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Perang Dunia II dimulai dengan penyerbuan Jer|4n

ataa.Polandie. Salah aatu akibat dari perang Dutria fI
tersebut ialah terbeginya negara Jernan aenJadi dua

yaitu ne8ara Jernan Barat dan Jer[an Titur. Seteleh 44

tehun tercerai berai rakyat Jerr.n ne.buat aejareh brru
yaitu trengadakan Pehilihan Unui bersaaa aejak Jelren
Bersatu. Penyatuan keebali Jerf,an reoyanllkut 3 aspek

yaitu : aenyangkut penyatuan hukun tata oegarar

adninistraai neaara, yrerganegara dan hubungan dongan

negara lain. Penyatuah Jeraan Bdrat dan Jerlen Tirur
dalan hukun Internaaional nerupakan masalah suksesi

negara yang sekeligus nerupakan aukseai penerintahan.

Adapun bersatunye Jerrrn ini oeoang secara tidak
langsung PBB tldak turut renbidsngi, tetapi sediktt
banyak nenyinari hati dan pikiran penilpin di Ar.rik.
Serikat dan Eropa untuk neoprakeraai terbentukny!

Jernan Bersatu.

Tujuan penelitlan ada-Iah untuk LeneEukan ja'rben
dari petDasalshan, yattt dap6t digunakan aebslai behatr

untuk penyuautran aLrlgsi, sehingge hebenaran dari
skripsi itu sendiri dapet dipert6nggungja*ab}.n,

khususnya tentang peljanj ian-perjenj ian y.ng dibuat
oleh kedua hegera tersebut sebelul b€rs6tunya oegara

Jernan yang beru. DaIaE peEbahasan perrasalahan yang



saya tulis dala! akripsi ini, seya oenggunaka!! pen-

dekatan secars. yuridis nornatif, yakni ncngguhakan

teori-teoai huku.! daD peraturan perundang-undonSan ae-

ba6ai pedonen dalaD peDbehasan ini.

lletode yang saya pergunakan adaLah netode

deduksi yaitu Detode yang berasal dari pongetahuan yang

bersifat unun ke hel yang bersifat khusus di1rcroleh

dari data sekundcr kenudian diolah sehingga meDperolch

suatu kesihpulan hukun saiagai suatu jar.aban at6a per-

.asalahan. Sedangkan adalisis kualitatif adalah data

yanS dikelonpokkan kenudian dianaliais deagan neng-

kaitkan antara perundanSl-undangan dengao teori keiudidt

dipaparkan dalar shripsi ini yan8 bersifat deskriptif

analisis.
. Jadwal riktu yang digunakan dala! penelitian

untuk nencari data dibegi dalara bebarapa faBe, yeitu :

- fase pengunpulan data : 2 bulan

- faee pengolah&n data : 1 bul&n

- fase Iaporan : 1 bulan

Hasil deri penelitian sk.ipai ini adalah dengan

edanya Konvensi l{ina pasal 8 ayat I tehun 19?8 naka

negara baru yang tiobul sebagai akibat edanya suksesi

neElara terbebas dari sellala hak dan kewajiban yang di-
buat oleh negara yan!! digantikan, kecuali ada perjanji-



an penyerahan hak dan kenajiban yang tirbul dari pe!-
janjian dari negdra yang digantikan kepeda ncgara pebg-

ganti. Yang nenjadi obyek penelitian ini adalah.per-
janj ian-perjanj ian yan8 dibuat oleh kedua negara Jertan

sebelun bersatu dan sesudah bersatu.

Lokasi Pelrelitlan Adilah coethe Institut Jerlaa di
Surabeya

Akhirnye depat ditarik suatu keainpulan, bahwa

penyatuan Jernan didasarkan atas suiber Hukuo Intef,-

nasional yang saling benpengaruh satu satro lein. Per-

janjian fnternaaional perlu suatu deklaration of
continuity dari nellara yang baru iengakui tetap ter-

ikat pada suatu perjanjian yang telah dibuat oleh

neg&ra yang digantikan. Akibat hukur yeng tinbul se-

telah terjadi suksesi negara pada hakikatnya dengan

adanya perjanjian penyerahan lrokd semua hak dan ke-

$ajiban dari negare yang diga.ntikan beralih kepada

negara pengElanti sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Konvensi

Wina 1978.
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