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Imunitatea diplomatică = inviolabilitate juridică de care se bucură reprezentanții diplomatici, familiile lor etc.   

 

Surse: Convenţia de la Viena, Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers 

Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002. 
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 Imunitatea diplomatică este invio-

labilitatea juridică de care se bucură re-

prezentanții diplomatici şi familiile lor. 

 Pe plan internaţional, imunitatea 

diplomatică este reglementată de arti-

colele 29-39 din Convenţia de la Viena. 

Conform acesteia, un agent diplomatic se 

bucură de imunitate faţă de jurisdicţia 

penală, civilă şi administrativă a statului 

acreditar (ţara în care a fost trimis la post). 

El nu este însă apărat de juridiscţia statului 

acreditant (cel care îl trimite la post). Agen-

tul diplomatic nu este obligat să depună 

mărturie, iar împotriva sa nu poate fi luată 

nicio măsură de executare care ar putea 

aduce atingere inviolabilităţii persoanei 

sale sau a locuinţei sale. 

 În cazul în care infracţiunile 

comise sunt grave, statul acreditant poate 

renunţa la imunitatea de jurisdicţie a agen-

tului diplomatic acuzat, această renunţare 

trebuind să fie însă întotdeauna expresă. 

Trebuie menţionat şi că un agent diplo-

matic de naţionalitatea statului acreditar 

sau care locuieşte permanent în statul re-

spectiv beneficiază de imunităţi numai 

pentru actele îndeplinite în exercitarea 

funcţiilor sale. În aceeaşi situaţie se află şi 

personalul de serviciu. 

 Convenţia cuprinde prin termenul 

de „agent diplomatic” nu doar pe şeful 

misiunii sau un membru al personalului 

diplomatic al misiunii, ci şi pe membrii fam-

iliei agentului diplomatic care fac parte din 

gospodăria sa, membrii personalului ad-

ministrativ şi tehnic al misiunii diplomatice, 

şi membrii familiilor lor care fac parte din 

gospodăriile lor respective. 

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


