importanței princi-
piului jurisdicției universale; Să cunoască criteriile ce determină aplicabilitatea dreptului internațional 

umanitar în timp și în spațiu; Să aplice noile tehnologii informaţionale în procesul de argumentare a nece-

sităţii unificării cadrului normativ aplicabil conflictelor armate internaţional şi non-internaţionale; Să uti-
lizeze în mod liber terminologia dreptului internaţional umanitar în conformitate cu interpretările date de 

instituţiile competente; Să realizeze un studiu de caz cu determinarea formei conflictului armat și a cadru-

lui normativ de drept internațional umanitar aplicabil; Să analizeze formele de cooperare a statelor cu tri-
bunalele penale internaționale în contextul urmăririi penale a persoanelor culpabile de comiterea crimelor 

de război, contra umanității și genocid; Să aplice cunoștințele în contextul elaborării unui proiect de act 

normativ în materie de drept internațional umanitar în contextul angajamentelor asumate de către state la 

nivel internațional; Să utilizeze practica (usus) statelor în argumentarea caracterului cutumiar a unor nor-
me de drept internațional umanitar; Să aprecieze procesul de racordare a dreptului naţional la dreptul in-

ternaţional umanitar; Să examineze mecanismele elaborate de dreptul internaţional prin care se asigură 

procesul de implementare a dreptului internaţional umanitar în ordinea juridică internă a statelor; Să con-
știentizeze procesul de codificare al dreptului internațional umanitar; Să examineze metodele și mijloace-

le aplicabile în timp de conflict armat în lumina delimitării acestora în admise și interzise; Să aprecieze 

rolul organizațiilor internaționale umanitare în promovarea valorilor general umane în contextul conflic-

telor armate; Să fie capabil să-și asume obligațiile delegatului Comitetului Internațional al Crucii Roșii în 
contextul promovării spiritului dreptului internațional umanitar. 
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