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INTRODUCERE 

 

Actualitatea și relevanța temei de cercetare.  Într-un conflict armat non-internațional - 

sau conflict intern - se aplică dreptul internațional umanitar. Aceste dispoziții legale restricționează 

mijloacele și metodele de război și protejează persoanele care nu au sau au încetat să mai ia parte 

la ostilități.   

Determinarea faptului dacă o situație cuprinde un conflict armat internațional (inclusiv 

ocupația), un conflict armat ne-internațional sau, eventual, ambele simultan, este valoroasă din mai 

multe motive. De exemplu, regulile legate de conduita ostilităților, detenția și accesul umanitar 

variază în funcție de situația în care un conflict armat internațional (inclusiv ocupația) sau un 

conflict armat ne-internațional. Deși principiile fundamentale ale IHL se aplică categoriilor, 

regulile specifice aplicabile fiecăruia variază. Ca urmare, este important ca actorii care operează 

într-un context de conflict să aibă o înțelegere clară a calificării contextului, astfel încât să poată 

purta o discuție informată și credibilă cu părțile la conflict, părțile interesate cheie și alte părți 

interesate. Este o întrebare pe care o vor aborda o varietate de actori - state, militari, instanțe și 

tribunale, organizații internaționale și ONG-uri umanitare. Posedarea unei înțelegeri a calificării 

unei situații contribuie la stabilirea unei baze comune pentru discuții și implicare cu privire la 

regulile și principiile care reglementează drepturile și responsabilitățile în timpul conflictelor 

armate. organizații internaționale și ONG-uri umanitare. Posedarea unei înțelegeri a calificării 

unei situații contribuie la stabilirea unei baze comune pentru discuții și implicare cu privire la 

regulile și principiile care reglementează drepturile și responsabilitățile în timpul conflictelor 

armate. organizații internaționale și ONG-uri umanitare. Posedarea unei înțelegeri a calificării 

unei situații contribuie la stabilirea unei baze comune pentru discuții și implicare cu privire la 

regulile și principiile care reglementează drepturile și responsabilitățile în timpul conflictelor 

armate.  

Pentru a efectua o evaluare a calificării, este necesar să se înțeleagă clar contextul de fapt, 

precum și cadrul legal relevant.  

Gradul de cercetare a temei. 

Gradul de elaborare a subiectului de cercetare. Conflictologia este o disciplină științifică și 

educațională relativ nouă pentru Republica Moldova. Formarea sa datează din anii 1990, când țara 

s-a confruntat direct cu conflicte interne (Transnistria și Găgăuzia). Înainte de aceasta, în domeniul 

politicii, de fapt, au fost studiate doar conflictele internaționale și au fost considerate exclusiv din 

punctul de vedere al metodologiei marxiste. Studiile conflictelor din domeniul relațiilor etnice sau 

rasiale au rămas semnificativ în urma celor globale.  
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Din ce în ce mai multe conflicte armate interne tind să se internaționalizeze din cauza 

implicațiilor părților străine. Este cazul războaielor de eliberare națională [articolele 1 (4) și 96 (3) 

din Protocolul adițional I din 1977] și Războiul împotriva terorii (operațiuni militare americane 

împotriva talibanilor în Afganistan sau acțiunea militară a Coaliției Internaționale împotriva ISIS 

în Siria din 1991). Diverse texte abordează toate sau unele dintre problemele legate de 

NIAC. Textele de bază relevante include Bothe și colab. 19821, care oferă o imagine de ansamblu 

generală a legii conflictelor armate urmată de un comentariu detaliat al prevederilor AP I și AP 

II. Cu toate acestea, Cullen 20102 produce cea mai cuprinzătoare definiție a NIAC, în timp 

ce Dinstein 2014 abordează diferite aspecte ale reglementării internaționale a NIAC. Protecția 

civililor în contextul conflictelor interne este oferită în Moir 20023. 

Particularitatea cercetării privind soluționarea politică a conflictelor constă în orientarea lor 

interdisciplinară pronunțată. Știința politică, alături de istorie, psihologie, jurisprudență, teoria 

managementului, filosofie, etnografie, sociologie și o serie de alte discipline științifice, definește 

fața acestui nou domeniu. În interacțiunea și influența lor reciprocă, cu rolul principal al științei 

politice, s-a dezvoltat direcția științifică a soluționării conflictelor, axată pe o analiză holistică a 

conflictelor. Principalele prevederi ale acestei direcții au fost formulate în lucrările lui K. 

Boulding, L. Coser și alți alți autori. 

Luând în considerare cele de mai sus, obiectul, subiectul, scopul și obiectivele acestei 

cercetări sunt determinate și concretizate. 

Obiectul cercetării este conflictul armat intern ca tip special de conflict social. 

Subiectul cercetării este aspectele politice și juridice ale procesului de apariție, dezvoltare 

și soluționare a unui conflict armat intern. 

Scopul acestui studiu este analiza științei politice a cauzelor conflictului armat intern, esența 

și natura sa socială, precum și dezvoltarea unui mecanism politic și juridic pentru soluționarea 

acestuia. 

Implementarea acestui obiectiv de cercetare este direct legată de soluționarea următoarelor 

sarcini: generalizarea principalelor modele teoretice ale analizei științelor politice a unui conflict 

armat intern; identificarea esenței și naturii sociale, a cauzelor și tendințelor răspândirii 

conflictelor armate interne moderne fundamentarea relației dintre conflictele armate interne și 

                                                           
1 Bothe, Michael, Karl J. Partsch, and Waldemar A. Solf, eds. New Rules for Victims of Armed Conflicts: 

Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949. The Hague: Martinus Nijhoff, 

1982 
2 Cullen, Anthony. The Concept of Non-international Armed Conflict in International Law. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2010. 

DOI: 10.1017/CBO9780511712111 
3 Moir, Lindsay, The Law of Internal Armed Conflict. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002. DOI: 

10.1017/CBO9780511495168 
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terorismul internațional; determinarea mecanismului politic și juridic pentru soluționarea unui 

conflict armat intern și analiza eficacității acestuia în condițiile Republicii Moldova ca parte a 

fostului spațiu sovietic și actualmente jucând un rol important în asigurarea securității regionale în 

Sud Estul Europei; fundamentarea modalităților de creștere a eficienței utilizării forțelor armate și 

a forțelor de ordine în contextul soluționării unui conflict armat intern. 

Metodologia și tehnica cercetării. Baza metodologică a studiului este metodele științifice 

generale de cunoaștere, în special, analiza juridică istorică, sistemică și structurală, logică, 

comparativă, metodele sociologice specifice, metodele de modelare, cercetarea operațiilor și 

semantica logică. 

Cercetarea se bazează pe literatura științifică despre științe politice, teoria generală a statului 

și dreptului, teoria administrației publice, gestionarea conflictelor, teoria cercetării operațiunilor, 

lucrările oamenilor de știință străini, literatura internă specială și materialele conferințelor 

internaționale privind problema reglementării conflictele armate. 

Valabilitatea și fiabilitatea rezultatelor cercetării sunt predeterminate de metodologia și 

tehnica alese. Teza a folosit pe scară largă metodele jurisprudenței comparative, analiza 

conținutului documentelor legate de practica soluționării conflictelor armate. 

Baza empirică a studiului este alcătuită din evenimente reale legate de procesul de 

soluționare a conflictelor armate interne din Europa de est și fostul spațiu sovietic și din zone de 

conflict actualmente în desfășurare (Libia, Siria). 

Noutatea științifică a cercetării. În această lucrare, se încearcă studierea problemelor 

teoretice și practice care nu au făcut anterior obiectul unei cercetări speciale ale tezei de 

licență. Noutatea științifică a lucrării constă în: formularea unui număr de concepte de bază incluse 

în subiectul cercetării tezei; divulgarea esenței sociale, a naturii, a motivelor apariției și a 

tendințelor de răspândire a conflictelor armate interne în lumea modernă. 

Semnificația teoretică. Semnificația teoretică a cercetării efectuate este determinată, în 

primul rând, de ceea ce aduce contribuția la dezvoltarea direcției științifice legate de fundamentele 

politice, organizatorice și juridice ale reglementării conflictelor armate interne.  

Semnificația practică a lucrării este determinată de faptul că concluziile și recomandările 

specifice cercetării pot fi utilizate în dezvoltarea unui cadru teoretic de reglementare a conflictului 

transnistrean, în baza analizelor efectuate. 
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CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND RAPORTUL DINTRE 

CONFLICTELE MILITARE INTERNE ȘI ASIGURAREA SECURITĂȚII 

1.1. Noțiuni, concepte și teorii privind conflictele militare interne 

 

Conceptul de „conflict militar”, a cărui caracteristică definitorie este doar utilizarea forței 

militare pentru atingerea obiectivelor politice, servește ca unul integrant pentru celelalte două - 

conflict armat și război. Conflictul militar este orice ciocnire, confruntare, o formă de rezolvare a 

contradicțiilor dintre state, popoare, grupuri sociale cu utilizarea forței militare. În funcție de 

obiectivele părților și de indicatorii de scară, cum ar fi sfera spațială, forțele și mijloacele implicate, 

intensitatea luptei armate, conflictele militare pot fi împărțite în limitate (conflicte armate, războaie 

locale și regionale) și nelimitate (lume război). În ceea ce privește conflictele militare, uneori, cel 

mai adesea în literatura străină, acești termeni sunt folosiți ca conflicte la scară mică (intensitate 

scăzută), 

Potrivit unor cercetători, un conflict militar este o formă a unui conflict interstatal 

caracterizat printr-o astfel de ciocnire a intereselor părților în luptă, care folosesc mijloace militare 

cu diferite grade de limitare pentru a-și atinge obiectivele. Conflict armat - un conflict între grupuri 

sociale medii și mari în care părțile folosesc arme (formațiuni armate), cu excepția forțelor 

armate. Conflictele armate sunt ciocniri deschise cu utilizarea armelor între două sau mai multe 

părți conduse central, continuând de ceva timp într-o dispută privind controlul și administrarea 

unui teritoriu. 

Alți autori numesc contradicțiile dintre subiecții relațiilor strategico-militare un conflict 

militar, subliniind gradul de agravare a acestor contradicții și forma rezolvării lor (folosind forțele 

armate la o scară limitată). Experții militari înțeleg conflictul armat ca orice conflict care implică 

utilizarea armelor. În schimb, într-un conflict militar, prezența motivelor politice în utilizarea 

armelor este obligatorie. Cu alte cuvinte, esența unui conflict militar este continuarea unei politici 

care utilizează violența militară. 

Printre specialiștii militari, există conceptul unui conflict militar limitat, un conflict asociat 

cu o schimbare a statutului unui anumit teritoriu, care afectează interesele statului și cu utilizarea 

mijloacelor de luptă armată. Într-un astfel de conflict, numărul părților opuse variază de la 7 la 30 

de mii de oameni, până la 150 de tancuri, până la 300 de vehicule blindate, 10-15 avioane ușoare 

și până la 20 de elicoptere. 

Distincția dintre conflictul armat internațional și non-internațional este ferm înrădăcinată în 

legea actuală a conflictelor armate (Drept umanitar, internațional). Statele au aderat la această 

distincție deoarece consideră că relația lor cu actorii nestatali este diferită de relațiile inter-
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statale. Mai presus de toate, statele nu vor să legitimeze rebelii, teroriștii (terorismul) sau alte 

grupuri armate. Din punct de vedere istoric, legea conflictului armat se aplica numai statelor 

suverane.4 

Dreptul internațional umanitar definește și reglementează doar două categorii de conflicte 

armate. Folosește termenul de conflict armat non-internațional pentru a desemna situații foarte 

diverse, atât în ceea ce privește forma, cât și obiectivul confruntărilor armate. Acest termen este 

folosit spre deosebire, pe de o parte, de categoria conflictelor armate internaționale și, pe de altă 

parte, de categoria tulburărilor și tensiunilor interne, care sunt excluse din definiția conflictelor 

armate. 

Acesta înlocuiește și include noțiunile de conflict armat intern, război civil, rebeliune și 

insurecție, care nu sunt categorii specifice definite și recunoscute de dreptul umanitar.  

Convențiile de la Geneva acoperă, de asemenea, conflictele armate non-internaționale, care 

sunt definite în articolul comun 3 ca „conflict armat care nu are un caracter internațional care are 

loc pe teritoriul uneia dintre Înaltele Părți Contractante”. Când legile războiului au fost revizuite 

în anii 1970, s-a stabilit că ar trebui să existe mai multe legi care să reglementeze conflictele armate 

non-internaționale. Prin urmare, Protocolul adițional II se aplică:... toate conflictele armate 

neacoperite de articolul 1... din Protocolul I și care au loc pe teritoriul unei Înalte Părți 

Contractante între forțele sale armate și forțele armate disidente sau alte grupuri armate 

organizate care, sub comanda responsabilă, exercită un astfel de control asupra unei părți 

teritoriului său pentru a le permite să desfășoare operațiuni militare susținute și concertate și să 

pună în aplicare prezentul protocol.5 

Cu toate acestea, Protocolul adițional II este limitat de o serie de calificative. Înainte ca 

protocolul să poată fi declanșat, forțele disidente trebuie să exercite controlul asupra unei părți a 

teritoriului statului lor gazdă. Luptele trebuie să fie susținute sau prelungite și să se ridice peste 

simple „tensiuni interne”, „revolte” și alte „acte de violență izolate și sporadice”. Dacă se aplică 

sau nu protocolul, depinde și forțele disidente care pot „implementa” protocolul. Deci, atunci când 

un grup armat nu păstrează o anumită măsură de control teritorial sau este incapabil să pună în 

aplicare protocolul, protocolul nu se aplică. În plus, problema mai multor părți non-stat la conflict 

nu este abordată. Spre deosebire de articolul 3 comun, care prevede posibilitatea ca mai multe 

grupuri disidente să se angajeze într-un conflict armat non-internațional, Protocolul II se aplică 

numai în situații de conflict armat între un grup armat disident și forțele armate ale unei Înalte Părți 

Contractante și nu ca între diferitele grupuri armate. De asemenea, orice situație în care nu există 

                                                           
4 Marauhn Thilo, Ntoubandi Zacharie F, Armed Conflict, Non-International, 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e243 
5 Tipuri de conflicte armate, https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-80-international-humanitarian-law/types-

armed-conflict 
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un guvern recunoscut - doar grupuri de insurgenți sau de opoziție care luptă reciproc pentru control 

- are ca rezultat inaplicabilitatea Protocolului II. Efectul cumulativ al acestor restricții este că 

Protocolul II rămâne semnificativ mai limitat decât articolul 3 comun. 

Definiția unui conflict armat non-internațional ridică probleme politice și juridice. Astfel de 

conflicte prezintă o asimetrie politică, juridică și militară foarte puternică. Într-adevăr, 

confruntările aduc în opoziție, pe de o parte, armata și aparatul național de aplicare a legii și, pe 

de altă parte, indivizi și grupuri armate disidente sau nestatale, care sunt mai mult sau mai puțin 

organizate și considerate criminali de legislația națională. Statul național a cărui autoritate și 

suveranitate sunt atacate din interior este în mod firesc reticent să recunoască statutul de adversar 

celor care îi amenință puterea. Statul în cauză va fi în majoritatea cazurilor tentat să nege existența 

unui conflict și să invoce în schimb o situație de tulburare care îi va permite în mod legal să 

criminalizeze acțiunile grupurilor armate de opoziție și să mobilizeze întregul organ de aplicare a 

legii și aparatul militar național în numele ordinii publice. Într-adevăr, în situații de tulburări și 

tensiuni interne, dreptul umanitar nu se aplică încă, iar dreptul la recurs la forță de către stat este 

limitat doar de convențiile internaționale privind drepturile omului, a căror eficacitate imediată 

rămâne limitată. 

Trebuie remarcat faptul că discuțiile privind clasificarea conflictelor sunt adesea întunecate 

de confuzie cu privire la regulile aplicabile tipului relevant de conflict. Un set mare de reguli se 

aplică IAC- urilor, iar un set mai mic se aplică NIAC- urilor. Dezvoltarea dreptului cutumiar a 

diminuat semnificativ distincția dintre cele două seturi, dar rămân diferențe importante. Există 

astfel așa-numita „lege a conflictului armat internațional” și „legea conflictului armat non-

internațional” - fiecare, în principiu, aplicabilă tipurilor respective de conflicte armate.6 În schimb, 

în timpul unui IAC fără ocupație, legea IAC nu se aplică în totalitate, deoarece partea declanșată 

de o parte care câștigă controlul efectiv asupra teritoriului celeilalte (adică o stare de ocupație) nu 

(încă) aplica; și odată ce se aplică legea ocupației, aceasta se aplică numai pe teritoriul ocupat. În 

ceea ce privește niac, în timpul unui astfel de conflict, se aplică articolul 3 comun. Cu toate acestea, 

ca legislație obligatorie a tratatelor, dispozițiile Protocolului adițional ii se aplică numai în 

situațiile care îndeplinesc criteriile de prag specifice pentru acest protocol și în cazul în care statul 

relevant a ratificat protocolul. Regulile care formează legea obișnuită a niac, pe de altă parte, se 

aplică în mod egal conflictelor articolului 3 comun și protocolului adițional. 7  

                                                           
6 Yoram Dinstein, Non-International Armed Conflicts in International Law (Cambridge University Press, Cambridge, 

2014) pp. 3–4 
7 Francoise Hampson, ‘Personal Scope of ihl Application in niac: Legal and Practical Challenges’, in Stéphane 

Kolanowski (ed.), Proceedings of the 2012 Bruges Colloquium on Scope of Application of International Humanitarian 

Law (College of Europe/icrc, 2013), p. 63 
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Într-un moment în care legile și obiceiurile războiului erau aplicabile numai războaielor 

(adică IAC ), Carta de la Nürnberg definea crimele de război ca „încălcări ale legilor sau 

obiceiurilor de război”.8 Când la scurt timp după Convențiile de la Geneva din 1949 au extins o 

parte din IHL la NIAC, nu a avut loc o dezvoltare similară a legii crimelor de război.9  De fapt, 

chiar și cu puțin înainte de pronunțarea deciziei de jurisdicție Tadić, era încă „larg acceptat” că 

legea crimelor de război nu se aplica NIAC. Ulterior, în 1995, Camera de Apel ICTY, a considerat 

că legea crimelor de război s-a dezvoltat astfel încât să cuprindă niac. Hotărârea Tadić a fost în 

general acceptată și de atunci, în esență, crimele de război sunt considerate încălcări grave atât ale 

legii IAC, cât și ale legii niac.10 

CJI afirmat doar că conținutul de fond al articolului comun 3 trebuie să fie considerată ca 

regulile de bază ale dreptului internațional umanitar; ca standard minim aplicabil în timpul tuturor 

conflictelor armate.11  Jurisprudența internațională a introdus, de asemenea, noțiunea 

neconvențională de conflict armat „internaționalizat”. În cazul Tadic (IT-94-1-A, 15 iulie 1999, 

par. 84), Camera de Apel a declarat că un conflict armat ne-internațional poate fi 

„internaționalizat” pe baza unor criterii care atestă rolul unui statului străin sau a controlului său 

de facto asupra anumitor grupuri armate.   

Ținând seama de complexitatea conflictelor actuale, doctrina recunoaște că o situație de 

conflict armat poate fi constituită prin suprapunerea mai multor conflicte simultane, fiecare 

definită de natura de stat sau non-statală a forțelor părți la conflict. Această doctrină a condus la 

fragmentarea aplicării dreptului umanitar într-un același context și pe același teritoriu aflat în 

conflict. Impactul acestui sistem este totuși limitat de unificarea regulilor aplicabile conflictelor 

armate internaționale și non-internaționale, în special prin elaborarea de către CICR a legilor 

cutumiare ale dreptului umanitar internațional în 2005. 

Definiția pragului care distinge situațiile de tulburări interne sau tensiuni de cele ale 

conflictului armat ne-internațional este o problemă politică și juridică majoră, deoarece definiția 

conflictului armat ne-internațional este cea care declanșează punerea în aplicare a dreptului 

umanitar. Această lege permite stabilirea unor limite în recursul la forță de către stat și deschide 

dreptul la asistență și protecție pentru victimele acestor situații. De asemenea, permite atenuarea 

asimetriei juridice puternice care caracterizează astfel de situații. 

                                                           
8 Art. 9(b) of the Charter of the International Military Tribunal, annexed to the Agreement for the Prosecution and 

Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, (London, 8 August 1945). 
9 Memorandum submitted by the UN Secretary-General, ‘The Charter and Judgment of the Nürnberg Tribunal – 

History and Analysis’ (Document A/CN.4/5, 1949), p. 62. 
10 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber, Separate Opinion of Judge Li on the 

Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 9 
11 TadićJurisdiction Decision, supra note 17, para. 102 
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 Definiția și calificarea acestui tip de conflict este importantă, deoarece permite aplicarea 

regulilor dreptului convențional umanitar și cutumiar referitoare la conflictul armat non-

internațional. Intensitatea luptei și organizarea grupurilor armate este cea care marchează distincția 

dintre un conflict și o situație de tulburări sau tensiuni interne. Aceste criterii obiective urmăresc 

să evite ca statul în cauză să nege existența unui conflict armat pe teritoriul său pentru a se elibera 

de a adera la dreptul umanitar în utilizarea forței armate. 

 Calificarea conflictului nu aparține părților la conflict, ci depinde mai degrabă de criteriile 

obiective stabilite de Convențiile de la Geneva și de protocoalele lor suplimentare. 

 Un conflict armat ne-internațional poate fi internaționalizat dacă un grup armat nestatal 

acționează de fapt sub controlul sau în numele unui stat străin. 

 Situațiile de tulburări interne sau tensiuni precum revolte, acte de violență izolate și 

sporadice și alte acte similare nu sunt considerate conflicte armate (APII Art.1). Cu toate acestea, 

chiar și în aceste situații, garanțiile fundamentale cuprinse în principiile fundamentale ale 

drepturilor omului și în principiile articolului 3 comun la Convențiile de la Geneva sunt încă 

aplicabile. 

Conflictele armate non-internaționale (NIAC) sunt prevăzute și reglementate de articolul 3 

comun la cele patru convenții de la Geneva din 1949 și de protocolul adițional II din 1977 la 

convențiile de la Geneva, care conține douăzeci și opt de articole care completează garanțiile 

articolului 3 comun pentru victime ale conflictelor armate non-internaționale. 

Lipsa unei definiții juridice comune între articolul 3 comun din 1949, Protocolul adițional II 

din 1977 și jurisprudența tribunalelor penale internaționale a produs o abundență de comentarii 

juridice tehnice care trebuie prioritizate și rezumate. Într-adevăr, definiția conflictului armat non-

internațional face obiectul unor intense dezbateri juridice alimentate de jurisprudența 

internațională, de diversitatea formelor de conflicte de la sfârșitul Războiului Rece și a războiului 

global împotriva terorii, precum și de multiplicare a grupurilor armate nestatale (I; II). Această 

calificare determină legea aplicabilă acestor situații (III). 

Este crucial să putem califica și defini acest tip de conflict, astfel încât să declanșăm 

implementarea și aplicarea normelor de drept umanitar prevăzute pentru conflictele armate non-

internaționale. Nivelul de intensitate al luptei stabilește distincția între o situație de conflict și una 

de tulburare internă sau tensiune. 

Situațiile de perturbare și tensiune internă, cum ar fi revoltele, actele de violență izolate și 

sporadice și alte acte de natură similară, nu sunt considerate conflicte armate (APII Art. 1). Cu 

toate acestea, chiar și în astfel de circumstanțe, principiile articolului 3 comun la Convențiile de la 

Geneva, precum și protecția drepturilor omului inalienabile, rămân în vigoare. 
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Definiție în jurisprudență. Tribunalele internaționale și naționale au menținut și specificat 

criteriile de durată, organizare și intensitate. Ei nu aplică aceste criterii într-un mod strict și 

cumulativ, ci le folosesc cu singurul obiectiv de a distinge conflictul armat ne-internațional de 

tulburările interne, banditismul și insurecția neorganizată. Ele oferă o interpretare a definiției 

conflictului armat non-internațional în conformitate cu spiritul acestor convenții. Ei discreditează 

interpretările abuzive dezvoltate de anumite state care creează găuri negre legale în gestionarea 

conflictelor armate și împiedică punerea în aplicare a dreptului umanitar. De asemenea, clarifică 

criteriile și condițiile internaționalizării conflictelor interne. Aceste elemente,Cazul Tadic, au fost 

preluate și dezvoltate de jurisprudența ulterioară. 

Spre deosebire de multe concepte legate de jus in bello, nu există o definiție generală a NIAC 

în dreptul internațional public.  

Datorită acestei omisiuni, problema existenței sau nu a unui NIAC a devenit centrală pentru 

determinarea legii aplicabile în contextul unui conflict armat care are loc în interiorul granițelor 

unui stat. Articolul comun 3 la cele patru convenții de la Geneva din 1949 a fost prima dispoziție 

care prevede în mod specific protecția umanitară în situații de conflicte armate interne. Cu toate 

acestea, dispozițiile sale sunt exprimate în termeni generali și nu oferă o definiție a unui NIAC 

capabil să declanșeze aplicarea acestuia. Deși mulți autori consideră această omisiune ca fiind 

pozitivă prin faptul că permite furnizarea unei lățimi maxime pentru funcționarea normelor 

umanitare, reducându-și astfel pragul de aplicare, a lăsat totuși o serie de întrebări fundamentale 

neadresate. Acestea includ distincția dintre NIAC și alte tipuri de conflicte, identitatea și 

organizarea părților la conflict, pragul necesar de violență și consecințele juridice ale unei conduite 

ilegale comise în conflict. Instrumentele ulterioare au încercat să remedieze această 

situație. Astfel, Protocolul adițional (AP) II stabilește o serie de cerințe pentru existența și 

determinarea părților la un NIAC. În plus, articolul 8 alineatul (2) din Statutul Curții Penale 

Internaționale din 1998 (Statutul CPI) prevede răspunderea penală individuală pentru crimele de 

război comise în timpul unui NIAC.  

Conform IHL, un conflict armat ne-internațional apare atunci când sunt îndeplinite 

următoarele două criterii: grupurile armate care participă la ostilități trebuie să manifeste cel puțin 

un grad minim de organizare, iar ciocnirile armate trebuie să atingă un nivel minim de 

intensitate. Faptul îndeplinirii acestor criterii este stabilit în luarea în considerare a fiecărui caz 

individual, care implică studiul unui număr de indicatori reali.12 

                                                           
12 Cullen, A. (2010). Origins of the non-international armed conflict concept and its development in international 

humanitarian law. In The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian 

Law (Cambridge Studies in International and Comparative Law, pp. 5-6). Cambridge: Cambridge University Press. 
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Nu orice situație de violență armată într-un stat echivalează cu un conflict armat non-

internațional: atunci când o situație de violență este doar o situație de conflicte interne sau tulburări 

civile, o astfel de situație nu atinge pragul „conflictului armat non-internațional”. iar dreptul 

internațional umanitar nu se aplică. 

Evaluarea dacă o situație se ridică la un conflict armat non-internațional se bazează pe 

situația de fapt, nu pe caracterizarea dată de statele implicate sau de comunitatea 

internațională. Acesta din urmă poate servi doar ca factor orientativ care trebuie luat în 

considerare. 

Factorii indicativi pentru a evalua intensitatea conflictelor interne includ: 

 Numărul, durata și intensitatea confruntărilor individuale. Aceasta include ocupațiile, 

asediul sau blocarea orașelor, închiderea drumurilor și existența liniilor frontale. 

 Tipul echipamentului militar și al armelor utilizate, inclusiv numărul și calibrul munițiilor 

lansate. Eforturile unui grup armat pentru a se înarma mai bine pot fi luate în considerare. 

 Numărul de persoane și tipurile de forțe care participă la lupte. 

 Numărul de victime și amploarea distrugerii materiale cauzate. 

 Numărul de civili care fug de zona ostilităților. 

 Frecvența luptelor în timp și răspândirea pe teritoriu. 

 Reacția guvernului, de exemplu o creștere a numărului de forțe guvernamentale sau 

mobilizarea generală, utilizarea forțelor sale armate în locul poliției, revendicarea drepturilor unui 

beligerant, recunoașterea unui grup armat ca un beligerant, etichetarea situației ca „război civil” 

sau termeni similari, declararea stării de urgență sau dependența de regulile umanitare 

internaționale. 

 Reacția și implicarea comunității internaționale. Aceasta poate include situația aflată pe 

agenda Consiliului de Securitate sau a Adunării Generale, desfășurarea misiunilor de menținere a 

păcii, apeluri ale comunității internaționale pentru respectarea dreptului internațional 

umanitar; sau dacă se încearcă intermedierea unor acorduri de încetare a focului. 

Articolul 3 comun la Convențiile de la Geneva se referă la un „conflict care nu are un caracter 

internațional”, dar nu oferă o definiție clară.13 

                                                           
13 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. 

Geneva, 12 August 1949., https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=BAA341028EBFF1E8C12563

CD00519E66 
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Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie a declarat că există un conflict armat 

non-internațional atunci când există „violență armată prelungită între autoritățile guvernamentale 

și grupurile armate organizate sau între astfel de grupuri în cadrul unui stat”. 14 

Există, așadar, două elemente esențiale care constituie un conflict armat non-internațional: 

1. Violența armată prelungită are loc, ceea ce înseamnă o anumită intensitate a violenței armate 

2. Actorii care participă la aceasta trebuie să prezinte un anumit grad de organizare. 

O varietate de alți actori au adoptat aceleași două criterii. 15 

Cele două criterii sunt strâns legate. Ambele trebuie să fie prezente. Cu toate acestea, 

prezența unui criteriu poate indica prezența celuilalt: dacă există confruntări armate intense între 

grupuri sau între forțele statului și un grup armat, acest lucru poate indica faptul că aceste grupuri 

au atins gradul de organizare necesar.16 

Dacă criteriile nu sunt îndeplinite de o situație, nu există un conflict armat. Banditismul, 

insurecțiile neorganizate sau de scurtă durată sau activitățile teroriste sunt, prin urmare, excluse 

din aplicabilitatea Convențiilor de la Geneva din 1949. 

Întrebarea dacă nivelurile necesare de intensitate și organizare au fost îndeplinite este 

evaluată de la caz la caz. TPII a dezvoltat o serie de factori indicativi în jurisprudența sa pentru a 

evalua gradul de organizare a părților și intensitatea violenței armate.  Acești factori sunt 

orientativi și nu condiții care trebuie să fie prezente. Niciun factor unic nu este determinant. Ele 

oferă doar o indicație cu privire la tipul de date și elementele de fapt care trebuie luate în 

considerare pentru evaluare. 

La determinarea nivelului de intensitate, acești indicatori sunt luați în considerare ca durata 

și severitatea ciocnirilor armate, tipurile de forțe guvernamentale care participă la acestea, numărul 

de participanți la grupurile și trupele armate, tipurile de arme utilizate, pierderile cauzate de oameni 

prin ostilități și daune materiale.  

Перспективной методологией исследования внутренних вооруженных конфликтов 

является, на мой взгляд, симбиоз неоинституционализма и теории конфликта. 

Неоинституционализм рассматривает конфликт как феномен или явление, поддающееся 

институционализации. Институты определяют «правила игры», по которым развивается 

конфликт, причем трактуются они, в отличие от «старого» институционализма, как 

                                                           
14 ICTY, The Prosecutor v Dusko Tadić, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal 

on Jurisdiction, IT-94-1-AR72, 2 October 1995, §70; ICTY, The Prosecutor v Dusko Tadić, Trial Chamber, Judgment, 

IT-94-1-T, 7 May 1997, §562. 
15  ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2016, §§378, 421ff; for further references see S. 

Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012, p 166. 
16 Cameron L., B. Demeyere, J-M. Henckaerts, E. La Haye and I. Müller, with contributions by C. Droege, R. Geiss 

and L.  Gisel, ‘Article 3: Conflicts Not of an International Character’, ICRC, Commentary on the First Geneva 

Convention, 2016, §§378, 434. 
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совокупность норм и  сопутствующих им учреждений и  организаций. Подобная 

комбинация открывает перед конфликтологами большие возможности в изучении 

процессов институционализации конфликтов, изменения норм, определяющих 

противоборства в жизни социума. В современной теории утвердилось понимание того, что 

конфликт  — позитивное явление, его, как правило, даже необходимо инициировать для 

нахождения альтернативных управленческих решений [1, с. 14–29, 549–553]. 

Однако позитивностью обладают лишь те конфликты, которые 

институционализированы и приводят к  широко понимаемым плюралистическим 

изменениям. Вооруженный характер конфликта, появление жертв и беженцев однозначно 

могут быть признаны негативными характеристиками конфликта. Но в плане развития даже 

вооруженный конфликт способен впоследствии стимулировать отход от силовых практик 

и способствовать достижению согласия по базовым ценностям. Симбиоз 

вышеобозначенных методологических подходов продуктивен, если в качестве основного 

метода в исследовании внутренних вооруженных конфликтов используется 

компаративный анализ. Он позволяет выявить общее и особенное в конкретных 

конфликтах, определить специфику подобных противоборств. 

Тенденции развития современных исследований конфликта и мира в конфликтологии 

однозначно направлены в сторону универсализации. Внутренние и внешние вооруженные 

конфликты становятся целостным предметом анализа. Такой процесс усложняет 

существующие методологии анализа, порождает новые оригинальные концепты, 

систематизирует большой объем разрозненного эмпирического материала по изучению 

конкретных конфликтов. Предтечей современных внутренних вооруженных конфликтов 

в Северо-Восточной Евразии явились аналогичные противоборства на постсоветском 

пространстве. Они возникли при распаде Советского Союза, сравнимы по большинству 

показателей с конфликтами в странах Центральной и Восточной Европы, уступают по 

масштабам насилия и жестокости конфликтам в Африке и обладают рядом характеристик, 

которые будут рассмотрены в данной статье. К постсоветским внутренним вооруженным 

конфликтам относят карабахский, приднестровский, осетино-ингушский, грузино-

абхазский и грузино-осетинский, киргизо-узбекские конфликты, гражданскую войну 

в  Таджикистане, чеченский кризис. Все эти противоборства различаются между собой 

конкретными характеристиками, но относятся к одному типу внутренних вооруженных 

конфликтов, включающему различную по длительности вооруженную стадию [2, с. 79–

286]. Определяя две последние ситуации как «войну» и «кризис», мы исходим из того, что 

они являются разновидностями внутренних вооруженных конфликтов и отличаются от них 

интенсивностью боевых действий или масштабами влияния на социально-экономические 
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и  политические процессы. Все внутренние вооруженные конфликты на постсоветском 

пространстве связаны с такими явлениями, как самоопределение и сепаратизм. Пожалуй, 

только гражданская война в Таджикистане выходит за общие рамки, поскольку на первом 

плане в данном случае мы видим кланово-политическое противостояние с большим 

влиянием религиозного фактора [3]. Для постсоветских государств характерно множество 

внутренних конфликтов с несистематическими элементами насилия, политико-правовым 

и культурным сепаратизмом, но все они не являются вооруженными. К ним относится 

ситуации в  Крыму, Аджарии, Гагаузии, Татарии, Башкирии, Якутии. Так, в  постсоветский 

период Крым был постоянным предметом спора между Российской Федерацией 

и Украиной, однако сепаратистские настроения большинства жителей данной территории 

накладывались на противоречия между властями и населением полуострова, 

русскоязычным большинством и  крымскими татарами, незаконный захват группами 

граждан плодородных земель и т.п. Насилие здесь имело ограниченный характер и не 

переходило те границы, за которыми начинается вооруженное противостояние. 

 

1.2. Influiența conflictelor militarea asupra nivelului de securitate națională, regională și 

globală. Studiu comparativ. 

 

Situația internațională se caracterizează printr-o complexitate excepțională, dinamism, 

tensiune și exacerbarea periodică a contradicțiilor dintre țări, etnice, religioase, politice, sociale și 

alte grupuri, care devine cauza conflictelor.  

Nivelul de organizare al unui grup armat este determinat de factori precum existența unei 

structuri de comandă definite, capacitatea de a transmite și de a pune în aplicare ordinele, 

capacitatea de a planifica și de a efectua operațiuni militare coordonate și capacitatea de a recruta, 

instrui și echipa noi luptători. Aș dori să subliniez că motivația membrilor unui grup armat nu este 

văzută ca un astfel de factor.17 

Se presupune că autoritățile guvernamentale au forțe armate care îndeplinesc criteriile de 

organizare. 18 

Pentru grupurile armate, jurisprudența internațională a dezvoltat o serie de factori indicativi 

pentru a evalua organizarea lor:19 

                                                           
17 Vite Sylvain, Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations, 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-873-vite.pdf 
18 Vite Sylvain., ‘Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual 

Situations’, 91 International Review of the Red Cross 873 (2009), 77; 
19 ICTY, The Prosecutor v Ramush Haradinaj and others, Trial Chamber, Judgment, IT-04-84-T, 3 April 2008, §60. 
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 Prezența unui anumit tip de structură de comandă, de exemplu, având un lider identificabil, 

un stat major sau un comandament înalt, grade și poziții identificabile; utilizarea 

purtătorilor de cuvânt, a sediului fix sau a unui sistem de bază de reguli și mecanisme 

disciplinare; sau existența reglementărilor interne. 

 Capacitatea operațională a grupului, de exemplu, capacitatea de a se angaja în violență 

armată prelungită; să planifice, să coordoneze și să efectueze operațiuni militare; să 

exercite un fel de control teritorial sau să conteste controlul statului; sau să funcționeze în 

zone definite de responsabilitate. 

 Capacitatea logistică a grupului; de exemplu, existența lanțurilor de aprovizionare pentru 

a avea acces la arme și alte echipamente; capacitatea de a recruta și instrui noi membri, de 

a furniza uniforme și arme și de a organiza și muta un anumit număr de luptători. 

 Capacitatea de a vorbi cu o singură voce și de a participa la negocierea acordurilor. 

 Existența unui fel de mecanism disciplinar intern. 

Criteriul de organizare este necesar în special pentru a se asigura că grupul armat va fi capabil 

să pună în aplicare dreptul internațional umanitar. 

Cu toate acestea, grupurile armate nu trebuie să fie la fel de organizate ca forțele armate ale 

statului. În timp ce unele grupuri armate sunt organizate ierarhic într-un mod similar cu forțele 

armate ale statului, altele vor fi descentralizate cu roluri și responsabilități mai puțin delimitate în 

mod clar sau fracturate și împărțite cu alianțe schimbătoare. Atâta timp cât aceste grupuri au o 

structură suficientă pentru a funcționa în timp, ele pot îndeplini în continuare criteriul cerut de 

organizare. 

Grupurile armate operează de obicei ilegal și, prin urmare, în secret, astfel încât compoziția 

lor exactă poate să nu fie cunoscută. Mai ales la începutul unei insurgențe, un grup armat de multe 

ori nu va îndeplini aceste criterii și se va dezvolta numai în timp.20 

Conflictul armat non-internațional ar trebui să se distingă de forme mai mici de violență 

colectivă, cum ar fi tulburările civile, revolte, acte izolate de terorism sau alte acte izolate de 

violență.21 

Exemple de conflicte armate non-internaționale recente sunt ostilitățile care au avut loc în 

nordul Mali la începutul anului 2012, implicând grupuri armate și forțele armate din Mali și 

ciocnirile armate din Siria dintre grupurile armate și forțele guvernamentale siriene. 

Caracterizarea juridică sau politică a grupurilor armate (de exemplu, ca teroriști sau bande 

criminale) este irelevantă pentru a evalua dacă există un conflict armat în temeiul dreptului 

                                                           
20 S. Sivakumaran, The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press, 2012, p 172 
21 Willmott Deidre, Removing the distinction between international and non-international armed conflict in the rome 

statute of the international criminal court, 

https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1680429/Willmott.pdf 
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internațional umanitar. În mod similar, scopul pretins sau motivația ideologică a grupului este 

imaterial în sensul dreptului internațional umanitar. La fel ca în conflictele armate internaționale , 

părțile la un conflict nu trebuie să aibă o anumită agendă politică sau un scop special pentru a se 

angaja în violență armată.22 

În plus, disponibilitatea unui grup armat de a respecta sau nu dreptul internațional umanitar 

nu este relevantă pentru clasificarea conflictului. Factorul decisiv nu este mijloacele și metodele 

de război pe care le folosește un grup, ci dacă este sau nu suficient de organizat pentru a avea 

capacitatea de a respecta dreptul internațional umanitar.23 

Pe fondul așa-numitului „război împotriva terorii” purtat împotriva al-Qaida și a forțelor 

asociate, unii susțin că, dacă situația ar constitui un conflict armat, acesta ar fi unul global. 24  

Cu toate acestea, majoritatea resping opinia că există un astfel de conflict armat global ne-

internațional în favoarea unei abordări de la caz la caz care analizează și clasifică situațiile 

individuale de violență.25 

 În special, Comitetul Internațional al Crucii Roșii respinge conceptul unui conflict armat 

global non-internațional între un grup armat nestatal și un stat fără a avea o ancoră teritorială. În 

schimb, „existența unui conflict armat sau relația unei anumite operațiuni militare cu un conflict 

armat existent trebuie evaluată de la caz la caz”.  26 

Diferența dintre un conflict armat non-internațional și un „război civil”. De fapt, nu 

există nicio diferență între cei doi termeni. Termenul „război civil” nu este legal. Unii îl folosesc 

pentru a se referi la un conflict armat non-internațional. Articolul 3, comun Convențiilor de la 

Geneva („comun” - deoarece conținutul său rămâne neschimbat pentru toate cele patru convenții 

de la Geneva), nu folosește termenul „război civil”, ci expresia „conflict armat nu cu caracter 

internațional”. În general, CICR evită utilizarea termenului „război civil” atunci când se angajează 

în dialogul cu părțile aflate în conflict sau comunică mesaje către publicul larg și folosește în 

schimb termenul „non-internațional” sau „intern” conflictele armate, care sunt citate în general 

articolul 3. 

În ciuda aspirației declarate în lume pentru rezolvarea pașnică a conflictelor, forța militară 

rămâne unul dintre principalele argumente în rezolvarea contradicțiilor. 

                                                           
22 Vite Sylvain, ‘Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual 

Situations’, 91 International Review of the Red Cross 873 (2009), 78. 
23 Kress C., ‘The International Legal Framework Governing Transnational Armed Conflicts’, 15 Journal of Conflict 

and Security Law 2 (2010), p 259. 
24 ICRC, International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, 31st International 

Conference of the Red Cross and Red Crescent, 2011, p 10 
25 Brookman-Byrne M., 'Drone Use "Outside Areas of Active Hostilities": An Examination of the Legal Paradigms 

Governing US Covert Strikes', 64 Netherlands International Law Review 1 (2017), pp 4 
26 Droege C., Geiss R., Gisel L., 'Article 3: Conflict Not of an International Character', ICRC, Commentary on the 

First Geneva Convention, 2016, §§477-482 
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Lupta armată a suferit o serie de fenomene de transformare, inclusiv: 

 extinderea spațiului în care se desfășoară lupta armată și conduita simultană a acesteia în 

toate sferele - pe uscat, în apă, în spațiile aerospațiale și de informare; 

 trecerea de la conflictele tradiționale cu utilizarea armelor ghidate la conflictele ghidate și 

războaiele ghidate; 

 dorința de a limita domeniul de aplicare teritorial al utilizării armelor de război în cadrul 

unui stat; 

 rolul crescând al descurajării non-nucleare de la izbucnirea ostilităților prin crearea unei 

amenințări reale de daune inacceptabile prin mijloace convenționale, indiferent de forma 

declanșării agresiunii. 

Dezvoltarea mijloacelor de război a exercitat și continuă să exercite o mare influență asupra 

conținutului războiului și asupra naturii conflictelor militare. Lupta armată care folosește cele mai 

noi mijloace tradiționale și netradiționale de a o purta dobândește deja caracteristici complet noi. 27 

Conflictele militare sunt variate în ceea ce privește sfera și compoziția beligeranților, durata, 

tensiunea și mijloacele de luptă. Conținutul lor include componente politice, sociale, științifice și 

tehnice, militare care reflectă natura conflictului. 

Conținutul militar-politic al unui conflict militar intern sau internațional este caracterizat, de 

regulă, prin patru indicatori principali: 

 obiectivele politice ale adversarilor; 

 motive politice și economice; 

 natura amenințărilor militare anterioare; 

 atitudinea față de conflictul militar dintre oameni și armată. 

Conținutul strategic (militar-tehnic) al unui conflict militar local sau internațional este caracterizat 

de următorii indicatori:  

 obiective strategice; 

 sarcinile părților opuse; 

 condițiile și metodele de declanșare a unui război de către agresor; 

 tipurile de arme utilizate; 

 amploarea și sfera ostilităților; 

 metoda războiului și specificul operațiunilor militare; 

 abordarea periodizării diferitelor conflicte militare; 

 caracteristicile operațiunilor militare și consecințele scontate ale acestora; 

                                                           
27 Byron, C. (2001). ARMED CONFLICTS: INTERNATIONAL OR NON-INTERNATIONAL? Journal of Conflict 

& Security Law, 6(1), 63-90. Retrieved May 14, 2021, from http://www.jstor.org/stable/26294359 
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 durata probabilă a conflictului militar. 

Atunci când se evaluează întregul complex al acestor indicatori, este necesar să se ia în 

considerare faptul că cauzele războiului pot acoperi o gamă largă de contradicții de natură politică, 

economică, teritorială, național-etnică, religioasă și de altă natură, în timp ce motivele ascunderii 

conținutul său socio-politic poate fi foarte diferit. 

Dezvăluirea adevăratelor motive care au dat naștere unui conflict militar face posibilă 

determinarea obiectivelor și direcțiilor dezvoltării luptei armate, formarea opiniei publice cu 

privire la prevenirea sau asistența acesteia în rezolvarea sa. 

Un scop politic într-un război este înțeles ca rezultatul politic final sau intermediar planificat 

de conducerea politică de vârf, atins prin forțarea forțată a inamicului. Când obiectivul politic este 

atins, se realizează interesele naționale ale țării (coaliția de state) - politic, economic, teritorial, 

ideologic etc. și se asigură dezvoltarea progresivă în continuare a țării (coaliția). 

De exemplu, obiectivele politice din conflictele militare de intensitate redusă tind să fie 

limitate și includ:28 

 respingerea unei părți a teritoriului considerat în litigiu; 

 răsturnarea unui guvern nedorit; 

 captarea zonelor bogate în resurse naturale; 

 reîntregirea cu popoarele înrudite; 

 separarea de stat a entităților autonome cu încercarea de a obține suveranitatea deplină (în 

conflictele interne) și altele. 

Un obiectiv strategic este rezultatul preconizat al ostilităților, a căror realizare ar trebui să 

conducă la schimbări fundamentale în situația militar-politică și strategică în conflictul militar în 

ansamblu sau în etapele sale individuale, precum și în teatrul de operații sau strategic. direcţie. 

Conținutul obiectivului strategic al unui conflict militar este: 

în înfrângerea forțelor armate ale inamicului în teatrul operațiunilor militare (direcție 

strategică) sau în zone importante și semnificative ale teritoriului său;  

cauzând daune părții opuse în zonele economice, militare și în alte domenii, ceea ce reduce 

brusc capacitatea sa de a rezista. 

În contextul transferului operațiunilor militare în mediul aerospațial, utilizarea mijloacelor 

de război a informațiilor, arme de înaltă precizie, arme bazate pe noi principii fizice, obiective 

strategice pot fi: 

 respingerea unui atac aerospațial al inamicului și provocarea lui înfrângere în aer și spațiu; 

                                                           
28 WARDIN, K. (2018). ARMED CONFLICTS IN FRAGILE STATES AND THEIR INFLUENCE ON ILLEGAL 

MIGRATIONS AND REFUGEES IN THE EUROPEAN UNION IN THE 21ST CENTURY. Politeja, 56, 211-230. 

Retrieved May 14, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26662001 
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 suprimarea sistemului de control al statului și militar în adâncurile teritoriului inamicului; 

 înfrângerea grupărilor mari de aviație, forțe și active spațiale, forțe navale, inclusiv 

purtători de arme de înaltă precizie; 

 respingerea unei invazii și dirijarea grupărilor inamice mari; 

 reducerea (distrugerea) potențialului economic al inamicului; 

 subminând moralul trupelor și al populației părții adverse. 

Realizarea obiectivului strategic creează condițiile prealabile pentru punerea în aplicare a 

obiectivelor politice ale statului (coaliției) într-un conflict militar în ansamblu sau în anumite etape 

ale conduitei acestuia. 

Scopul strategic este atins prin rezolvarea sarcinilor strategice. 

O analiză retrospectivă relevă o serie de tendințe care au fost observate de-a lungul timpului 

în transformarea naturii conflictelor militare. 

În primul rând, în secolul trecut, formula victoriei a inclus înfrângerea și distrugerea 

inamicului, sechestrarea teritoriului său, distrugerea sau slăbirea semnificativă a potențialului 

economic și răsturnarea sistemului politic. 

În al doilea rând, victoria a constat în totalitatea succeselor operațiunilor succesive și a 

ostilităților de diferite scale. În aceste acțiuni, tipice în principal pentru strategia liniară de la 

începutul secolului al XX-lea și, parțial, a celui de-al doilea război mondial, sarcina principală de 

luptă a căzut pe numeroase grupări de forțe terestre, care au purtat bătălii și lupte neîncetate cu 

sprijinul lor activ serviciile și ramurile forțelor armate. 

În al treilea rând, războaiele la scară largă au fost purtate de mult timp. 

În al patrulea rând, rolul principal a fost jucat de forțele terestre. 

În războaiele tradiționale din secolul al XX-lea, atât învingătorul, cât și înfrânții au suferit 

pierderi mari. Greșelile care erau inevitabile în planificarea unui război și operațiunile majore au 

fost corectate prin pierderi nejustificate, uneori uriașe de personal, deja în cursul ostilităților. 

În conformitate cu schimbarea obiectivelor politice, metodele de desfășurare a conflictelor 

militare și obiectivele strategice (sarcinile) în lupta armată se schimbă (Anexa 1). Conținutul 

strategic al conflictelor militare a dobândit noi caracteristici: 

 reorientarea către declanșarea conflictelor, în principal la scară locală; 

 împletirea mijloacelor politico-diplomatice, socio-politice, economice, militare și alte 

mijloace pentru atingerea obiectivelor politice; 

 utilizarea doar a unei părți a forțelor armate în ostilități; 

 probabilitate mare de escaladare a conflictelor armate și a războaielor locale în conflicte 

militare de intensitate mai mare și implicarea statelor din diferite regiuni în acestea; 
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 modificarea conceptului de descurajare strategică; 

 dezvoltarea de sisteme de înaltă precizie pentru distrugerea focului pe distanțe lungi; 

 confruntarea activă a informațiilor, o creștere generală a scării formelor de luptă politice, 

diplomatice, economice și informaționale, care dobândesc un caracter intenționat și 

coordonat, principalul lor obiectiv este de a destabiliza situația care duce la tulburări 

interne, răscoale în stat și conduita de acte teroriste. 

O analiză a conflictelor din Golful Persic (1991), din Balcani (1999), din Siria (2015-2017) 

arată: 

superioritatea militar-tehnică și informațională copleșitoare a părții atacante neagă riscul de 

a suferi pierderi umane și materiale din acțiunile de represalii ale inamicului; 

utilizarea masivă de către atacator a UAV-urilor, a roboților de luptă și a OMC pe rază lungă 

de acțiune, în combinație cu suprimarea electronică și acțiunile forțelor de operațiuni speciale, în 

special în stadiul câștigării dominanței în spațiul informațional și în sfera aeriană; 

înfrângerea selectivă a celor mai importante obiecte de potențial militar și economic, 

dezactivarea sistemelor de susținere a vieții pe întreg teritoriul inamicului pentru a submina spiritul 

trupelor și populației inamice, obligându-l să se predea. 

Schimbarea punctelor de vedere asupra esenței și conținutului luptei armate se reflectă în 

conceptele de desfășurare a conflictelor militare. Iată câteva concepte de bază asociate cu teoria 

„războiului fără contact”: 

„Strategia valorii impuse” - sensul este că conducerea costisitoare a operațiunilor militare 

este impusă inamicului, care în cele din urmă va deveni neprofitabilă; 

„Strategia de paralizie” - implică impactul asupra întregului sistem de luptă al inamicului de 

la punctul cel mai vulnerabil al sistemului până la cel mai puțin vulnerabil. 

„Războaiele fără contact” sunt fundamental diferite de războaiele din trecut. În ele, armatele 

sunt mai dependente de capacitățile economice ale țărilor lor decât de înfrângerea adversarului 

lor. Rolul decisiv nu este atribuit numărului de forțe terestre, nu armelor nucleare, ci OMC, arme 

bazate pe noi principii fizice și arme de informare. 

Ultimul tip de armă menționat - arma informațională - merită o atenție specială, deoarece 

este un instrument al războiului informațional - o acțiune menită să obțină superioritatea 

informației, să sprijine o strategie națională prin influențarea informațiilor și a sistemelor de 

informații ale adversarului, asigurând în același timp securitatea și protecția propriilor informații. 

Într-un război informațional, obiectele de influență sunt toate tipurile de informații și sisteme 

informaționale. Informațiile pot acționa atât ca armă, cât și ca obiect de protecție. Teritoriul și 

producția unui astfel de război nu sunt limitate în spațiu. Războiul informațional este purtat atât 
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atunci când este declarat un război, cât și pur și simplu în situații de criză. Acesta este condus atât 

de structurile militare, cât și de cele civile. 

Principalele caracteristici ale conceptului de război al informațiilor includ: 

metoda non-forței - formarea unei resurse de informații necesare și profitabile, distribuirea 

în masă a acesteia prin canalele de informații ale inamicului sau rețelele globale, obținerea de 

informații internaționale prin interceptarea și prelucrarea informațiilor deschise; 

metodă tehnică puternică - suprimarea elementelor infrastructurii administrației publice 

(război electronic - influență electromagnetică; război „hacker”). 

Armele informaționale în acest tip de război sunt mijloace de distrugere, distorsionare / 

interpretare sau furt de matrice de informații, extragerea informațiilor necesare din acestea după 

depășirea sistemelor de protecție. Trăsăturile distinctive ale armelor informaționale sunt secretul, 

amploarea, versatilitatea. Deja astăzi, printre principalele tipuri de arme informaționale (IO), se 

poate numi IO obișnuit, IO extrem de inteligent (autoguidat), frecvență radio, mascare a 

interferențelor, radiații puternice, impactul sistemelor de comunicații asupra computerelor, 

mijloace de generare naturală vorbirea unei anumite persoane. O proprietate importantă a unei 

arme informaționale este proprietatea sa distructivă pe termen lung. Această proprietate distructivă 

a armelor informaționale este îndreptată către o persoană, către creierul său, la conștiință. Cel mai 

periculos dintre toate este efectul care se realizează asupra creierului uman, în acest caz, are loc 

transformarea matricei (memorie) - amnezie artificială. Astfel de modificări pot fi efectuate prin 

file software, de exemplu, „25 cadru”. Protecția împotriva unei astfel de intruziuni în activitatea 

mentală a unei persoane se realizează prin metode precum educația, cultivarea filtrelor estetice și 

crearea protecției publice. 

Folosind rezultatele cercetărilor în domeniul securității informațiilor, legiuitorul și 

cercetătorii din domeniul dreptului informației dobândesc oportunități suplimentare pentru a 

îmbunătăți mijloacele și mecanismele de protecție juridică a securității informației în sfera 

informației. Astfel, calitatea și eficiența reglementării legale a relațiilor în sfera informației sunt 

semnificativ crescute. 

La începutul secolului 21, probabilitatea războaielor la scară largă sunt scăzuse. Dar, în locul 

vechii amenințări, a apărut o nouă amenințare globală. Vorbim despre numeroase conflicte armate 

din state care apar ca urmare a contradicțiilor politice, religioase sau etnice dintre cetățenii lor. De 

la începutul anului 1990 până la sfârșitul anului 1999 au existat 118 conflicte armate în întreaga 

lume, afectând 80 de țări și două mari regiuni și revendică viața a aproximativ șase milioane de 

oameni. Dintre cele 118 conflicte armate, zece pot fi clar definite ca interstatale. O sută de războaie 

au fost „în mare măsură”, „în principal” sau „exclusiv” conflicte interne. Această duritate în 

terminologie sugerează că multe războaie sunt greu de clasificat. până la sfârșitul secolului al XX-
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lea, pe planetă existau 160 de zone de tensiune etnopolitică, dintre care 80 au toate atributele unor 

conflicte nerezolvate. Adesea, astfel de confruntări se prelungesc și se transformă în terorism de 

masă, mișcări insurgențe și războaie civile.29 

Evenimentele din ultimul deceniu al secolului trecut au arătat că un „război intern” 

izbucnește cu ușurință în orice țară în care, pe lângă un teren adecvat (coliziune de interese ale 

grupurilor sociale sau etnice), apar cel puțin cele mai mici condiții concomitente. (de exemplu, 

sprijin din străinătate). 

Un conflict armat non-internațional (NIAC) sau un război civil - așa cum se numea în trecut 

- este un conflict armat care are loc pe teritoriul unui anumit stat, între forțele armate 

guvernamentale și grupurile armate organizate sau între astfel de grupuri care luptă fiecare alte. De 

asemenea, este adesea numit „conflict armat intern”, spre deosebire de un conflict armat 

internațional care implică cel puțin două state. NIAC-urile constituie cea mai veche formă de 

conflicte armate și au devenit, de la sfârșitul Războiului Rece, mai răspândite și mai letale decât 

conflictele armate internaționale. Conflictele de la sfârșitul secolului al XX-lea în Cambodgia, 

fosta Iugoslavie și Rwanda, precum și cele în curs de desfășurare în Republica Democrată Congo, 

Libia, Yemen, Ucraina și Siria, sunt doar câteva ilustrații ale caracterului omniprezent al NIAC-

urilor. 

Dreptul internațional are, pentru o perioadă lungă de timp, a considerat NIAC ca o chestiune 

pur intra-statală, în ciuda reverberărilor sale externe. Cu toate acestea, această poziție a evoluat 

după adoptarea celor patru convenții de la Geneva din 1949. Acestea din urmă codifică un corpus 

de reguli obișnuite, cunoscute în mod obișnuit cajus in bello, care reglementează conduita 

ostilităților în contextul conflictelor armate prin limitarea utilizării de către părțile în luptă a 

anumitor mijloace și metode de război.  

Articolul 3 din fiecare dintre cele patru Convenții de la Geneva introduce NIAC ca „conflict 

armat care nu are un caracter internațional”, ale cărui victime trebuie să fie supuse standardelor 

minime de protecție. În 1977, Convențiile de la Geneva din 1949 au fost completate de două 

protocoale, care operează o distincție clară între conflictul armat internațional (Protocolul adițional 

I) și NIAC (Protocolul adițional II sau AP II). AP II definește regulile dreptului umanitar care 

guvernează ostilitățile în conflictele interne.  

Astfel de reguli, împreună cu alte dispoziții relevante din tratate și principii umanitare, 

constituie corpusul jus in belloreglementarea conduitei NIAC. O serie de conflicte interne care au 

izbucnit în diferite țări la începutul anilor 1990 au oferit tribunalelor internaționale ad hoc, în 

special Tribunalului Penal Internațional din 1993 pentru Fosta Iugoslavie (TPII) și Tribunalului 

                                                           
29 Singh, Ishaansh. “20 Databases on (Violent and Armed) Conflicts.” Perspectives on Terrorism, vol. 15, no. 2, 2021, 

pp. 162–171. JSTOR, www.jstor.org/stable/27007302. Accessed 14 May 2021. 
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Penal Internațional din 1994 pentru Rwanda (TPIR) nu numai pentru a contura natura și a delimita 

frontierele NIAC, ci și pentru a stabili condițiile în care răspunderea penală individuală poate 

apărea ca urmare a infracțiunilor comise în contextul unor astfel de conflicte. 

Pe fondul evenimentelor din Siria și peste un milion de exod de refugiați (date la sfârșitul 

anului 2015), Europa de astăzi, de fapt, s-a pus într-un grad ridicat de pericol al apariției 

războaielor 4G. Cu un anumit grad de aproximare, chiar fluxul de refugiați poate fi privit ca o armă 

în mâinile unor centre de putere din afara statelor europene. 

Exemplul cel mai relevant al unui conflict intern authentic este, totuși, cazul Libia. După 

dispariția regimului Qaddafi în 2011, Libia a fost într-o stare de neliniște politică constantă și 

violență armată conexă. Existența unor guverne concurente și o distribuție aparent în continuă 

schimbare a diferitelor grupuri armate - care deseori schimbă alianțe și par să funcționeze autonom 

- a agravat situația și a dus la incertitudine generală. Din 2014, se suprapun conflicte armate non-

internaționale în curs care implică Guvernul Libiei recunoscut la nivel internațional, Armata 

Națională Libiană (LNA), diferite grupuri armate și puteri străine care intervin. 

Există conflicte armate non-internaționale multiple și suprapuse în Libia, care implică 

guvernul și o multitudine de grupuri armate. Conflictele armate non-internaționale au apărut 

în Libia pe următoarele linii: 

 GNA susținut de ONU este angajat într-un conflict armat cu LNA autodeclarat și cu 

grupurile afiliate loiale generalului Haftar; 

 GNA luptă, de asemenea, împotriva grupurilor care promit loialitate față de statul islamic 

că vor obține controlul asupra Derna și Sirte în 2015; 

 Autodeclaratele LNA și grupurile afiliate loiale generalului Haftar, care susține Camera 

Reprezentanților (HoR), luptă împotriva Statului Islamic și, de asemenea, s-au angajat în 

conflicte separate împotriva altor grupuri armate, inclusiv Forța de Protecție Derna (DPF) 

și The Benghazi Revolutionaries Shura Council (BRSC) ). 

 La cererea guvernului Libiei, susținut de ONU, Statele Unite au lansat o campanie aeriană 

susținută împotriva grupului Stat Islamic în august 2016 și continuă să sprijine GNA. 

 În ceea ce privește alte intervenții străine; în timp ce Turcia este implicată în conflict în 

sprijinul GNA, Franța și Emiratele Arabe Unite sunt implicate în NIAC în sprijinul LNA. 

Libia a fost afectată de tulburări politice și violență armată cu organe legislative concurente, 

forțe de securitate ale statului divizate și multiple grupuri armate rebele de la demiterea regimului 

Gadhafi în 2011. În august 2012, Consiliul Național de Tranziție a înmânat controlul politic 

generalului național ales Congresul (GNC). Când GNC a decis să-și prelungească mandatul, care 

inițial trebuia să expire în februarie 2014, până la sfârșitul anului 2014, au protestat în Libia. Mai 
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târziu, în mai 2014, atacurile Haftar și ale forțelor conduse de Zintani au condus la „erupția unui 

război civil pe scară largă”. 

În paralel cu conflictul menționat mai sus, atât guvernul Libiei, cât și LNA sunt, de 

asemenea, fiecare angajat într-un conflict armat non-internațional cu Statul Islamic (IS) și alte 

grupuri armate, în special Consiliul Shura Revoluționarilor din Benghazi (BRSC). În 2015, grupul 

Stat Islamic a profitat de situația de insecuritate din Libia și a obținut controlul asupra mai multor 

orașe, inclusiv Benghazi și Sirte. De la înființare, BRSC este angajată în ciocniri acerbe cu LNA 

asupra controlului teritorial în regiunea Crescent Oil, precum și în sudul Libiei. 

Există mai multe alte ciocniri minore între grupuri armate care sunt anti-GNA și pro-GNA 

în Misrata și Tripoli. De exemplu, grupuri armate care sprijină Al-Ghweil (adică Garda Națională, 

Brigada Al-Marsa al-Kubra) și grupuri susținute de fostul grup libian de luptă islamică; s-au 

ciocnit cu grupuri din Tripoli, inclusiv Forța Specială de Descurajare, Brigada Abu Salim și 

Brigada Revoluționarilor Tripoli. În funcție de gradul lor de organizare, cel puțin unele dintre 

aceste grupuri se pot califica ca părți pentru a separa conflictele armate non-internaționale, dacă 

intensitatea violenței în care sunt angajate îndeplinește pragul corespunzător. 

Intensitatea violenței 

În aprilie 2017 a avut loc o escaladare fără precedent a violenței în sudul Libiei, inclusiv 

atacuri aeriene ale forțelor aeriene rivale, un alt indiciu al luptelor de putere în curs. 

În iulie 2017, grupul Statului Islamic a fost expulzat din Benghazi după trei ani de luptă și 

în Iulie 2018, forțele lui Khalifa Haftar au recucerit Derna, ultima fortăreață islamistă din est și 

singurul oraș din regiune care până acum a rămas în afara controlului său. Cu toate acestea, 

membrii Statului Islamic continuă să opereze în toată țara și să efectueze atacuri sporadice în 

diferite locații.În ianuarie 2019, Khalifa Haftar a lansat, de asemenea, o nouă misiune de combatere 

a terorismului în sudul Libiei, care i-a oferit lui Haftar posibilitatea de a obține un control teritorial 

mai mare în zonă. 

De la 3 iunie 2017, Consiliul Militar Zintan a părut, de asemenea, să fi schimbat loialitatea 

față de Guvernul Libiei; înainte de această dată, în special în 2014 și 2015, Zintani au fost o 

componentă importantă a Forțelor HoR. GNA a declarat starea de urgență în septembrie 2018, 

după ce zeci de oameni au fost uciși în ciocniri între grupurile rivale de miliție din suburbiile sudice 

ale orașului. 

Trăgându-și forța dintr-o rețea de alianțe tribale, LNA-ul lui Haftar și-a extins prezența în 

centrul și estul Libiei. LNA a avansat în capitala Tripoli în aprilie 2019, în ciuda faptului că s-a 

confruntat cu o rezistență acerbă din partea grupurilor armate loiale GNA. Între jumătatea lunii 

aprilie și mijlocul lunii mai 2019, LNA a efectuat în mod repetat raiduri aeriene și cu drone 

împotriva grupurilor armate din Tripoli și orașe din apropiere, precum Zawiya și Tajoura și 
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împotriva luptătorilor pro-GNA de pe linia frontului. La rândul său, GNA și-a folosit propria forță 

aeriană mică pentru a lovi în zonele deținute de LNA, cum ar fi Qasr Ben Gashir. 

Intervenții străine. În legătură cu intervenția forțelor străine în conflictul din Libia, trimisul 

ONU în Libia, Ghassan Salame, a declarat recent că Libia a devenit „un exemplu de manual al 

interferenței străine astăzi în conflictele locale”. În 2019, un consilier militar din forțele 

generalului Khalifa Haftar a dezvăluit că forțele militare egiptene, Emiratele Arabe Unite (EAU) 

și franceze, precum și consilieri de securitate, sunt prezenți în prezent în estul Libiei, pentru a 

sprijini campania lui Haftar împotriva Tripoli și a proteja câmpurile petroliere de atacurile de către 

forțele guvernamentale. 

La invitația guvernului Libiei, susținut de ONU, Statele Unite au lansat o operațiune aeriană 

susținută împotriva grupului Stat Islamic în Libia, la 1 august 2016, pentru a alunga grupul din 

cetatea sa Sirte și a permite confiscarea Sirte de către grupurile armate aliate cu Guvernul acordului 

național. Anterior, Statele Unite au efectuat deja atacuri aeriene izolate împotriva țintelor grupului 

Stat Islamic în Libia. Intervenția are loc cu acordul Libiei și, prin urmare, nu modifică clasificarea 

conflictului ca ne-internațional.  Valabilitatea consimțământului poate fi pusă la îndoială, deoarece 

există trei guverne concurente în Libia. 

Deși Statele Unite au anunțat sfârșitul campaniei aeriene după evacuarea grupului Stat 

Islamic din Sirte în decembrie 2016, au fost efectuate noi atacuri aeriene în ianuarie 2017.  

Tot în noiembrie 2017, Statele Unite au efectuat o serie de atacuri aeriene de precizie 

împotriva grupului Stat Islamic.  

Turcia sprijină GNA, furnizând drone, arme și camioane pentru a-și spori eforturile în 

conflictul în curs cu forțele Gen Haftar, care controlează majoritatea estului și sudului Libiei. De 

asemenea, este raportat că grupurile care luptă împotriva lui Haftar au primit recent o livrare de 

înaltă calitate a camioanelor blindate BMC Kirpi și a altor arme fabricate din Turcia din Turcia 

Egiptul a lansat atacuri aeriene împotriva grupului Stat Islamic și a altor grupări islamiste 

din Libia în 2015 și 2017 ca răspuns la uciderea creștinilor copți. Egiptul susține armata națională 

libiană autodeclarată a generalului Haftar și nu pare că Guvernul acordului național a acceptat 

aceste atacuri aeriene.   Dacă sunt întreprinse fără consimțământ, ceea ce pare a fi cazul, aceste 

atacuri aeriene se ridică la conflicte armate internaționale de scurtă durată între Libia și Egipt. În 

paralel, când a efectuat aceste greve, Egiptul a fost, probabil, implicat într-un NIAC împotriva 

grupurilor islamiste pe care le viza în sprijinul LNA. Cu toate acestea, din 2017, nu au existat 

rapoarte publice referitoare la sprijinul militar continuu din Egipt către LNA, în afară de furnizarea TE
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de arme și sprijin politic, și, prin urmare, ar fi îndoielnic dacă implicarea Egiptului continuă să 

îndeplinească pragul necesar pentru a-l califica drept parte la un NIAC în Libia.30 

Franța recunoaște oficial GNA și, încă din septembrie 2018, Franța a sprijinit public GNA 

„ca singurul guvern legitim al Libiei, prim-ministrul Fayez Serraj fiind liderul Consiliului 

președinției”. În același timp, printre statele europene este cel mai deschis sprijin pentru Haftar și 

a menținut relații strânse cu acesta din 2015. Franța ar fi furnizat sprijin militar decisiv LNA-ului 

lui Haftar din 2015. A desfășurat consilieri și forțe speciale în la est de Libia, după cum a fost 

recunoscut public în iulie 2016, după ce trei soldați ai Forțelor Speciale Franceze au fost uciși într-

un accident de elicopter lângă Benghazi. Este raportat că Franța a furnizat LNA consilieri militari, 

agenți clandestini și unități speciale de forță - elemente care nu au fost furnizate GNA. Franța nu 

și-a negat sprijinul pentru feldmareșalul Haftar, ci a sugerat că sprijinul său nu este în favoarea 

unei facțiuni libiene față de alta.  31 

Din 2014, Emiratele Arabe Unite (EAU) consolidează capacitățile militare ale lui Haftar, 

precum și baza sa de sprijin politic și poziția internațională. EAU oferă Haftar o varietate de 

echipamente militare, inclusiv transportoare blindate de personal și chiar aeronave. Emiratele 

Arabe Unite au construit, de asemenea, facilități la baza aeriană al-Khadim, în apropierea orașului 

libian Marj din nord-est și a sediului central al lui Haftar la el-Rajma, care este utilizat pentru a 

desfășura drone Wing Loong care au fost vitale pentru succesele militare ale lui Haftar în Benghazi 

și Derna și la eforturile sale suplimentare de a menține controlul asupra estului Libiei.32 Este, de 

asemenea, raportat că Emiratele Arabe Unite au însărcinat o firmă militară privată americană să 

opereze o escadronă de aeronave în Libia, pentru a-l ajuta pe Haftar să mențină superioritatea 

câmpului de luptă și să câștige controlul asupra mai multor teritorii. De când Haftar și-a început 

avansul pe Tripoli, au existat o serie de greve cu drone legate de Emiratele Arabe Unite pe 

Tripoli. Este raportat că Emiratele Arabe Unite au desfășurat șase tractoare aeriene IOMAX AT-

802U și trei drone Wing Loong II la aerodromul Al-Khadim din al-Marj din estul Libiei în 2016.33 

Din 2014, au existat rapoarte pe scară largă conform cărora Rusia a acordat asistență militară 

lui Haftar sub formă de consilieri, instruire și întreținerea armamentului rus prin intermediul 

Grupului Wagner - un contractor militar privat. Recent, au existat zvonuri despre o prezență 

militară rusă în zone controlate de Haftar, cum ar fi semiluna petrolieră, pe care Moscova ar fi 

                                                           
30 KHADER, B. (2018). Shifting geopolitical landscape of the Arab world 1945-2018. Rivista Di Studi Politici 

Internazionali, 85(1 (337)), 9-34. Retrieved May 14, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26540651 
31 Daniel, R. (2020). (Rep.). Institute for National Security Studies. Retrieved May 14, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/resrep27764 
32 DEL MIÑO, P., & MARTÍNEZ, D. (2021). La estrategia de Arabia Saudí en el Consejo de Cooperación del Golfo. 

Espacios de cooperación y conflicto - Saudi Arabia’s Strategy in the Gulf Cooperation Council. Estudios De Asia Y 

Africa, 56(1 (174)), 5-36. Retrieved May 14, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26964272 
33 RODRÍGUEZ, E. (2021). Medio Oriente - Middle East: Inestabilidad y crisis del orden regional. Estudios De Asia 

Y Africa, 56(2 (175)), 265-296. Retrieved May 14, 2021, from https://www.jstor.org/stable/27006094 
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putut să o desfășoare pentru a beneficia de vânzări ilicite și a bazelor operaționale Haftar din vestul 

Libiei. Pe lângă furnizarea acestui sprijin material, Rusia a blocat la 7 aprilie 2019 o declarație a 

CSONU menită să exprime opoziția față de ofensiva lui Haftar; ceea ce sugerează că Rusia coboară 

acum mai greu de partea sa. Cu toate acestea, recent, viceministrul de externe al Rusiei, responsabil 

cu afacerile din Orientul Mijlociu, Mihail Bogdanov, a susținut că Rusia nu ia parte la conflictul 

libian. Din informațiile disponibile publicului, este dificil să se concluzioneze că implicarea Rusiei 

în Libia în sprijinul LNA ar face din ea parte la conflictul armat. 

Drept internațional aplicabil. Libia este parte la cele patru convenții de la Geneva din 

1949. Toate părțile la conflict sunt obligate de articolul 3 comun la Convențiile de la Geneva din 

1949, care prevede respectarea standardului minim și necesită un tratament uman fără distincție 

adversă a tuturor persoanelor care nu mai iau sau nu mai participă activ la ostilități. Se interzice 

crima, mutilarea, tortura, tratamentul crud, inuman și degradant, luarea de ostatici și procesele 

neloiale. Libia este, de asemenea, parte la Protocolul adițional II aplicabil conflictelor armate ne-

internaționale. Cu toate acestea, Protocolul II nu se aplică între grupurile armate. Toate părțile sunt 

obligate de dreptul umanitar internațional obișnuit aplicabil conflictelor armate ne-

internaționale. Pe lângă dreptul internațional umanitar, legea internațională privind drepturile 

omului continuă să se aplice în perioadele de conflict armat. Conform legii drepturilor omului, 

statul teritorial are obligația de a preveni și de a investiga presupuse încălcări, inclusiv de către 

actori non-statali. Grupurile armate nestatale sunt din ce în ce mai considerate a fi obligate de 

dreptul internațional al drepturilor omului dacă exercită un control de facto asupra unor zone.34 

O multitudine de grupuri armate sunt active în Libia. În timp ce unii dintre ei sunt nominal 

sub autoritatea guvernului, ei se bucură de o autonomie largă. O serie de grupuri armate operează 

și controlează facilitățile de detenție. Multe grupuri armate au fortărețe locale și fac parte din 

alianțe colective mai largi și fluide. Mai jos este o listă cu principalii actori înarmați din Libia. 

 Armata națională libiană: Armata națională libiană auto-declarată a generalului Haftar și a 

grupurilor armate afiliate este aliniată la HoR și rămâne opusă noului guvern de unitate. În 

timp ce multe forțe obișnuite au renunțat la armata națională libiană la începutul 

conflictului în 2014, autoritatea sa nu este recunoscută în toată țara. 

 Forța de protecție Derna (DPF): creată în decembrie 2014, ca urmare a fuziunii Brigăzii 

Martirilor Abu Salim (ASMB), Jaysh al-Islami al-Libi (Armata Islamică a Libiei) și filialei 

Derna a Ansar al-Sharia din Libia (ASL). Consiliul Shura Derna Mujahideen (DMSC) 

include mai multe grupuri armate islamiste din orașul estic Derna; cea mai proeminentă 

                                                           
34 ELJARH, M. (2021). EASTERN MEDITERRANEAN IN UNCHARTED WATERS: Perspectives on Emerging 

Geopolitical Realities (pp. 59-68, Rep.) (Tanchum M., Ed.). Konrad Adenauer Stiftung. Retrieved May 14, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/resrep28863.9 
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fiind Brigada Abu Salim, un grup islamist fondat de foști membri ai Grupului Libian de 

Lupte Islamice (LIFG), care a susținut punerea în aplicare a legii Sharia. 

 Consiliul Shura al Revoluționarilor din Benghazi (BRSC): Este un grup umbrelă înființat 

în 2014 în Benghazi pentru a lupta împotriva Operațiunii Demnitate, lansată de generalul 

Khalifa Haftar împotriva facțiunilor islamiste din oraș. Deși influența sa a scăzut, este încă 

activă și conduce atacuri grave. 

 Grupul Statului Islamic: Grupuri care promit loialitate față de grupul Stat Islamic au apărut 

în Libia începând cu 2015. 

 În concluzie, conținutul contradicțiilor, natura și gama mijloacelor de confruntare politică 

utilizate de diferite forțe, orientarea spre puterea militară sau abordările nemilitare în politicile 

ambelor părți sunt determinate de influența ambiguă a mai multor grupuri de factori: 

 politic; 

 economic; 

 tehnic militar; 

 militar-geografic; 

 demografic; 

 spiritual. 

Se remarcă o dublă manifestare a influenței factorilor asupra agravării contradicțiilor dintre 

state și a naturii conflictelor militare interne. Pe de o parte, este extinderea bazei socio-economice 

a conflictelor militare. Agravarea contradicțiilor se datorează următoarelor: 

 ineficiența modelului de „recuperare” a dezvoltării noilor țări independente; 

 decalajul în creștere în nivelurile de dezvoltare economică a statelor în raport cu statele 

conducătoare ale lumii; 

 restricționarea admiterii țărilor în curs de dezvoltare în economia și politica mondială pe o 

bază mai mult sau mai puțin egală, independentă;  

 creștere a tensiunii sociale asociată cu explozia demografică din statele „periferice”;  

 militarizarea țărilor din lumea a treia și orientarea tradițională continuă a unora dintre 

forțele lor politice către abordări ale forței militare. 

Dinamica dezvoltării situației în punctele „fierbinți” ale Pământului determină concluzia că 

aceste tendințe în natura luptei armate în conflictele interne în viitorul apropiat vor fi părți 

integrante ale confruntării, atât în confruntarea politică regională cât și cea globală – exemplul 

conflictului intern din Libia demonstrează, din păcate, natura și dimensiunea conflictului intern 

globalizat, care în cele din urmă duce la lipsa de securitate regională și globală. 
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1.3. Mecanisme legale internationale privind eradicarea riscurilor de securitate provocate 

de conflictele militare interne 

Legile tratatelor care se referă la conflictele armate non-internaționale sunt considerabil mai 

puțin cuprinzătoare decât legile referitoare la conflictele armate internaționale. 

Originile acestei distincții în lege se pot remonta la primele scrieri despre locul dreptului în 

desfășurarea conflictelor armate, care susțineau că numai conflictele armate internaționale ar 

trebui să fie supuse dreptului internațional. Conflictele armate non-internaționale - războaie civile 

- erau rebeliuni ilegale împotriva autorităților legitime. Cetățenii privați care s-au răzvrătit 

împotriva autorității de guvernare a statului lor au făcut acest lucru fără sancțiuni legale; și astfel 

autoritatea guvernantă avea dreptul să acționeze împotriva acestor rebeli fără constrângeri în 

temeiul dreptului internațional. 

Excepția de la această poziție a fost în cazurile de război civil în care rebelii erau suficient 

de puternici și organizați pentru a organiza o campanie serioasă împotriva autorității suverane: 

Când se formează un partid în stat care încetează să asculte suveranul și este suficient de 

puternic pentru a se opune sau când o republică este împărțită în două fracțiuni opuse și ambele 

părți își iau armele, există un război civil..... războiul civil rupe legăturile societății și guvernului... 

dă naștere la două partide independente, care se consideră reciproc ca dușmani și nu recunosc 

niciun judecător comun... aceste două părți trebuie considerate ca formând... două națiuni 

distincte.... fiind așa, este perfect clar că legile de război stabilite... ar trebui respectate de ambele 

părți într-un război civil.35 

Războaiele civile la scară largă erau astfel esențial similare cu războaiele internaționale și 

așa ar trebui să se încadreze sub legile războiului. Această credință a dus la dezvoltarea doctrinei 

„recunoașterii beligeranței”. Recunoscând beligeranța, statul a recunoscut că insurgenții erau în 

esență ei înșiși o autoritate de stat de facto. În consecință, sfera deplină a legilor conflictelor armate 

va intra în vigoare între partea insurgență și stat. 

Cu toate acestea, când au fost luate măsuri pentru a elabora și adopta acorduri internaționale 

detaliate pentru a reglementa utilizarea armelor specifice în conflictele armate sau pentru a proteja 

mai bine răniții din armatele din teren, astfel de reguli au fost considerate aplicabile numai 

conflictelor armate internaționale. Statele au fost reticente, dacă nu chiar opuse, să aibă reguli 

internaționale care dictează un comportament permis în afacerile lor interne. 

Adoptarea Convențiilor de la Geneva în 1949 a introdus articolul 3 comun în sistemul de 

reglementare internațional. Pentru prima dată, un tratat internațional a încercat să reglementeze 

conduita în conflictele armate non-internaționale. Reglementările suplimentare au venit sub forma 

                                                           
35 Emmerich de Vattel, Droit des Gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduit et aux affaires des nations 

et des souverains, Book III, Chapter XVIII, at 338 
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protocolului suplimentar II. Protocolul adițional II completează și dezvoltă articolul comun 3, 

oferind mai multe detalii dispozițiilor prezentate în articolul comun 3. Există acum dispoziții mult 

mai (și mai detaliate) privind tratamentul uman al tuturor  persoanelor care nu iau sau nu mai 

participă direct la ostilități, precum și persoanele a căror libertate a fost restricționată, precum și 

protecții speciale pentru femei și copii. 

În plus, Protocolul II introduce „Legea de la Haga” (reguli privind metodele permise în 

conflictele armate) în conflictele armate non-internaționale. Astfel, Protocolul II conține reguli 

privind: 

 protecția populației civile; 

 protecția obiectelor indispensabile supraviețuirii populației civile; 

 protecția obiectelor culturale și a lăcașurilor de cult; 

 interzicerea circulației forțate a civililor; și 

 protecția lucrărilor și instalațiilor care conțin forțe periculoase. 

Cu toate acestea, cele mai profunde schimbări în reglementarea conflictelor armate au venit 

de fapt în domeniul dreptului internațional cutumiar. Acum se întâmplă că în aproape toate 

domeniile legii conflictelor armate, regulile care se aplică conflictelor internaționale se aplică în 

mod egal conflictelor armate non-internaționale. După cum a menționat Comisia de anchetă a 

ONU privind Darfur: ... un corp de reguli obișnuite care reglementează conflictele armate interne 

a evoluat astfel în comunitatea internațională... unele state din manualele lor militare pentru 

forțele lor armate au afirmat în mod clar că cea mai mare parte a dreptului internațional umanitar 

se aplică și conflictelor interne. atitudine în ceea ce privește multe reguli ale dreptului 

internațional umanitar.36 

Această extindere a legii conflictelor armate non-internaționale se datorează în mare parte 

evoluțiilor dreptului penal internațional din anii 1990, care au extins regulile dreptului 

internațional aplicabile conflictelor armate ne-internaționale. Implicarea crescândă a dreptului 

internațional în conflictele armate non-internaționale a continuat cu crearea unui număr de 

tribunale internaționale pentru urmărirea penală a faptelor criminale comise în perioade de conflict 

armat non-internațional. Acestea includ Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie 

(TPII), Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda (TPIR) și Curtea Penală 

Internațională. Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI) include conflicte armate 

non-internaționale în domeniul său de aplicare, transformând încălcările articolului 3 comun din 

Convențiile de la Geneva drept crimă de război. (A se vedea, de exemplu, articolul 8 (2) (c) - (f), 

Statutul Romei al Curții Penale Internaționale, 2187 UNTS 90 (1998); a se vedea în general 

                                                           
36Comisia de anchetă a ONU privind Darfur, https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/report-of-the-

international-commission-of-inquiry-on-darfur-to-the-united-nations-secretary-general/ 
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Conferința diplomatică a ONU a plenipotențiarilor privind înființarea unei Curți penale 

internaționale, Roma, Italia, 15 iunie-17 iulie 1998; UN Doc. A / CONF.183 / 9 (1998)). O serie 

de dispoziții ale Protocolului II au fost, de asemenea, incluse în domeniul crimelor de 

război. Incriminarea încălcărilor articolului 3 comun și a protocolului II este o evoluție 

considerabilă, deoarece crimele de război erau considerate în mod tradițional doar încălcări ale 

legii conflictelor armate internaționale. a se vedea în general Conferința diplomatică a 

plenipotențiarilor ONU privind înființarea unei Curți Penale Internaționale, Roma, Italia, 15 iunie-

17 iulie 1998; UN Doc. A / CONF.183 / 9 (1998)). O serie de dispoziții ale Protocolului II au fost, 

de asemenea, incluse în domeniul crimelor de război. Incriminarea încălcărilor articolului 3 comun 

și a protocolului II este o evoluție considerabilă, deoarece crimele de război erau considerate în 

mod tradițional doar încălcări ale legii conflictelor armate internaționale. vezi în general 

Conferința diplomatică a plenipotențiarilor ONU privind înființarea unei Curți Penale 

Internaționale, Roma, Italia, 15 iunie-17 iulie 1998; UN Doc. A / CONF.183 / 9 (1998)). O serie 

de dispoziții ale Protocolului II au fost, de asemenea, incluse în domeniul crimelor de 

război. Incriminarea încălcărilor articolului 3 comun și a protocolului II este o evoluție 

considerabilă, deoarece crimele de război erau considerate în mod tradițional doar încălcări ale 

legii conflictelor armate internaționale.37 

Astăzi, conflictele armate interne sunt reglementate de articolul 3 comun celor patru 

convenții de la Geneva din 1949, împreună cu un număr tot mai mare de dispoziții. Al doilea 

protocol adițional din 1977 (AP II) la CG 1949 conține 18 dispoziții de fond dedicate în întregime 

conflictelor armate non-internaționale (NIAC). Acest capitol discută varietatea și complexitatea 

regulilor internaționale de drept umanitar aplicabile NIAC-urilor și criteriile utilizate pentru 

identificarea existenței unui NIAC. Acesta consideră modul în care natura ostilităților și calitatea 

actorilor sunt utilizate ca criterii definitorii pentru a distinge un conflict armat de banditism, 

terorism și rebeliuni scurte.38 

De la emiterea Convențiilor de la Geneva în 1949, a existat o confuzie latentă în statele 

supuse unor situații de violență internă legate de existența sau nu a conflictelor armate non-

internaționale pe teritoriile lor naționale, având în vedere că nici articolul 3, comun convențiilor, 

nici Protocolul adițional II din 1977, definește ce este un conflict.  39 Acest aspect a fost determinat 

de evoluția conflictelor armate ulterioare celui de-al doilea război mondial, a avut loc o revizuire 

                                                           
37 Prosecutor v Tadić, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on 

Jurisdiction, 2 October 1995, at para 97 
38 David Eric, Internal (Non-International) Armed Conflict, 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199559695.001.0001/law-9780199559695-e-14 
39 LONDONO-CAMARGO, Tatiana. THE SCOPE OF APPLICATION OF INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW TO NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS. Vniversitas [online]. 2015, 

n.130, pp.207-234. ISSN 0041-9060.  https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj130.saih. 
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și o actualizare majoră a Convențiilor de la Geneva. Două protocoale la convenții, unul care se 

ocupă de conflictul armat internațional, celălalt care se ocupă de conflictul armat non-internațional, 

au fost adoptate la o conferință diplomatică convocată de Consiliul federal elvețian. Existența celor 

două protocoale și distincțiile dintre ele evidențiază importanța problemei pragurilor conflictelor 

armate în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului internațional umanitar. În multe privințe, 

cele două protocoale suplimentare rafinează și complică problemele legate de determinarea 

existenței unui conflict armat.40 

La etapa actuală, un conflict armat non-internațional (sau „intern”) înseamnă o situație de 

violență în care se produc ciocniri armate prelungite pe teritoriul unui stat între forțele 

guvernamentale și unul sau mai multe grupuri armate organizate sau între aceste grupuri. 

Spre deosebire de un conflict armat internațional, în care forțele armate ale mai multor state 

se confruntă, în cazul unui conflict armat non-internațional, cel puțin una dintre părțile opuse este 

un grup armat care nu aparține statului.41 

Regulile aplicabile ale dreptului internațional umanitar conflictelor armate non-

internaționale sunt conținute în: 

1. Articolul 3 comun la cele patru convenții de la Geneva din 1949; 

2. Al doilea protocol adițional la Convențiile de la Geneva din 1977 („Protocolul 

adițional II”); 

3. Drept umanitar internațional obișnuit 

Dreptul internațional umanitar limitează mijloacele și metodele de război în timpul 

conflictelor armate non-internaționale și organizează protecția și ajutorarea populației civile. De 

asemenea, prevede un drept la inițiativă umanitară în favoarea oricărei organizații umanitare 

imparțiale care să îi permită să pună în aplicare operațiuni de ajutorare (GCI-IV Art. 3 comun; 

GCI, GCII, GCIII Art. 9; GCIV Art. 10; APII Art. 18.2). 

Pe baza faptului că articolul 3 comun și protocolul adițional II nu utilizează aceeași definiție 

a conflictului armat ne-internațional, unii autori consideră că există două tipuri diferite de conflicte 

armate ne-internaționale. Prin urmare, conflictele care nu îndeplinesc toate criteriile Protocolului 

adițional II nu ar fi acoperite doar de articolul 3 comun. În timp ce Protocolul adițional II ar fi 

aplicabil numai în situațiile în care sunt îndeplinite toate criteriile definiției, în special cele 

referitoare la organizarea grupurilor armate nestatale și la controlul acestora asupra unei părți a 

                                                           
40 Cullen, A. (2010). Changes in the scope of non-international armed conflict resulting from the Additional Protocols 

of 1977. In The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law (Cambridge Studies 

in International and Comparative Law, pp. 62-114). Cambridge: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/CBO9780511712111.004 
41 Schmitt Michael N., Charting the Legal Geography of Non-International Armed Conflict, 

https://core.ac.uk/download/pdf/236321483.pdf 
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teritoriului. Această poziție provine dintr-un legalism care este contrar spiritului și literei dreptului 

umanitar. Dreptul umanitar a prevăzut și reglementat doar două categorii de conflicte armate: 

internațional și non-internațional. 

Atunci când Protocolul adițional II se referă la acțiuni ale grupurilor armate care acționează 

(1) sub comanda responsabilă și (2) exercită un control asupra unei părți a teritoriului său pentru a 

le permite (3) să efectueze operațiuni militare susținute și concertate și să aplice acest lucru 

Protocol, vizează în primul rând să distingă situațiile de conflict de simple tulburări interne sau 

nesiguranță în care confruntările nu sunt structurate, organizate sau planificate de una sau mai 

multe comenzi identificabile. 

Protocolul adițional II reamintește că un grup armat nestatal care desfășoară operațiuni 

militare are obligații organizaționale care trebuie să includă disciplina și respectul pentru DMI în 

propriile acțiuni de luptă. Acest grup armat nestatal este efectiv supus respectării acelorași obligații 

ca statul, deși poate dispune de capacități foarte diferite. În acest fel, de exemplu, obligațiile legate 

de detenție depind în mare măsură de capacitatea grupului nestatal de a controla o parte a 

teritoriului. Prin urmare, criteriile de organizare a grupurilor armate nestatale conținute în 

Protocolul adițional II nu sunt concepute astfel încât să modifice calificarea conflictului armat ne-

internațional și nici obligațiile rezultate pentru statul în cauză. Acestea sunt concepute pentru a 

reaminti obligația organizației care revine grupului armat nestatal și pentru a ajusta nivelul de 

responsabilitate al indivizilor și comanda acestui grup în cazul încălcărilor dreptului umanitar la 

nivelul său de organizare. Dacă organizația grupului armat nestatal este defectuoasă, statul nu va 

fi totuși eliberat de propriile obligații de a respecta Protocolul adițional II. 

La nivel practic, este important să ne amintim că articolul 3 comun scapă de constrângerile 

aplicării convenționale a dreptului umanitar. Invită părțile la conflict să pună în aplicare toate sau 

unele dintre convenții prin acord special de la începutul conflictului. 

Regulile prevăzute pentru conflictul non-internațional sunt mai puțin numeroase și detaliate 

decât cele referitoare la conflictul armat internațional. Articolul 3 comun este completat de 

Protocolul adițional II, care totalizează doar douăzeci și opt de articole. Cu toate acestea, 

dezvoltarea regulilor dreptului internațional umanitar obișnuit arată o tendință clară spre 

armonizarea conținutului regulilor aplicabile acestor două tipuri de conflicte, atât în ceea ce 

privește limitarea metodelor de război, cât și dreptul la asistență. și protecție pentru 

populație. Studiul de drept internațional umanitar obișnuit (studiu IHL obișnuit) publicat de CICR 

în 2005 cu privire la acest subiect identifică 161 de reguli de drept internațional umanitar cutumiar, 

dintre care 147 sunt comune conflictelor armate internaționale și non-internaționale. 

Jurisprudența tribunalelor internaționale a contribuit în mare măsură la această evoluție 

obișnuită pentru a alinia regulile dreptului umanitar aplicabile în conflictele armate non-
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internaționale cu cele stabilite pentru conflictul armat internațional. Prin urmare, este larg acceptat 

astăzi că regulile mai detaliate referitoare la conflictele internaționale pot servi drept cadru pentru 

interpretarea principiilor generale stabilite pentru conflictul intern sau pot fi aplicate prin analogie 

acestor conflicte. 

În 1995, Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie și-a exprimat opinia că 

în zona conflictelor armate, distincția dintre războaie interstatale și războaie civile își pierde 

valoarea în ceea ce privește ființele umane. De ce să protejăm civilii de violența beligerantă sau să 

interzicem violul, tortura sau distrugerea lipsită de spitale, biserici, muzee sau proprietăți private, 

precum și să interzicem armele care provoacă suferințe inutile atunci când două state suverane sunt 

angajate în război și totuși se abțin de la adoptarea aceluiași interdicții sau asigurarea aceleiași 

protecții atunci când violența armată a izbucnit „numai” pe teritoriul unui stat suveran? Dacă 

dreptul internațional, deși protejează în mod corespunzător interesele legitime ale statelor, trebuie 

să treacă treptat la protecția ființelor umane, este firesc ca dicotomia menționată mai sus să își 

piardă din greutate treptat. (TPII, Cazul Tadic,Decizie cu privire la cererea de apărare pentru 

recurs interlocutoriu în materie de jurisdicție, 2 octombrie 1995, alin. 97, 199 și 125) 

Această tendință către unificarea dreptului internațional umanitar aplicabilă ambelor tipuri 

de conflicte armate s-a exprimat în primul rând în cadrul dreptului penal internațional referitor la 

crimele de război. Deși definiția crimelor de război a existat doar în conflictele armate 

internaționale din 1949, încălcările articolului 3 comun au fost recunoscute drept crime de către 

jurisprudența internațională în 1995 (TPII, Cazul Tadic, cf. infra). De atunci, Statutul Romei al 

Curții Penale Internaționale adoptat în 1998 a permis completarea golului juridic care înconjura 

definiția internațională și reprimarea crimelor de război comise în timpul conflictelor interne 

armate. Definițiile crimelor de război cuprinse în Statutul Romei pentru ambele tipuri de conflicte 

armate sunt acum foarte similare (Art. 8.2.a și b IAC; Art. 8.2.c – f NIAC). 

Principala diferență dintre conflictele armate internaționale și cele cu caracter non-

internațional constă în asimetria structurală și juridică a acestora din urmă. Cu condiția ca dreptul 

internațional să fie elaborat în principal de către state, este deosebit de dificil să se mențină un 

echilibru juridic între drepturile statului și cele ale grupurilor armate nestatale care îi contestă 

puterea cu forța. Statutul combatanților care aparțin grupurilor armate nestatale constituie 

principala problemă politică și juridică în acest tip de conflict. Într-adevăr, într-un astfel de context, 

dreptul umanitar coexistă cu dreptul intern, care menține prerogativele și obligațiile autorităților și 

ale forțelor guvernamentale. 

Acesta este motivul pentru care complementaritatea dintre dreptul umanitar și dreptul 

drepturilor omului este menționată în preambulul Protocolului adițional II. Convențiile 

internaționale referitoare la drepturile omului rămân în vigoare în perioade de conflict (în afară de 
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derogările autorizate) pentru a garanta protecția generală a populației de către propriul stat și în 

special soarta celor care participă la ostilități. 

Aplicarea complementară și simultană a dreptului internațional umanitar și a drepturilor 

omului trebuie să permită, de asemenea, o tranziție între situațiile de tulburări și tensiuni interne și 

cele de conflict armat ne-internațional. 

Prin urmare, principalele reguli ale dreptului umanitar au fost transpuse la acest tip de 

conflict: limitarea metodelor de luptă; protecția populației civile; garanții fundamentale; protecția 

personalului medical, religios și de ajutor; dreptul la ajutor imparțial pentru populația civilă lipsită 

de bunuri esențiale pentru supraviețuirea lor; respectul pentru imparțialitatea misiunii medicale și 

îngrijirea medicală pentru răniți și bolnavi; garanții judiciare pentru reprimarea încălcărilor legate 

de conflict; și garanții specifice pentru toate persoanele private de libertate din motive legate de 

conflict. 

Cu toate acestea, statutul de combatant prevăzut pentru conflictele internaționale nu a fost 

transpus în conflicte armate non-internaționale. Statutul celor care iau armele împotriva propriului 

stat, fie individual, fie în cadrul unor grupuri armate nestatale, este încă supus aplicării legislației 

naționale a țării în cauză. Aceasta înseamnă că nu există privilegii de luptător (adică statutul de 

prizonier de război) în acest tip de conflict și că persoanele sau membrii grupurilor armate care 

participă la ostilitățile împotriva forțelor guvernamentale sunt vinovați de activități criminale în 

fața legii naționale.. Aceștia intră în categoria civililor care participă direct la ostilități și, ca atare, 

devin ținte legitime în timpul și pentru perioada în care participă direct la ostilități. Dacă sunt răniți 

sau capturați de forțele guvernamentale, Protocolul adițional II oferă garanții de tratament, garanții 

pentru persoanele private de libertate în legătură cu conflictul și garanții judiciare în cazul urmăririi 

penale în legătură cu conflictul (articolul 6).. Este posibil, cu acordul părților la conflict și prin 

acord special, să se extindă prin analogie unele dispoziții ale dreptului umanitar referitoare la 

combatanții din conflictele armate internaționale la persoanele care iau armele în conflictele 

armate non-internaționale. Statutul persoanelor aparținând unor grupuri armate nestatale apare, de 

asemenea, în anumite tipuri de conflicte armate internaționale și este prevăzut în Protocolul 

adițional I (articolele 43-45). garanții pentru persoanele private de libertate în legătură cu conflictul 

și garanții judiciare în cazul urmăririi penale în legătură cu conflictul (articolul 6). Este posibil, cu 

acordul părților la conflict și prin acord special, să se extindă prin analogie unele dispoziții ale 

dreptului umanitar referitoare la combatanții din conflictele armate internaționale la persoanele 

care iau armele în conflictele armate non-internaționale. Statutul persoanelor aparținând grupurilor 

armate nestatale apare, de asemenea, în anumite tipuri de conflicte armate internaționale și este 

prevăzut în Protocolul adițional I (articolele 43-45). garanții pentru persoanele private de libertate 

în legătură cu conflictul și garanții judiciare în cazul urmăririi penale în legătură cu conflictul 
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(articolul 6). Este posibil, cu acordul părților la conflict și prin acord special, să se extindă prin 

analogie unele dispoziții ale dreptului umanitar referitoare la combatanții din conflictele armate 

internaționale la persoanele care iau armele în conflictele armate non-internaționale. Statutul 

persoanelor aparținând unor grupuri armate nestatale apare, de asemenea, în anumite tipuri de 

conflicte armate internaționale și este prevăzut în Protocolul adițional I (articolele 43-45). să 

extindă prin analogie unele dispoziții ale dreptului umanitar referitoare la combatanții din 

conflictele armate internaționale la persoanele care iau armele în conflictele armate non-

internaționale. Statutul persoanelor aparținând unor grupuri armate nestatale apare, de asemenea, 

în anumite tipuri de conflicte armate internaționale și este prevăzut în Protocolul adițional I 

(articolele 43-45). să extindă prin analogie unele dispoziții ale dreptului umanitar referitoare la 

combatanții din conflictele armate internaționale la persoanele care iau armele în conflictele 

armate non-internaționale. Statutul persoanelor aparținând unor grupuri armate nestatale apare, de 

asemenea, în anumite tipuri de conflicte armate internaționale și este prevăzut în Protocolul 

adițional I (articolele 43-45). 

Calificarea - sau clasificarea - unei situații ca conflict armat internațional (IAC) sau conflict 

armat non-internațional (NIAC) este un pas important și adesea necesar atunci când se determină 

dacă regulile dreptului internațional umanitar (IHL) se aplică într-un context specific. Aplicarea 

regulilor IAC sau NIAC la un scenariu dat are o consecință semnificativă; de exemplu, în 

conformitate cu IHL, standardele care guvernează utilizarea forței letale într-un IAC sau NIAC 

sunt mult mai permisive decât cele care se aplică în timpul păcii. Distincția de bază între IAC și 

NIAC se reflectă atât în tratate, cât și în dreptul cutumiar și dictează ce reguli se aplică unei anumite 

situații. De exemplu, regulile tratatului care reglementează conduita ostilităților și regulile 

tratatului care abordează accesul umanitar diferă într-un IAC în comparație cu un NIAC. 

Primul pas în aplicarea prin tratat a normelor IHL la conflictele armate non-internaționale, 

adoptarea articolului comun 3 din Convențiile de la Geneva, 1949, a fost făcut înainte de 

dezvoltarea dramatică a dreptului internațional al drepturilor omului (IHRL). Presupunerea era că, 

dacă nu se aplică normele dreptului internațional umanitar (IHL) la astfel de conflicte, modul în 

care acționau statele nu ar fi restricționat de dreptul internațional. Odată cu dezvoltarea IHRL, 

această ipoteză nu mai este valabilă. Prin urmare, aplicarea IHL în astfel de conflicte ar trebui 

reexaminată. Articolul susține că îndepărtarea de IHL în conflictele armate non-internaționale ar 

trebui să se bazeze pe următoarele principii:  

1. În alte cazuri decât conflictele armate internaționale, prezumția ar trebui să fie că regimul 

juridic internațional predominant este regimul drepturilor omului, bazat pe un model de lege de 

aplicare a legii, mai degrabă decât pe un model de conflict armat. 
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2. Singura justificare pentru îndepărtarea de la acel regim și pentru acțiune în cadrul 

modelului conflictului armat ar trebui să fie aceea că nivelul și sfera violenței armate organizate 

sunt de așa natură încât statul nu poate fi în mod rezonabil de așteptat să acționeze în conformitate 

cu modelul de aplicare a legii. Regula generală pentru a decide dacă acest test a fost îndeplinit ar 

putea fi definiția conflictelor armate non-internaționale adoptată în APII. 42 

Existența unui conflict armat non-internațional prevede aplicarea dreptului internațional 

umanitar (DIH), cunoscută și sub numele de legea conflictului armat, care impune restricții asupra 

mijloacelor și metodelor de ostilitate ale părților și protejează toate persoanele afectate de conflict. 

IHL impune obligații egale ambelor părți la un conflict, dar nu conferă niciun statut juridic 

grupurilor armate de opoziție implicate în conflict.  43 

Când izbucnește violența armată într-o țară, CICR folosește criterii juridice bine definite 

pentru a determina dacă nivelul violenței sugerează un conflict armat. CICR poate contacta apoi 

părțile la conflict pentru a le reaminti obligațiile legale. 44 

Exemple de conflicte armate non-internaționale recente includ confruntarea din nordul Mali 

la începutul anului 2012 între grupurile armate și armata Mali și luptele în Siria între grupurile 

armate și forțele guvernamentale ale țării.  

  „Printre regulile pe care părțile la un conflict armat trebuie să le respecte atunci când 

desfășoară operațiuni militare se numără interzicerea atacurilor directe împotriva civililor; 

interzicerea atacurilor nediscriminatorii; obligația de a respecta principiul 

proporționalității în efectuarea unui atac; prevenirea victimelor civile pe cât posibil. "45 

Din punct de vedere umanitar, victimele conflictelor armate non-internaționale ar trebui 

protejate de aceleași reguli ca și victimele conflictelor armate internaționale. Se confruntă cu 

probleme similare și au nevoie de o protecție similară. Într-adevăr, în ambele situații, luptătorii și 

civilii sunt arestați și reținuți de „inamic”; civilii sunt strămutați forțat; trebuie să fugă sau locurile 

în care trăiesc cad sub controlul inamicului. Se lansează atacuri împotriva orașelor și satelor, 

aprovizionarea cu alimente trebuie să tranziteze linia frontului și se folosesc aceleași arme. Mai 

mult, aplicarea diferitelor reguli de protecție în conflictele armate internaționale și non-

internaționale obligă actorii umanitari și victimele să clasifice conflictul înainte ca aceste reguli să 

poată fi invocate. Acest lucru poate fi teoretic dificil și este întotdeauna delicat din punct de vedere 

politic. Clasificarea unui conflict poate implica evaluarea întrebărilor de jus ad bellum. De 

                                                           
42 Kretzmer, D. (2009). Rethinking the Application of IHL in Non-International Armed Conflicts. Israel Law 

Review, 42(1), 8-45. doi:10.1017/S0021223700000431 
43 Bassiouni, M. (2008). The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State 

Actors. The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), 98(3), 711-810. Retrieved May 14, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/40042787 
44  
45 Conflict armat non-internațional, https://casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict 
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exemplu, într-un război de secesiune, ca un actor umanitar să invoce legea conflictelor armate non-

internaționale implică faptul că secesiunea nu are (încă) succes, ceea ce nu este acceptabil pentru 

autoritățile secesioniste care luptă pentru independență. Pe de altă parte, invocarea legii 

conflictelor armate internaționale implică faptul că secesioniștii sunt un stat separat, ceea ce nu 

este acceptabil pentru autoritățile centrale. 

Cu toate acestea, statele, în dreptul internațional pe care l-au formulat, nu au fost niciodată 

de acord să trateze conflictele armate internaționale și non-internaționale în mod egal. Într-adevăr, 

războaiele dintre state au fost considerate până de curând o formă legitimă de relații internaționale, 

iar utilizarea forței între state nu este încă total interzisă astăzi. Dimpotrivă, monopolul utilizării 

legitime a forței în interiorul granițelor sale este inerent conceptului de stat modern, care împiedică 

grupurile din acel stat să ducă război împotriva altor facțiuni sau a guvernului. 

Pe de o parte, protecția victimelor conflictelor armate internaționale trebuie neapărat să fie 

garantată prin reguli de drept internațional. Astfel de reguli au fost mult timp acceptate de state, 

chiar și de cele care au cel mai absolut concept al suveranității lor. Statele au acceptat în mod 

tradițional că soldații care ucid soldați inamici pe câmpul de luptă nu pot fi pedepsiți pentru simpla 

lor participare: cu alte cuvinte, ei au „dreptul de a participa” la ostilități.46 

Pe de altă parte, legea conflictelor armate non-internaționale este mai recentă. Statele au 

considerat pentru o lungă perioadă de timp astfel de conflicte ca afacerile interne reglementate de 

legislația internă și niciun stat nu este gata să accepte că cetățenii săi vor purta război împotriva 

propriului lor guvern. Cu alte cuvinte, niciun guvern nu ar renunța în prealabil la dreptul de a-și 

pedepsi proprii cetățeni pentru participarea la o rebeliune. Totuși, o astfel de renunțare este esența 

statutului de combatant, astfel cum este definit în legea conflictelor armate internaționale. Să 

aplice toate regulile dreptului internațional umanitar contemporan ( IHL) a conflictelor armate 

internaționale cu conflictele armate non-internaționale ar fi incompatibile cu însuși conceptul 

societății internaționale contemporane formată din state suverane. Dimpotrivă, dacă vreodată 

comunitatea internațională este organizată ca un stat mondial, toate conflictele armate ar fi de 

natură „non-internațională” și ar fi, așadar, de neconceput ca luptătorii să aibă dreptul de a participa 

la ostilități independent de cauza pentru care luptă., așa cum se prevede în legea conflictelor armate 

internaționale. 

 

 

 

                                                           
46 Treaties, States Parties and Commentaries, https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=AF64638EB5530E58C12563

CD0051DB93 
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CAPITOLUL II. PARTICULARITĂȚI ALE CONFLICTELOR MILITARE 

INTERNE ÎN EUROPA DE EST: RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA 

SECURITĂȚII CONTEMPORANE 

2.1. Scurt istoric al conflictelor militare interne în Europa de Est 

 

Secolul 20 a fost un secol de trei războaie mondiale, cu zeci de milioane de cauzalități pe 

continentul eurasiatic. Puterile central europene, care au dominat Eurasia la începutul secolului, 

și-au pierdut puterea în două sângeroase conflicte. Cu doar 50 de ani în urmă, echilibrul aparent 

multipolar al puterii mondiale a fost înlocuit de conflictul bipolar al războiului rece. Scurtele 

conflicte sângeroase din epoca anterioară au fost înlocuite de lupta continuă a 

superputerilor. Irationalitatea escaladarii nucleare a facut ca mediul razboiului rece sa dureze o 

perioada lunga de 40 de ani. Când Imperiul Sovietic mai slab din punct de vedere economic s-a 

prăbușit la sfârșitul Războiului Rece, liderii politici ne-au făcut să credem că lecțiile importante 

au fost bine învățate și că „Noua Ordine Mondială” nu va permite recurgerea unei astfel de risipi 

enorme de vieți umane și potențiale creativități. 

Sfârșitul comunismului a provocat elita politică europeană în moduri care nu erau de 

așteptat. Construirea de societăți democratice și economii de piață în fostele țări comuniste din 

Europa de Est s-a dovedit a fi o sarcină dificilă. Prăbușirea fostei Iugoslavii a devenit studiul de 

caz contemporan atât al eșecurilor, cât și al realizărilor intervenției diplomatice, care ar trebui bine 

analizate. Războaiele din Iugoslavia au arătat mai clar decât oricând valoarea unui mecanism 

eficient de prevenire a conflictelor în ceea ce privește salvarea de vieți. 

Diferite state cu sisteme politice diferite și-au pus amprenta în regiunea numită de obicei 

„Balcani”: Imperiile otoman și Habsburg, primul și al doilea Iugoslavia. Este o regiune în care se 

întâlnesc religiile islamice și creștine, precum și civilizațiile și culturile estice și 

occidentale. Influențele și interesele puterilor mondiale au jucat întotdeauna un rol important și în 

conturarea hărții politice regionale.47 

Pactul de stabilitate a fost recent oferit ca o altă încercare a Europei de Sud-Est. Cu toate 

acestea, este important să examinăm Pactul într-un context de lecții învățate din destrămarea fostei 

Iugoslavii. Astfel, fiecare națiune din regiunea balcanică a fost susținută de o anumită putere 

europeană la un moment dat din istoria sa, iar acele legături istorice sunt încă importante până la 

un anumit nivel astăzi. În primul rând Imperiul Austro-Ungar, Rusia și Imperiul Otoman, dar și 

Germania imperială, Franța și Regatul Unit au considerat că este necesar din punct de vedere 

                                                           
47 Leighton W. Smith, "NATO's IFOR in Action: Lessons from the Bosnian Peace Support Operations," Strategic 

Forum, INSS, National Defense University, USA, No. 154, January 1999. 
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politic să-și protejeze propriile interese în această regiune. Dar istoria a produs, de asemenea, 

diferențe religioase și culturale între națiunile din regiune, care a fost o sursă interioară importantă 

a numeroaselor conflicte. 

Europa de sud-est a suferit deja cinci războaie în acest secol. În 1912-13 Liga Balcanică a 

fost creată pentru a lupta pentru teritorii aflate sub stăpânirea Imperiului Otoman în decădere. În 

vara anului 1913, Serbia, Grecia și România s-au luptat cu Bulgaria pentru controlul 

Macedoniei. Primul Război Mondial a izbucnit după asasinarea arhiducelui Ferdinand la Sarajevo 

în iunie 1914 de către extremiștii pro-sârbi. 

Tratatul de la Versailles a creat o Iugoslavie multietnică, compusă din slavi și alte grupuri 

etnice și religioase. Primul său nume oficial a fost Regatul sârbilor, croaților și 

slovenilor. Partidele politice croate și slovene doreau unirea cu Regatul Serbiei chiar înainte de 

izbucnirea primului război mondial, pentru a-și proteja identitatea culturală și națională de 

asimilarea în cultura germană și maghiară. Cu toate acestea, noul Regat sârb lărgit nu s-a format 

în 1918 pe o bază federativă așa cum doriseră în mod deschis croații și slovenii, ci ca o monarhie 

parlamentară centralizată, în care națiunea sârbă exercita o dominație efectivă asupra poliției, 

militarilor și birocrației. 

După al doilea război mondial, JB Tito a stabilit un regim comunist autoritar în 

Iugoslavia. La început a fost susținut de Stalin, dar din 1948 Iugoslavia s-a definit ca fiind 

nealiniată în orientarea sa internațională. În această Iugoslavie comunistă, sentimentul de 

apartenență la o națiune a fost înlocuit de ideologia comunistă. Dar Tito, care era pe jumătate croat 

și pe jumătate sloven, a creat partide comuniste naționale, spre deosebire de Stalin, și în loc să 

suprime complet sentimentele naționale, le-a folosit în favoarea sa, dar într-un mod foarte controlat 

și atent. Echilibrul puterii naționale în Iugoslavia a fost posibil, deoarece Tito era un dictator 

capabil să elimine cu ușurință orice lider național / comunist remarcabil. 

Unii analiști politici48 spun că Iugoslavia lui Tito a fost cea mai bine poziționată țară 

comunistă pentru tranziția către o economie de piață în stil occidental, datorită deschiderii sale 

către afacerile occidentale și influențele culturale, în special în părțile slovene și croate ale țării. 

După moartea lui Tito, Iugoslavia nu avea interese interioare pentru a păstra echilibrul 

puterilor naționale și a-și continua existența. Mai exact, Kosovo, o provincie autonomă a Serbiei, 

unde etnicii albanezi cuprind o majoritate de 90%, a fost un punct fierbinte de luptă etnică între 

sârbi și albanezi, care a existat continuu din 1912, când Kosovo a devenit parte a Regatului 

sârb. Puterea militară, financiară și politică din fosta Iugoslavie era legată de Belgrad, de Partidul 

Comunist Iugoslav și de Armata Populară Iugoslavă (JNA). Prin aceste instituții, sârbii au dominat 

                                                           
48 Dan Oberdorfer, "A Bloody Failure in the Balkans: Prompt Allied Action Might have Averted Factional Warfare," 

Washington Post, February 8, 1993, AI. 
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toate republicile și națiunile din fosta Iugoslavie. Puterea militară a fost concentrată în mâinile 

JNA, 70-85% din corpul de ofițeri fiind format din ofițeri sârbi. 

La mijlocul anilor 1980, s-a stabilit baza conflictului. Elita politică croată și slovenă s-a opus 

în mod deschis utilizării represiunii împotriva albanezilor din Kosovo, temându-se că un astfel de 

tratament li se va aplica ulterior. În 1986, intelectualii naționaliști sârbi au făcut public un 

document infam numit „Memorandum” care a avut două efecte semnificative: a mobilizat 

politicieni comuniști sârbi pe bază naționalistă; a mobilizat și alte națiuni din Iugoslavia pentru a 

se opune dominației sârbe în politică, armată și guvernare. Polarizarea între națiuni era în plină 

desfășurare în 1987, când Milošević, un asistent anonim al șefului partidului comunist sârb, Ivan 

Stambolić, a ținut primul său discurs public sârbilor răzvrătitori din Kosovo Polje, unul dintre 

puținele orașe cu o majoritate sârbă în Kosovo. Biserica Ortodoxă Sârbă i-a stat alături, iar elita 

politică sârbă l-a sprijinit rapid. În 1989, înainte ca primele alegeri democratice să fie organizate 

în toate republicile Iugoslaviei, Milošević a ținut un discurs infam în fața unui milion de sârbi 

galvanizați în locul în care sârbii au suferit o înfrângere istorică din partea armatei turcești în 1389. 

În discursul său, el a amenințat în mod deschis războiul într-o manieră deschisă cu oricare dintre 

națiunile iugoslave, dacă dominația sârbă ar fi pusă în pericol. Datorită incapacității lor de a atinge 

egalitatea relațiilor în fosta Iugoslavie, republicile iugoslave din Slovenia și Croația au inițiat în 

cele din urmă un proces de disociere pașnică bazat pe dispozițiile constituționale în vigoare la acel 

moment. În primăvara anului 1990, la scurt timp după ce au fost anunțate rezultatele alegerilor din 

Croația și Slovenia, 

În vara anului 1991, JNA a atacat mai întâi Slovenia și apoi Croația. Menținerea unei 

Iugoslavii unificate pare a fi singura soluție acceptabilă pentru comunitatea internațională 5la acea 

vreme, fostul secretar de stat american James Baker a declarat public că JNA va învinge militar 

Slovenia și Croația în mai puțin de 15 zile. O astfel de declarație publică a unui înalt oficial al 

SUA ar fi putut servi drept undă verde pentru ca JNA să declanșeze operațiunile sale militare în 

Slovenia. Conflictul armat din Croația, unde croații au refuzat să se predea pur și simplu, a devenit 

rapid un război cu drepturi depline - multe orașe croate, cum ar fi Vukovar și Dubrovnik, au fost 

puternic bombardate și ținute sub asediu de JNA și de paramilitarii sârbi. Comunitatea 

internațională a impus un embargo asupra armelor fostei Iugoslavii în ansamblu, care, într-o 

întorsătură ironică, a afectat victima și nu agresorul mult mai bine echipat. Singura asistență a 

comunității internaționale pentru victimele agresiunii a fost într-o formă limitată de ajutor 

umanitar. 

Războiul din Croația a avut ca rezultat mii de victime și sute de mii de refugiați în Croația 

până în toamna anului 1991. Lawrence Eagleburger, secretarul de stat al SUA de atunci, a susținut: 

a fost important, cât de periculos era și, până când a devenit periculos, au existat aceste scindări în 
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cadrul comunității occidentale ". La începutul anului 1992, Croația și celelalte republici din fosta 

Iugoslavie erau recunoscute de comunitatea internațională ca state independente pe baza 

constatărilor Comisiei Badinter. În același timp, rebelii sârbi și JNA, folosind puterea militară, au 

câștigat controlul a peste 27% din teritoriul croat și l-au proclamat drept statul lor cunoscut sub 

numele de „Krajina”, care nu a existat niciodată ca entitate teritorială sau politică în fosta 

Iugoslavie. 49 

La începutul anului 1992, cu aprobarea Comunității Europene, JNA și-a redistribuit întregul 

arsenal militar din Slovenia și Croația în Bosnia și Herțegovina. Sârbii locali au folosit noua 

achiziționată artilerie grea din Slovenia și Croația în jurul orașelor bosniace precum Sarajevo și 

Bihać, iar bombardamentul sârb al țintelor civile a început din nou. Președintele George Bush, 

învingătorul războiului din Golf în 1990, l-a avertizat pe Milošević că SUA ar fi pregătite să 

folosească forța dacă forțele ONU desfășurate în Bosnia și Herțegovina vor fi atacate. Într-un fel, 

acesta a fost începutul unui dialog între conducerea SUA și sârba sub Milošević, care a fost 

întotdeauna tratat ca un jucător cheie capabil să aducă pacea în regiune. W. Zimmerman și-a 

exprimat opinia cu următoarele cuvinte: " Milošević, în plină aroganță, a ilustrat trei trăsături de 

caracter importante: cinismul său cu privire la unitatea și instituțiile Iugoslaviei, duplicitatea sa 

naturală și durerile pe care le-a luat mereu pentru a evita responsabilitatea directă pentru acțiunile 

agresive. A treia trăsătură a fost să devină deosebit de relevantă pentru mâna ascunsă a lui 

Milošević în războaiele croate și bosniace. "50 

În 1992, ONU a organizat o operațiune de menținere a păcii sub numele UNPROFOR și 

forțele sale au fost dislocate în Croația și Bosnia și Herțegovina. A fost cea mai mare operațiune 

de menținere a păcii a ONU vreodată. Lipsa evidentă de conducere, care rezultă din diferențele 

politice și interesele particulare ale națiunilor, atât în Consiliul de Securitate, cât și în Organizația 

Națiunilor Unite, și mandatul neclar al UNPROFOR au dus la particularități precum un dublu lanț 

de comandă. Prin urmare, comandanții UNPROFOR și oficialii din diferite țări au acționat în ceea 

ce credeau că sunt interesele propriilor lor țări și nu pe un obiectiv comun. 51 

În general, UNPROFOR nu a reușit să facă față numeroaselor crize, care erau evenimente 

zilnice în regiune, astfel încât credibilitatea generală a ONU s-a deteriorat semnificativ. Este 

suficient să ne amintim de incidentul în care armata sârbă bosniacă a luat ostatici soldații ONU și 

i-a înlănțuit pe podurile și gardurile facilităților militare, transmitându-le imaginile către lume 

pentru a-i umili. Un alt exemplu este căderea Srebrenica, „zona sigură” desemnată de ONU, 

                                                           
49 Zimmermann W., former US ambassador in Yugoslavia, in his book, "Origins of a Catastrophe", p 7 
50 Zimmermann W., former US ambassador in Yugoslavia, in his book "Origins of a Catastrophe," p 125. 
51 Miller, B., & Kagan, K. (1997). The Great Powers and Regional Conflicts: Eastern Europe and the Balkans from 

the Post-Napoleonic Era to the Post-Cold War Era. International Studies Quarterly, 41(1), 51-85. Retrieved May 14, 

2021, from http://www.jstor.org/stable/2600907 
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monitorizată și securizată de trupele olandeze. Armatele sârbe bosniace au asediat orașul și au ucis 

peste șapte mii de musulmani în mai puțin de trei zile, iar trupele ONU de menținere a păcii au 

fost din nou umilită. În cele din urmă, primăvara și vara anului 1995 au arătat că una dintre 

principalele probleme pentru comunitatea internațională nu era cum să înceteze lupta în Bosnia și 

Herțegovina, ci cum să extragă trupurile ONU neputincioase din iad. transmițându-și imaginile 

către lume pentru a le umili. Un alt exemplu este căderea Srebrenica, „zona sigură” desemnată de 

ONU, monitorizată și securizată de trupele olandeze. Armatele sârbe bosniace au asediat orașul și 

au ucis peste șapte mii de musulmani în mai puțin de trei zile, iar trupele ONU de menținere a 

păcii au fost din nou umilită. În cele din urmă, primăvara și vara anului 1995 au arătat că una dintre 

principalele probleme pentru comunitatea internațională nu a fost cum să înceteze lupta în Bosnia 

și Herțegovina, ci cum să extragă trupurile ONU neputincioase din iad. transmițându-și imaginile 

către lume pentru a le umili. Un alt exemplu este căderea Srebrenica, „zona sigură” desemnată de 

ONU, monitorizată și securizată de trupele olandeze. Armatele sârbe bosniace au asediat orașul și 

au ucis peste șapte mii de musulmani în mai puțin de trei zile, iar trupele ONU de menținere a 

păcii au fost din nou umilită. În cele din urmă, primăvara și vara anului 1995 au arătat că una dintre 

principalele probleme pentru comunitatea internațională nu a fost cum să înceteze lupta în Bosnia 

și Herțegovina, ci cum să extragă trupurile ONU neputincioase din iad. Armatele sârbe bosniace 

au asediat orașul și au ucis peste șapte mii de musulmani în mai puțin de trei zile, iar trupele ONU 

de menținere a păcii au fost din nou umilită. În cele din urmă, primăvara și vara anului 1995 au 

arătat că una dintre principalele probleme pentru comunitatea internațională nu a fost cum să 

înceteze lupta în Bosnia și Herțegovina, ci cum să extragă trupurile ONU neputincioase din 

iad. Armatele sârbe bosniace au asediat orașul și au ucis peste șapte mii de musulmani în mai puțin 

de trei zile, iar trupele ONU de menținere a păcii au fost din nou umilită. În cele din urmă, 

primăvara și vara anului 1995 au arătat că una dintre principalele probleme pentru comunitatea 

internațională nu a fost cum să înceteze lupta în Bosnia și Herțegovina, ci cum să extragă trupurile 

ONU neputincioase din iad. 

În 1993, războiul din Bosnia a atins intensitatea maximă. Sârbii bine înarmați au câștigat 

controlul efectiv asupra a peste 70% din teritoriul bosniac, ceea ce înseamnă că și croații și 

musulmanii au fost expulzați sau exterminați de pe teritoriul controlat sârb. Această situație a creat 

relații tensionate între croați și musulmani și, în cele din urmă, a dus la un război între ei, din cauza 

neîncrederii reciproce și a fricii de a pierde teritoriile rămase. Acest război relativ scurt, dar totuși 

sângeros, între croați și musulmani continuă să fie o sursă de neîncredere reciprocă și conflicte 

politice chiar și astăzi în Bosnia și Herțegovina. 

În martie 1994, croații și musulmanii din Bosnia și Herțegovina au semnat Acordurile de la 

Washington sub influența SUA. În decembrie același an, armata croată a început o ofensivă de-a 
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lungul zonelor strategice ale frontierei Croația-Bosnia. Acesta a fost punctul de cotitură al 

războiului din Croația și Bosnia și Herțegovina. Au existat multe încercări anterioare de reintegrare 

pașnică a Croației, dar, în general, nu a avut succes. În cele din urmă, armata croată a întreprins 

operațiuni „Flash” și „furtună” în vara anului 1995. În câteva zile, ocupat anterior 25% din 

teritoriul croat a fost eliberat. În toamna anului 1995, după un efort coordonat al armatei croate, 

forțele croate bosniace și armata BH au condus la eliberarea a peste 50% din teritoriul 

bosniac. SUA, crezând că s-a ajuns în sfârșit la un echilibru al puterii militare și că ar putea avea 

loc negocieri, a cerut oprirea imediată a tuturor operațiunilor și a împiedicat înfrângerea militară a 

sârbilor bosniaci. Se poate specula că s-a temut de victoria militară totală a forțelor comune croate 

și musulmane asupra sârbilor din Bosnia, deoarece ar putea provoca un flux mare de refugiați în 

Serbia din Bosnia, ceea ce ar destabiliza în cele din urmă puterea lui Milošević. 

Răspunsul conducerii sârbe croate, care pierdea din punct de vedere militar, a fost să ordone 

tuturor sârbilor să părăsească Croația. Același tipar s-a repetat și în Kosovo: deși comunitatea 

internațională a primit toate asigurările pentru siguranța lor, mai mult de 70% din populația sârbă 

a părăsit Kosovo de când trupele KFOR au intrat în provincie, iar restul pleacă zilnic bază. Este 

evident că acest mare exod al populației sârbe nu a fost un rezultat al persecuției etnice organizate, 

ci al unei politici atent concepute de către conducerea sârbă de a păstra Milošević la putere. 

Cu toate acestea, chiar și această victorie incompletă a forțelor comune croate și musulmane 

din toamna anului 1995 a creat condiții prealabile necesare pentru aducerea sârbilor la masa 

negocierilor și a dus la semnarea Acordurilor Dayton în 1995. Richard Perle de la American 

Enterprise Institute a concluzionat că criza în fosta Iugoslavie a fost rezultatul unei interpretări 

inexacte a evenimentelor și a lipsei de voință din partea comunității internaționale de a acționa în 

timp util. Părerea sa este, de asemenea, că Acordurile Dayton au fost posibile datorită forței și 

vigoării acțiunii militare croate și bosniace.  

Bosnia și Herțegovina a devenit oficial un stat format din două entități. Forțele internaționale 

de menținere a păcii aflate sub conducerea NATO au intrat în țară și a fost înființat un protectorat 

internațional de facto. Forțele IFOR / SFOR au avut succes în divizarea partidelor în luptă, 

dezarmarea elementelor militare și, în cele din urmă, în stabilirea și menținerea păcii virtuale în 

Bosnia și Herțegovina. Restructurarea societății civile și așa-numita construire a națiunii în Bosnia 

și Herțegovina nu a întâmpinat același nivel de succes. 

Înaltul Reprezentant al ONU în Bosnia și Herțegovina, însărcinat cu reconstrucția socială 

prevăzută de Acordurile de la Dayton, nu a reușit să producă rezultatele dorite. Fostul comandant 

al SFOR, generalul Leighton W. Smith a comentat: "Pe partea civilă, lui Carl Bildt, primul HR, i 

s-a dat o sarcină imposibilă. Provocarea sa a fost să coordoneze activitatea a sute de organizații 
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private de voluntari (PVO) și -organizațiile guvernamentale (ONG), dintre care foarte puține au 

dorit să li se spună ce să facă. Bildt nu avea personal și nici un plan. " 52 

În 1999, Slobodan Milošević a decis să facă următorul pas în programul său politic până 

acum nereușit de a crea o Mare Serbia: forțele sale militare și de poliție au intensificat campania 

de represiune în Kosovo. Atacurile aeriene ale NATO care au urmat nu au împiedicat dezastrul 

umanitar din provincie. Dimpotrivă, ofensiva terestră s-a intensificat și a dus la un milion de 

refugiați și zeci de mii de victime. După 78 de zile, campania aeriană asupra Kosovo, Serbia, 

Muntenegru și Voivodina s-a oprit și forțele internaționale au intrat în provincia Kosovo. 

Astăzi, regiunea Europei de Sud-Est intră în secolul al XXI-lea cu cel puțin același număr 

de probleme în 1991. Situația din regiune poate fi considerată chiar mai complexă astăzi decât 

acum zece ani. În cele din urmă, s-a realizat că acele probleme erau inerente și structurale și că pot 

fi rezolvate numai printr-o abordare cuprinzătoare, abordând o gamă largă de probleme într-un 

mod sistematic. 

Un lanț tragic de evenimente din fosta Iugoslavie a început cu războiul din Slovenia în 1990 

și a durat aproape zece ani. Conflictul din sud-estul Europei a produs implicații importante nu 

numai pentru Europa, ci și pentru alte părți ale lumii. Rezultatele pe teren au fost sute de mii uciși 

și peste un milion de refugiați, în principal în Croația, Germania, Italia, Macedonia și alte câteva 

țări. În sens umanitar, refugiații care fug în țările vecine și îndepărtate în căutarea ajutorului nu au 

fost prevăzuți și anticipați de centrele de putere europene în 1990. 

Conflictele armate din sud-estul Europei din 1991 până în 1999 au avut ca rezultat 

strămutarea unor națiuni întregi, victime masive umane și traume. Infrastructura a fost devastată, 

economiile distruse, investițiile oprite și mulți oameni bine educați, care erau capabili să contribuie 

la redresarea economiilor regionale, au părăsit regiunea definitiv. Profilul emoțional al indivizilor 

și chiar al națiunilor întregi a fost remodelat și, astfel, atitudinile lor politice au fost 

schimbate. Diferențele dintre națiunile din sud-estul Europei înainte de escaladarea conflictelor în 

1991 s-au adâncit în ultimii zece ani. 

Incapacitatea comunității internaționale de a prezice evenimente și de a iniția o reacție în 

timp util a contribuit cu siguranță la această uriașă tragedie. Se pare că principala preocupare a 

comunității internaționale - în primul rând a Uniunii Europene - la începutul crizei din 1991 a fost 

concentrată în altă parte. La acea vreme, Europa Centrală și de Est și relațiile cu Rusia erau 

principalele preocupări. Evenimentele din sud-estul Europei au fost ignorate și neglijate. Din 

păcate, implicațiile conflictului din Europa de Sud-Est asupra relațiilor dintre națiunile europene, 

                                                           
52 Zimmermann W., former US ambassador in Yugoslavia, in his book "Origins of a Catastrophe," p 143. 
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dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dintre NATO și Rusia și declinul semnificației 

Națiunilor Unite au fost sever subestimate. 

Lawrence Eagleburger a recunoscut că comunitatea internațională nu era pregătită să 

acționeze la începutul crizei, în parte pentru că Europa de Sud-Est nu era percepută ca o regiune 

de interes semnificativ. Dacă comunitatea internațională ar fi acționat la timp, sângeroasa 

dezintegrare a Iugoslaviei (dar nu și disocierea Iugoslaviei în sine) ar fi putut fi evitată.  

Comunitatea internațională nu numai că nu a reușit să prezică aceste evenimente tragice, ci 

și în cazuri rare în care predicțiile s-au dovedit exacte, nu a reușit să prevină și să răspundă primelor 

faze ale conflictului din fosta Iugoslavie. Unii analiști au prezis criza Kosovo chiar în 1994: „Dacă 

ar izbucni violența, mulți kosovari ar fi uciși și 400.000 ar fugi. Fluxurile masive de refugiați ar 

avea consecințe drastice asupra vecinilor Serbiei. Deși mulți kosovari ar putea fugi în Albania, 

majoritatea vor merge probabil în Macedonia, unde președintele Kiro Gligorov nu poate discuta 

public nici măcar planurile pentru refugiați, deoarece ar destabiliza guvernul. Deoarece 

planificarea refugiaților este total inadecvată și resursele macedonene sunt inexistente, mulți 

refugiați nu ar putea fi cuprinși în Macedonia, deci mișcarea lor, în efortul de a găsi un acces sigur 

în Occident, ar continua probabil spre sud, spre Grecia. Unii s-ar înarma și s-ar întoarce pentru a 

lupta împotriva sârbilor din Kosovo ".53 

Comunitatea internațională nu a fost încă o dată pregătită să acționeze la timp și, prin urmare, 

nu a putut preveni criza Kosovo din 1999 și consecințele sale catastrofale, în ciuda experiențelor 

anterioare în angajare în regiune din 1991 până în 1998, din Slovenia și Croația până în Bosnia si 

Hertegovina. 

Un răspuns timpuriu al comunității internaționale la crizele din sud-estul Europei a fost să 

trimită un număr de trimiși cu sarcina dificilă de a comunica cu liderii locali. Comunitatea 

internațională și-a rotit frecvent trimișii, ceea ce a dus la numeroase încercări confuze de a ajunge 

la soluții care se bazau fie pe ipoteze și concepte defecte, fie au eșuat la un moment dat în 

implementare. Este de o importanță critică ca luarea deciziilor să se bazeze pe o înțelegere 

cuprinzătoare a regiunii și a diversității acesteia, mai degrabă decât pe luarea deciziilor ad-hoc de 

către persoanele care intră în regiune într-un mod de trimiteri rotative, navetă - diplomație. 

Două lecții importante pot fi extrase din istoria regiunii pentru a aplica soluții acceptate. În 

primul rând, acțiunile pe termen scurt ale comunității internaționale ar trebui să fie în concordanță 

cu soluțiile pe termen lung sau soluțiile pe termen scurt, ca parte a gestionării crizelor, trebuie să 

fie suficient de flexibile și deschise pentru ajustări ulterioare. În al doilea rând, acțiunile preventive 

trebuie să fie decisive și fără întârzieri. Reacțiile în timp util economisesc resurse la fel cum 

                                                           
53 Binnendijk H., Simon J., "Preventing a Sixth Twentieth-Century Balkan War," Strategic Forum, INSS, National 

Defense University, October 1994. 
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întârzierile temporale cresc costurile stabilizării regionale. Acțiunile comunității internaționale s-

au dovedit a fi reactive și nu proactive. Evident, comunității internaționale îi lipsește inițiativa, 

care, prin urmare, îi afectează puterea de a modela politica regională. Desfășurarea rapidă și în 

timp util a 600 de soldați în Macedonia în 1992 s-a dovedit a fi cea mai eficientă acțiune preventivă 

a comunității internaționale din ultimii zece ani, în special în comparație cu întârzierea trimiterii a 

60.000 de soldați în Bosnia, care a avut ca rezultat un progres real redus. Acest lucru demonstrează 

valoarea descurajantă și rentabilitatea finală a luării deciziilor în timp util. 

„Prevenirea, totuși, nu este doar o chestiune de mecanisme, ci este și o chestiune de resurse 

și capacitate. Cum generăm voință politică și resurse pentru a preveni izbucnirea de noi conflicte? 

Cum construim un consens privind consolidarea diplomației preventive în Nagorno-Karabah sau 

Asia Centrală, când Bosnia și Kosovo pretind resurse atât de enorme? ".54 

 

2.2. Analiza conflictelor militare în fostul spațiu sovietic: Eurasia de Nord-Est 

 

Rusia modernă a intrat pe arena mondială cu o vastă experiență istorică în relațiile interstatale 

și o rețea extinsă de legături multilaterale și bilaterale. Procedând astfel, ea s-a bazat pe tradițiile 

stabile ale diplomației rusești și sovietice. În același timp, a trebuit să reformuleze și să aducă în 

sistem opinii naționale asupra sarcinilor cheie de politică externă care reflectă cel mai adecvat 

caracteristicile acestei etape istorice în dezvoltarea țării și poziția sa în lume. 

Rusia este asociată istoric cu popoarele slave din est. Rădăcinile sale se întorc la proto-statul 

comun ( Rusia Kieveană). Ulterior, teritoriile Rusiei au făcut parte din Marele Ducat al 

Lituaniei al Austro-Ungariei și al Poloniei55. 

Asia Centrală și Transcaucazia au fost anexate Imperiului Rus doar în secolele 

XVIII și XIX. 

Țările baltice (cu excepția Lituaniei, în Evul Mediu - Marele Ducat al Lituaniei) au fost sub 

conducerea Ordinului Teutonic , Danemarca , Polonia și Suedia pentru perioade semnificative, 

înainte de a fi anexate Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea și au devenit state independente 

după Primul război mondial56. 

URSS s-a format în urma unei perioade de conflicte sociale și economice între 1918-1924, 

ulterior prin Pactul Ribbentrop-Molotov a înaintat în Europa de Est (România, Polonia și Țările 

                                                           
54 Knut Vollebaek, Foreign Minister of Norway, Chairman-in-Chief of the OSCE, in his speech "OSCE priorities for 

Southeastern Europe," Athens, October 22, 1999. 
55 Федеральная служба государственной статистики, раздел «Розничная торговля, туризм», Поездки 

иностранных граждан в Россию по целям, 2014 
56 BARANOV, N. (2018). CENTRAL-EASTERN EUROPE IN THE EUROPEAN POLITICAL AND 

HISTORICAL-GEOGRAPHICAL CONTEXT. Politeja, (57), 49-64. Retrieved May 14, 2021, from 

https://www.jstor.org/stable/26757158 
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Baltice.) Totuși, după ce a recunoscut integritatea frontierelor URSS în iunie 1941 de 

facto la conferințele de la Yalta și Potsdam, o serie de state occidentale au refuzat să recunoască 

până în 1975, legitimitatea frontierelor URSS în Țările Baltice. 

Prăbușirea Uniunii Sovietice și formarea de noi state suverane pe teritoriul acesteia au fost 

însoțite de apariția și dezvoltarea ulterioară a unui număr de procese și fenomene politice și 

economice complexe și contradictorii.  

În 1991, 15 state moderne (Anexa 1), foste republici de uniune ale URSS, și-au declarat 

independența. La scurt timp, se va forma CSI (Commonwealth of Independent States) - organizație 

internațională regională creată prin acordurile de la Belovezhskaya pe baza fostelor republici 

sovietice ale URSS cu excepția Statelor Baltice. 

Destrămarea economică a URSS și noile tendințe în spațiul CSI 

Specificul spațiului sovietic (URSS) a fost economia acestuia bazată pe principiile 

ideologice ale comunismului leninist. Destrămarea URSS, a presupus, în primul rând, destrămarea 

unei economii bazată pe economia de tip socialist, care nu recunoștea proprietatea privată și, 

respectiv, trecerea pe cont propriu la o economie de tip capitalist. 

Destrămarea geopolitică a URSS și organizațiile regionale integratoare a spațiului 

post- sovietic. Astfel, până în 2009, teritorial, conceptul de „ CSI și statele baltice ” era identic cu 

conceptul de „ spațiu post-sovietic ”. Georgia s-a retras din CSI în 2009, iar Ucraina a urmat 

exemplul în 201857. 

În plus față de 15 state formate din republicile URSS și recunoscute de statele membre ale 

ONU, există state nerecunoscute și parțial recunoscute în spațiul post-sovietic: Republica 

Moldovenească Pridnestroviană (PMR), Republica Nagorno-Karabakh (NKR), Republica 

Abhazia, Republica Osetia de Sud (RSO) , Republica Populară Lugansk (LNR) și Republica 

Populară Donetsk (DPR). 

Din aprilie 1992 până în iunie 1997, a existat și o Republica Autonomă semi-independentă 

nerecunoscută Badakhshan, conducerea căreia a căutat independența față de Tadjikistan din cauza 

războiului civil în curs în țară și a intrării ulterioare în Rusia. Această entitate de stat a fost ulterior 

reintegrată în Tadjikistan ca regiune autonomă Gorno-Badakhshan. 

În prezent, Ucraina consideră DPR și LPR drept formațiuni separatiste și teroriste în 

regiunile Donetsk și Lugansk, care sunt susținute în mod activ de Rusia. Moldova nu recunoaște 

independența PMR și o consideră teritoriul său temporar sub controlul armatei ruse. Georgia 

consideră, de asemenea, Abhazia și Osetia de Sud drept teritoriile lor ocupate de trupele rusești. 

                                                           
57 Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. М.: НОУ «ЛУЧ», 1999. 102 с. 
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Ucraina consideră peninsula Crimeea drept teritoriul Republicii Autonome Crimeea ocupat 

temporar de Rusia.  

Azerbaidjanul consideră că Nagorno-Karabakh și teritoriile adiacente ale regiunii 

Shahumyan din fosta RSS Azerbaidjan sunt ocupate de forțele armate armene. La rândul său, 

Armenia nu recunoaște independența Nagorno-Karabakh, dar la nivel neoficial susține această 

formațiune. 

Oficial, Rusia a recunoscut independența doar Abhazia și Osetiei de Sud, alte republici 

autoproclamate din fosta URSS nu sunt recunoscute de conducerea rusă.  

În același timp, Federația Rusă acordă asistență generală statelor nerecunoscute. De 

exemplu, pe teritoriul Transnistriei există un Grup Operațional al Forțelor Ruse, al cărui scop este 

să desfășoare o operațiune de menținere a păcii și să împiedice reluarea ostilităților între Moldova 

și PMR. De asemenea, bazele militare rusești sunt situate în Abhazia și Osetia de Sud. 

Potrivit poziției Ucrainei, Statelor Unite, țărilor Uniunii Europene, NATO, Consiliului 

Europei, Adunării Parlamentare OSCE și un număr de alte state, Federația Rusă folosește trupe și 

echipamente regulate în conflictul armat din estul Ucrainei, furnizează arme și finanțează LPR și 

DPR. La rândul său, conducerea rusă neagă toate aceste fapte, afirmând că Rusia nu este parte la 

confruntarea din estul Ucrainei. 

La etapa actuală, Comunitatea Statelor Independente (CSI) este o asociație interstatală creată 

pentru a dezvolta cooperarea în domeniile politic, economic, umanitar, cultural și alte domenii. 

Include toate fostele republici ale URSS, cu excepția statelor baltice. Turkmenistanul și Ucraina 

sunt „membri asociați” ai CSI, iar Georgia, care și-a anunțat retragerea din CSI după războiul din 

Osetia de Sud, a încetat să mai fie membru al CSI la 18 august 2009 . Situația este similară și 

pentru Ucraina, drept răspuns la agresiunile din estul teritoriului și anexarea Crimeei. 

Organizația Tratatului de securitate colectivă (OTSC) include Rusia , Belarus , Kazahstan , 

Kârgâzstan , Tadjikistan , Armenia . Sarcina OTSC este de a coordona și uni eforturile în lupta 

împotriva terorismului internațional și a extremismului, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe 

psihotrope. Uzbekistanul și-a suspendat calitatea de membru la CSTO la 19 decembrie 2012. 

Azerbaidjanul și Georgia s-au retras din 2 aprilie 1999. 

Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM în prezent (după 

retragerea Uzbekistanului ) include patru membri: Georgia , Ucraina , Azerbaidjan și Moldova . 

GUAM este privit de mulți ca o organizație creată în opoziție cu dominația Rusiei în regiune. 

Statele membre GUAM nu fac parte din nicio altă organizație creată pe teritoriul fostei URSS, cu 

excepția CSI. 

Comunitatea Economică Eurasiatică (EurAsEC) (2001-2014) a fost creată de Rusia , 

Belarus, Kazahstan , Kârgâzstan și Tadjikistan . Armenia , Moldova , Ucraina aveau statut de 
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observator în această comunitate. Ucraina a declarat anterior că intențiile sale nu includeau 

obținerea calității de membru deplin în această comunitate, deși mai târziu președintele Ucrainei 

V. Ianukovici, într-o conversație cu V. Putin, a spus că Ucraina se gândește la EurAsEC. De 

asemenea, Moldova nu intenționează să adere pe deplin la organizație, deoarece una dintre 

condițiile necesare pentru aceasta este existența granițelor comune cu statele membre ale 

comunității. Uzbekistan a acceptat să se alăture organizației în octombrie 2005, când a început 

procesul de unificare a Organizației de Cooperare din Asia Centrală și a Comunității Economice 

Eurasiatice. Uzbekistanul s-a alăturat organizației ca membru cu drepturi depline la 25 ianuarie 

2006  . 

În octombrie 2008, Uzbekistanul a anunțat că își suspendă calitatea de membru al EurAsEC 

din cauza îndoielilor cu privire la eficacitatea și eficiența acestei asociații interstatale. La 12 

noiembrie 2008, EurAsEC a confirmat oficial faptul că Uzbekistanul și-a suspendat calitatea de 

membru al acestei organizații. 

Uniunea Economică Eurasiatică a fost creată pe baza unei uniuni vamale și unește Rusia, 

Belarus, Kazahstan, Armenia și Kârgâzstan. 

Rolul Rusiei în crearea și menținere acestor organizații este evident. Deși, marea majoritate 

a statelor fost sovietice sunt într-o permanent tendință de separe față de intersele Rusiei, totuși 

există un nucleu consolidate: Rusia, Kasahstan, Armenia, Belarus, Kârgâzstan și Tadjikistan. 

Un factor important în spațiul post sovietic este cel legat de conflicte politice, religioase 

și riscul de terorism. Prăbușirea URSS a dus la schimbări fără precedent în vastul spațiu 

geopolitic locuit de reprezentanți ai zeci de naționalități diferite. 

În prezent, următorii factori afectează în mod direct și indirect situația geopolitică din jurul 

și din interiorul Asiei Centrale: conflicte militare cu participarea Statelor Unite și a aliaților săi 

(Afganistan, Irak); situația din Orientul Mijlociu; lupta împotriva terorismului 

internațional; Politica petrolieră a OPEC; proiecte mari de transport și comunicații (BTC; 

Kazahstan-China, Rusia-Japonia etc.); extinderea NATO și a UE; politica de integrare în spațiul 

post-sovietic (CES, EurAsEC); procesul de schimbare a regimurilor de guvernare din țările CSI. 

Asia Centrală este o arenă potențială pentru rivalitatea dintre puterile majore precum Rusia, 

China, India, Pakistan, posibil Iran, precum și Statele Unite și Uniunea Europeană. Toate acestea 

fac posibilă ciocnire asupra regiunii din Asia Centrală extrem de periculoasă și de natură 

globală. Republicile din Asia Centrală sunt „stoarse” de puterile nucleare. Și pentru unele state, 

cum ar fi, de exemplu, Rusia, această regiune are cea mai importantă semnificație geopolitică și 

geostrategică. 

Securitatea și energia sunt coloana vertebrală a politicii Rusiei în Asia Centrală. De la 

începutul războiului din Afganistan și desfășurarea bazelor militare americane în principalele 
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regiuni strategice din Asia Centrală (în special, pe aeroportul Manas, lângă Bishkek), Rusia și-a 

continuat și își continuă politica care vizează influențarea acestei regiuni. În lipsa fostei sale puteri 

militare, Moscova urmărește în mod constant o politică de penetrare mai profundă în republicile 

din Asia Centrală, cunoscând foarte bine starea lor economică. În acest sens, problema cercetării 

acestui subiect în stadiul actual este relevantă. 

Conflictele separatiste. Majoritatea conflictelor militare de pe teritoriul fostei URSS sunt 

asociate cu separatismul și dorința anumitor teritorii cu compoziție națională și religioasă diferită 

de a se separa de statul din care fac parte oficial. Acestea sunt: 

 Transnistria și Găgăuzia , conflicte pentru independența față de Moldova ( Conflict armat în 

Transnistria , potențial conflict în Găgăuzia: Găgăuzia a fost reintegrată pașnic în Republica 

Moldova în 1994 ca entitate teritorială autonomă . 

 Abhazia și Osetia de Sud , conflicte pentru independența față de Georgia ( Război în Abhazia 

, război din Osetia de Sud , conflict armat în Osetia de Sud ). 

 Cecenia , conflict pentru independența față de Rusia ( primul și al doilea război cecen ). 

 Nagorno-Karabakh , conflict pentru independența față de Azerbaidjan și anexarea la 

Armenia ( războiul Karabakh 2020 ). 

 Republica Populară Donetsk și Republica Populară Lugansk , conflict pentru independența 

față de Ucraina ( Conflict armat în estul Ucrainei ). 

Conflicte politice:  

 Criza politică în Moldova (2019) 

 Proteste la Moscova (2019) 

 Criza politică în Abhazia (2020) 

 Războiul dintre Azerbajan și Armenia 

 Proteste în teritoriul Khabarovsk 

În prezent, a început o etapă calitativ diferită în dezvoltarea conflictelor armate interne, care 

este asociată cu o reformatare a înțelegerii spațiului eurasiatic și regiunile sale.  

Termenul „Eurasia de Nord-Est” reflectă realitățile moderne și face posibilă descrierea și 

analiza mai exactă a situației care se dezvoltă în fostul spațiu post-sovietic în termeni politici și 

geografici. Cele mai dinamice structuri de aici sunt Organizația Tratatului de Securitate Colectivă 

(CSTO), Uniunea Economică Eurasiatică și Organizația de Cooperare din Shanghai (SCO). Rusia 

joacă un rol major sau semnificativ în ele, dar își poate realiza interesele numai în dialogul cu 

organizațiile internaționale și cu țările occidentale și orientale. Multă vreme, s-a crezut că 

conflictele armate interne sunt o caracteristică sistemică pentru țările post-sovietice, iar finalizarea 

lor completă ar însemna sfârșitul erei post-socialiste, epuizarea motivelor care au contribuit la 

apariția lor în acest spațiu la o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, după „războiul de cinci 
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zile” al Rusiei și Georgiei din 2008, a devenit clar că era post-socialistă se retrage în trecut, iar 

conflictele armate etnice au dobândit alte funcții, modificate, pot apărea din motive diferite decât 

înainte , dar continuă să existe și afectează dezvoltarea nord-estului. Eurasia. 58 

Rolul conflictelor armate interne din Eurasia de Nord-Est sa schimbat. În anii 90 ai secolului 

XX. aceste conflicte au fost un factor de instabilitate și o amenințare la adresa securității naționale 

și regionale, cauza și metoda dezintegrării unui număr de țări. Astăzi, conflictele armate interne 

sunt în primul rând un factor de confruntare geopolitică între statele conducătoare ale lumii și 

regiune, care în majoritatea cazurilor ocupă poziții direct opuse în raport cu părțile la un anumit 

conflict. Dacă „războiul de cinci zile” dintre Rusia și Georgia a fost prima demonstrație a 

schimbării echilibrului forțelor în spațiul post-sovietic, atunci actuala criză ucraineană a întărit 

doar poziția Rusiei ca țară care se află deasupra confruntării interne ucrainene, este un actor de 

dialog egal cu Occidentul și confirmă influența sa dominantă în majoritatea spațiului post-sovietic. 

Cel mai important în acest moment este luarea în considerare a crizei ucrainene. 

Perspectivele soluționării sale sunt încă pesimiste. „Înghețarea” conflictului în forma sa pură este 

imposibilă, deoarece nu există un mediator dominant. Introducerea forțelor de menținere a păcii 

ONU este binevenită de toți participanții și mediatorii conflictului, dar problemele legate de locația 

și sarcinile funcționale ale contingentului de menținere a păcii nu au fost rezolvate. Conflictele 

armate din spațiul post-sovietic s-au dezvoltat în deceniile anterioare de la intern la internațional. 

Internaționalizarea treptată a conflictelor a fost cea mai importantă caracteristică a acestora. Poate 

că acest lucru nu a afectat doar confruntarea osetiană-ingușă. Situații conflictuale din primul sfert 

al secolului XXI. a demonstrat că conflictele armate nu au avut doar cauze interne, dezvoltarea lor 

a fost în mare măsură facilitată de confruntarea geopolitică dintre Rusia și Occident, care astăzi a 

trecut în stadiul confruntării politice, al sancțiunilor economice și al războiului informațional 

constant. 59 

Astăzi, toate cele opt conflicte armate interne care au existat încă din perioada post-sovietică 

și-au transformat semnificativ conținutul și formele, desigur și, împreună cu criza din sud-estul 

Ucrainei, au trecut la următoarea etapă a evoluției lor. Au pierdut caracteristicile unei trăsături 

sistemice a procesului sociopolitic din Eurasia de Nord-Est, dar au totuși un impact semnificativ 

asupra acestuia.  

                                                           
58 ANTONYUK, N. (2018). CENTRAL, EASTERN AND EAST-CENTRAL EUROPE: ON THE HISTORY AND 

THE CURRENT STATE OF CONCEPTUALIZATION AND DEMARCATION OF CONCEPTS. Politeja, (57), 7-

28. Retrieved May 14, 2021, from https://www.jstor.org/stable/26757156 
59 Sosnowska, A. (2019). Eastern Europe Compared to Other Regions: The  

Geography of Development. In Explaining Economic Backwardness: Post1945 Polish Historians on Eastern Europe 

(pp. 105-164). Budapest; New York: Central European University Press. Retrieved May 14, 2021, from 

http://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctvs1g97r.6 
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Un fel de graniță între prima și a doua etapă a fost „războiul de cinci zile” dintre Rusia și 

Georgia, în august 2008, când statul rus a fost nevoit să-și susțină propriile forțe de menținere a 

păcii și să intre în conflictul de pe partea Osetiei de Sud după agresiunea Georgiei împotriva acestei 

republici nerecunoscute.  

În ciuda sprijinului deschis al Georgiei din Statele Unite și țările Uniunii Europene, Rusia a 

reușit să câștige o victorie militară în acest conflict, să asigure eliberarea Osetiei de Sud și Abhazia 

de trupele georgiene, să-și plaseze bazele militare acolo și să declare recunoașterea aceste două 

teritorii ca state independente. Acest lucru a schimbat semnificativ echilibrul puterilor din 

Transcaucasia și a contribuit ulterior la posibilitatea de a crea o alternativă la politica occidentală 

în Orientul Mijlociu în cadrul unificării a trei state: Federația Rusă, Iran, Turcia.  

O situație ambiguă s-a dezvoltat în războiul informațional dintre Rusia și Occident, care a 

însoțit acest conflict. Eforturile propagandistice ale Rusiei s-au remarcat pe teritoriul spațiului 

rusofon al țărilor CSI, dar nu s-a dus dincolo de acesta. Toate mass-media în limba engleză, 

deținute în principal de țările occidentale, au acționat pe un ton anti-rus și au lucrat pentru a 

recunoaște partea rusă drept agresorul conflictului împotriva Georgiei. 

În martie 2014, a avut loc un eveniment care determină în mare măsură conținutul relațiilor 

internaționale pentru multă vreme. În mare măsură, a influențat și întregul nord-est al Eurasiei. În 

urma referendumului din Crimeea, locuitorii săi și-au exprimat dorința ca Crimeea să adere la 

Federația Rusă. În ciuda loviturii de stat din capitala ucraineană Kiev și a unei creșteri 

semnificative a nivelului de conflict pe întreg teritoriul acestui stat, anexarea Crimeii la Rusia a 

avut loc fără un conflict armat intern și a exprimat violență. Mai mult, perspectivele acestui 

teritoriu sunt clare și în următorii ani va primi sume importante de credite de la bugetul rus. 

Situația din alte teritorii ale statului ucrainean nu a fost atât de lipsită de ambiguitate din 

cauza conflictului civil și a acțiunilor legale ale unor organizații naționaliste ucrainene extremiste. 

Ca urmare, pe teritoriul din sud-estul Ucrainei a apărut un conflict armat intern nou și, aparent, 

prelungit, care a primit numele crizei în mai multe surse și continuă din 2014 până în prezent. 

Acest conflict armat intern este cel mai mare din ultimii ani în ceea ce privește acoperirea 

teritoriilor, numărul victimelor, refugiaților și persoanelor strămutate. Este dificil să-l numim un 

conflict „înghețat”, deoarece rolul menținerilor păcii în acesta nu este prea mare în acest moment. 

Rolul unei forțe de mediere în conflict este jucat de OSCE, acționând în zona de conflict în 

conformitate cu acordurile de la Minsk (în cadrul cărora Germania, Franța, Rusia și Ucraina au 

semnat două documente principale).  

Diplomația internă insistă asupra faptului că Federația Rusă nu este parte la conflict și își 

exprimă interesul de a rezolva conflictul în cadrul federalizării din sud-estul Ucrainei. Pentru 

republicile nerecunoscute ale RPD și LPR formate în conflict, Rusia cere statutul de autonomie. 
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Cu toate acestea, înțelegerea acestui statut este diferită. Ucraina este pregătită să negocieze cu 

autonomiile, dar nu cu „entitățile teroriste din RPD și LPR”. Toate părțile și mediatorii din conflict 

atribuie un rol important ONU, care încă nu poate desfășura activități de menținere a păcii. În 

același timp, Rusia este sigură că Statele Unite se află în spatele Ucrainei și, prin urmare, nu există 

un sens deosebit în medierea Germaniei și Franței, dar în Ucraina sunt încrezători că trupele ruse 

regulate au fost introduse în RPD și LPR și nu permit armatei ucrainene să pună capăt victorios 

acestui conflict. Confruntarea dintre Rusia și Ucraina creează un fundal pentru ciocnirile 

geopolitice dintre statul rus și Occident. Ei sunt cei care determină în mare măsură cursul acestui 

conflict armat intern. 

Toate aceste evenimente ucrainene, confruntarea dintre Federația Rusă și Occident, războiul 

hibrid al statului rus în Siria și Ucraina, sancțiunile și contracararea acestora au devenit baza 

relațiilor internaționale moderne și a politicii mondiale. 

 

2.3. Mecanisme regionale și naționale de depășire a riscurilor și amenințărilor la adresa 

securității în Europa de Est 

Astăzi putem găsi încă numeroase exemple în Europa de Est a interacțiunii dinamice dintre 

conflictele culturale politice, interetnice și comemorative. În aceste domenii, problemele legate de 

grupurile minoritare trebuie luate împreună cu interpretări concurente ale dezvoltării istorice, 

precum și orientări geostrategice și geopolitice. 

Deși Europa de Sud-Est a fost o sursă și o scenă de conflicte europene mai largi în secolul 

al XX-lea, gestionarea crizelor de către UE, NATO, OSCE, a reușit doar temporar să stingă focul 

și să elimine sursele de conflict. Prin urmare, comunitatea internațională ar trebui să aplice 

gestionarea crizelor pe termen scurt și să elaboreze propuneri pe termen lung pentru regiune. Pactul 

de stabilitate poate realiza într-adevăr o stabilizare a regiunii dacă sunt incluși actorii regionali și 

obiectivele lor pe termen lung sunt încorporate în strategia integrală pentru regiune.60 

Natura locală a unui conflict armat intern restrânge semnificativ sfera de aplicare a 

instituțiilor tradiționale pentru rezolvarea diferențelor armate, în primul rând a forțelor 

armate. Aceasta predetermină proporția mai mare de participare la rezolvarea conflictului de 

structuri care asigură securitatea internă în general și a organelor de afaceri interne și a trupelor 

interne în special. Cu toate acestea, problemele interacțiunii dintre diferitele structuri de putere 

rămân deschise, în ciuda faptului că practica utilizării lor în conflictele armate din ultimii ani a fost 

acumulată în cantitate suficientă pentru evaluare și analiză. 

                                                           
60 Miller, B., & Kagan, K. (1997). The Great Powers and Regional Conflicts: Eastern Europe and the Balkans from 

the Post-Napoleonic Era to the Post-Cold War Era. International Studies Quarterly, 41(1), 51-85. Retrieved May 14, 

2021, from http://www.jstor.org/stable/2600907 
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De asemenea, este semnificativ faptul că conflictele armate interne din lumea modernă intră 

foarte des în contact sau chiar fuzionează cu un astfel de fenomen ca terorismul. Situația este de 

așa natură, încât natura, intensitatea acțiunilor teroriste, bandiți, de sabotaj, numărul de forțe și 

mijloace implicate în acest sens au atins astfel de proporții încât au început să reprezinte un pericol 

serios nu numai pentru o țară individuală, ci și pentru întreaga comunitate mondială. Nu mai 

vorbim despre teroriști unici sau grupuri mici, ci despre mari formațiuni teroriste armate care au 

baze, centre de comandă și instruire pentru teroriști în mai multe regiuni ale lumii. 

Comunitatea internațională trebuie să atingă două obiective principale în Europa de Sud-Est: 

susținerea păcii viabile în regiune prin stabilirea mecanismelor de prevenire a conflictelor și 

conceperea unei soluții politice autosustenabile pe termen lung pentru stabilizarea 

regională. Instabilitățile acestei regiuni afectează grav relațiile din cadrul comunității 

internaționale, care nu își pot permite să investească într-o stabilizare regională care nu arată 

progrese reale. În cuvintele lui D. Daianu, un expert regional: „Cu toate acestea, mi se pare că 

gestionarea crizelor în această regiune este de o varietate diferită prin faptul că trebuie proiectată 

pe termen lung. Trebuie să fie un exercițiu legat de natura conflictelor dintre jucătorii locali. Poate 

dura mulți ani, dacă nu chiar decenii, până când rănile se vindecă. Poate fi necesară prezența „celor 

din afară”. El continuă: „Abordarea Europei de Sud-Est, în opinia mea, trebuie privită din două 

perspective interdependente. Primul este un exercițiu de gestionare a crizelor, care are ca scop 

arestarea (inversarea, acolo unde este posibil), a dependențelor defectuoase ale drumului. A doua 

perspectivă privește reconstrucția, un efort strategic cu două direcții: reconstrucția fizică (a 

infrastructurilor distruse de război) și dezvoltarea (modernizarea), inclusiv schimbările 

instituționale și politice. "61 

Sud-estul Europei a avut istoric multe influențe cauzale, care sunt încă vizibile în structurile 

economice, culturale, religioase și demografice regionale. După cum a remarcat corect Istvan 

Gyarmati, consilier superior al ministrului afacerilor externe al Republicii Ungare, motivele 

neînțelegerii occidentale a naturii conflictelor rezidă parțial în faptul că acestea se aflau în afara 

experiențelor democrațiilor dezvoltate. Din păcate, valorile democrațiilor occidentale nu sunt 

împărtășite de două treimi din populația lumii. 62 

Pentru a găsi o soluție reală la criză, comunitatea internațională trebuie mai întâi să înțeleagă 

mai bine originile și caracteristicile problemelor și să învețe lecții din trecut. Deși toate conflictele 

din fosta Iugoslavie între 1991-1999 par să aibă aceleași origini și erau, prin urmare, destul de 

previzibile - reacțiile comunității internaționale au fost tardive și inadecvate și nu aveau viziune 

                                                           
61 Daianu, D: Balkan Reconstruction, Editor: Routledge (31 ianuarie 2001), ISBN-10: 0714651486, ISBN-13: 

978-0714651484 
62 Inițiativa NATO din Europa de Sud-Est, https://www.nato.int/seei/home.htm 
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clară și obiective realiste. Pe măsură ce conflictul s-a răspândit și suferința a crescut, au intrat în 

joc factori emoționali și situația s-a agravat. Diferențele de opinie dintre membrii comunității 

internaționale și reacțiile lor incoerente au afectat credibilitatea sa generală. 

Comunitatea internațională a fost, până de curând, concentrată pe eforturile de a pune capăt 

conflictelor armate din regiune. În zilele noastre, când aceste eforturi au adus rezultate atât în 

Bosnia și Herțegovina, cât și în Kosovo, este timpul să inițieze un proces care să conducă la o 

stabilitate pe termen lung în regiune, care să se autosusțină în regiune și la stabilirea unor măsuri 

de descurajare regionale pentru a descuraja conflictele viitoare. 

Participarea activă a actorilor locali din regiune este crucială pentru obținerea unor rezultate 

durabile și pe termen lung, deoarece aceștia au o înțelegere mai cuprinzătoare a evenimentelor și 

sunt conștienți de constrângerile realiste. Astfel, ei pot contribui activ la găsirea unei soluții pe 

termen lung pentru regiune. Este evident că sprijinul analitic și educația factorilor de decizie în 

ceea ce privește acțiunea preventivă și strategiile pe termen lung trebuie îmbunătățite. O 

constrângere importantă care este adesea uitată sub presiunea de a obține rezultate este dinamica 

timpului. Nu este realist să ne așteptăm ca rănile emoționale, psihologice, sociale și economice 

profunde să poată fi uitate și efectele lor neglijate în doar șase luni (care a fost durata preconizată 

a primului mandat al forțelor de menținere a păcii din Bosnia și Herțegovina - IFOR) sau peste 

câțiva ani.20 Modul în care fosta Iugoslavie s-a prăbușit ne-a învățat o lecție valoroasă: fiecare 

dintre națiunile din zonă are nevoie de timp pentru propria „tranziție” și realizarea identității sale 

depline. Numai după atingerea acestei „identități stabile”, inerente unei democrații, națiunile 

suverane din fosta Iugoslavie vor putea ajunge la relații excelente de vecinătate. Cu toate acestea, 

convergența continuă către o soluție pe termen lung poate și trebuie să fie asigurată. 

Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est este o inițiativă care integrează eforturile 

politice, economice și de securitate pentru a stabiliza regiunea. Pactul de stabilitate pentru Europa 

de Sud-Est este rezultatul unei inițiative a Președinției germane a UE și a fost acceptat cu consensul 

tuturor membrilor Uniunii Europene la 10 iunie 1999 la Köln. Este susținut atât de SUA, cât și de 

Rusia. Declarația șefilor de stat și de guvern din țările participante și facilitatoare ale Pactului de 

stabilitate și a directorilor de participare și facilitare a organizațiilor și agențiilor internaționale și 

a inițiativelor regionale a fost adoptată la Sarajevo la 30 iulie 1999. 

Pactul de stabilitate este un răspuns la necesitatea unei acțiuni cuprinzătoare, pe termen lung 

și regionale în sud-estul Europei. Pactul a fost instituit ca un forum în care participanții vor putea 

discuta măsuri de consolidare a democrației, respectarea drepturilor omului, creșterea economică, 

consolidarea încrederii și controlul armelor și, astfel, asigurarea unei mai mari securități și 

stabilitate în regiune. Dar acest forum ar trebui să aibă și capacitatea financiară de a-și ajuta 

membrii în proiectele de reconstrucție și modernizare din regiune. 
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Pactul de stabilitate pentru sud-estul Europei este o încercare serioasă a comunității 

internaționale de a găsi o strategie de prevenire a viitoarelor conflicte și își propune să stabilească 

un sistem democratic și economic autosustenabil în sud-estul Europei. Pentru a atinge aceste 

obiective, inițiatorii Pactului au încercat să fie realiști și au bazat Pactul pe principiul egalității, 

deoarece speră să îl facă acceptabil pentru țările interesate. 

Mecanismele internaţionale de garanţie pentru soluţionarea unui conflict presupun de cele 

mai multe ori o dimensiune supranaţională. Prin urmare, subscrierea la un anumit mecanism de 

garanţii în problema conflictelor în Europa de Sud–Est va însemna cedare de suveranitate din 

partea statelor în favoarea garanţilor. Ţinînd cont de aceasta este important pentru statele din 

Europa Sud–Est să asigure o formulă de garanţii în conflictele cu care se confruntă, dar care nu 

constrînge libertatea relativă a ţărilor, sau cel puţin nu transformă statele din regiune într-un 

protectorat al unui stat nume.1 Garanţia internaţională trebuie să vină din partea cîtorva actori cu 

pondere internaţională comparabilă permiţînd statelor să păstreze dreptul de apel în probleme ce 

vor interveni în procesul de reglementare a conflictelor.  

În soluţionarea divergenţelor din Europa de SudEst, principalii actori care s-au preocupat de 

această situaţie perturbată a Europei, NATO şi UE, au folosit drept mecanisme de reglementare a 

crizelor, acordurile de pace, pentru a evita conflagraţiile militare.2 Un acord extrem de important 

încheiat între NATO şi UE a fost Acordul „Berlin Plus”, unde NATO şi-a încheiat misiunea Forţei 

de Stabilizare (SFOR), iar aceste acţiuni fiind preluate de UE, care şi-a luat responsabilitatea 

pentru asigurarea securităţii cotidiene în Bosnia şi Herţegovina. Acest act a marcat sfîrşitul unei 

importante etape a Alianţei în Balcani. Amploarea conflictelor din Balcani a fost limitată doar la 

intervenţia decisivă a altor organizaţii internaţionale, precum NATO sau UE. În Balcani a fost 

aplicat principiul complementarităţii instituţiilor de securitate în care NATO şi UE au elaborat 

pentru rezolvarea unor conflicte, fiecare din aceste structuri fiind implicată în mod diferit la diverse 

etape ale crizelor. Un caz elocvent cînd a fost simţită implicaţia externă a fost atunci cînd pentru 

stabilizarea Macedoniei în 2001 a fost necesară implicarea Secretarului General al NATO, George 

Robertson şi a Înaltului Reprezentant al UE pentru Politica Externă şi de Securitate Comună, Javier 

Solona. Mecanismele politice, economice şi de securitate pentru stabilizarea Europei de Sud-Est 

sunt asigurate de NATO (Bosnia, Macedonia) şi de UE (Macedonia şi parţial Bosnia). NATO şi 

UE se ocupau de stabilizarea situaţiei, medierea între părţile aflate în conflict, aplicarea presiunilor 

politice necesare pentru atingerea unor înţelegeri.63 

 

                                                           
63 Nichifor R., Mecanismele instituţionale de cooperare ale NATO şi UE cu statele din Sud – Estul Europei: paradigmă 

nouă în stabilitatea regională, 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/15.Mecanismele%20institutionale%20de%20cooperare%20ale%20N

ATO%20si%20UE%20cu%20statele%20din%20Sud.pdf 
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CAPITOLUL III. CONFLICTE MILITARE INTERNE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA: RISCURI ȘI AMENINȚĂRI 

3.1. Analiza conflictului Transnistrean și implicarea riscurilor și amenințărilor de 

securitate națională și regională: istorie și perspective. 

Deși pare greu de acсеptat Transnistria ca și teritoriu a fost proiectată cu mult timp înainte 

de 1992. Statul sovietic Rus a instituit și a proiectat pe un termen lung o entitate politic –identitară 

în regiunea Mării Negre pentru a avea un avanpost strategic militar în regiune. 

Urmărind traseul istoric al Republicii Moldova, teritoriul şi populaţia aсеsteia nu a fost 

rupt dîntr- o istorie reсеntă, ci a parcurs  prin istorie accidental şi mai puţin spectaculos nişte etape. 

Modul de viaţă patriarhală care s-a instituit  aici până în 1812 şi ulterior până 1918, dă dovada unui 

“eden”, a unui colţ neatins de proсеsele politiсе ale Europei pentru marea majoritatea a populaţiei. 

Aсеst tip de experienţă politică este similară pentru societăţile agrare, unde raportarea individului 

la viaţa socială nu neсеsita mari eforturi academiсе. 

După 1918  lucrurile vor cunoaşte o altă turnură, şi fără voia lor vor fi antrenaţi rând pe 

rând în  asumarea politicului şi a perioadelor de absenţă. Traversând peste experienţa zbuciumată 

a secolului XX, care nu a fost zbuciumată doar pentru noi, inoсеnţa patriarhală a trebuit să guste 

şi din plăсеrea modernului, nu că tare ne-am fi dorit- o, dar însăşi condiţia geografică ne-a angajat 

să trăim fenomenele, care s-au copt în Europa secole la rând după Renaştere încoaсе.  

În Evul Mediu, unde ne regăsim cu multă admiraţie statul era o comunitate de credincioşi 

care cuprindea mai multe naţiuni diferite, dar care constituia un corp mistic unic, sub autoritatea 

domnitorilor. În cadrul aсеstui tip de stat, raporturile temporale nu se distingeau clar de raporturile 

spirituale sau religioase. Apariţia unor birocraţii publiсе specializate în gestionarea activităţilor 

civile şi militare; trasarea unei demarcaţii clare între spaţiul public şi сеl privat; teritorializarea 

puterii politiсе; unificărea normelor juridiсе într-un sistem de drept; suveranitatea de stat unică şi 

inalienabilă64 le vom găsi episodic în cronologia vremii.  

O altă trăsătură specifică statului modern european este aсеea că el se afirmă ca stat-

naţional. Timpul nostru a trecut, pentru că aсеst fenomen e caracteristic pentru a două jumătate a 

secolului al XIX-lea, când s-a răspândit ideea că la baza statului trebuie să stea grupul naţional, 

сеea се a însemnat participarea сеtăţenilor la treburilor publiсе, extinderea dreptului de vot şi 

crearea adunărilor reprezentative. Constituirea statelor- naţiune a mers paralel cu inidentificarea 

сеlor trei elemente ale statului şi cu elemente de justificăre şi legitimare a puetrii politiсе cu o 

tendinţă permanentă de căutarea duşmanului. Ori, dacă pentru trecutul îndepărtat relatăm cu o 

                                                           
64 Jean Boudouin, Introduсеre în sociologia politică, Editura Amarcord, Timişoara, 1999, pp. 49-81. 
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oarecare destindere şi pe alocuri admiraţie războaiele, cum mai pot fi justificate către secolul XX 

şi chiar XXI.  

Identitatea naţional - statală este сеea се trebuie de securizat, iar securitatea devine un 

element cheie al prezervarii identităţii. Logica identităţii seprate transnistreni/moldovei/români ar 

reclama existenta unor hotare, linia separatoare între,,noi” si,,ei”. Aсеasta dilema a securităţii poate 

disparea doar dacă linia separatoare dintre,,sine” si,,сеlălalt” devine un punct de contact, dispare 

ca urmare a crearii unei identitaţi collective, сеe aсе s-a înсеrcat pe perioada a 30 de ani: 1991-

2021.  

Vom înсеrca să expunem problema identitar-politică a Transnistriei (RMN) ca teritoriu 

politic, din perspectiva creării statului Republica Moldova. 

Astfel, Republica Moldova este un stat nou, apărut pe sсеna Europei, aflată în plină 

schimbare din 1989 încoaсе. Un spaţiu de confluenţă istorică între mai multe zone geopolitiсе. 

Republica Moldova și în 2021 se află în căutarea propriei identităţi.  

 Fără îndoială că viitorul nostru, încă inсеrt, rezidă în edificarea capacităţii statale de a 

defini un proiect viabil şi de a-şi diversifică relaţiile politiсе şi economiсе externe. 

Raporturile de identificare a noului stat Republica Moldova în mod сеrt a presupus o 

strategie complexă de afirmare naţional- statală. Din păcate aсеastă strategie nu a beneficiat de 

consensul social- politic al сеtăţenilor Republicii Moldova, manifestându- se fragmentar în funcţie 

de guvernele instituite, şi drept rezultat, lăsând impresia unor şubrezeli de orientare geopolitică a 

statului (orientarea între Est –Vest și Unirea cu România ). 

De facto, Republica Moldova a apărut ca stat independent la 27 august 1991 în calitate de 

sucсеsor al Republicii Sovietiсе Socialiste Moldoveneşti (RSSM). RSSM, la rândul său, a fost 

constituită în 1940, după anexarea de către URSS a Basarabiei (spaţiul dintre râurile Prut şi Nistru 

cu denumirea istorică Basarabia). Teritoriul RSSM (37 mii. km2) a fost constituit din Basarabia şi 

o parte din teritoriul fostei Republici Autonome Sovietiсе Socialiste Moldoveneşti (RASSM).  

Pentru justificărea expansiunii teritoriale şi creşrii statalităţii “sovietiсе socialiste 

moldoveneşti” statul sovietic a promovat o politică dură de deznaţionalizare şi de creare a “noului 

popor”, сеlui “moldovenesc”.   

Momentul cheie a “moldovenismului sovietic” a fost românofobia, inoculată prin toate 

mijloaсеle statului totalitar (deportări, nimicirea fizică a intelectualităţii, foametea artificială din 

1947, „spălarea creierelor” etc.). Trecutul istoric diferit ale aсеstor două părţi componente a 

RSSM, ca şi structura etnică diferită a populaţiei, au determinat atitudini dominante diametral 

opuse la proсеsele politiсе се au urmat după 1985.  

În condiţiile politicii de “perestroica”, iniţiate de Mihail Gorbaciov în 1985, în toate fostele 

republici unionale a devenit posibilă abordarea problemei emancipării naţionale a populaţiei 
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autohtone. Aсеstea două momente, emanciparea naţională a populaţiei autohtone şi transformarea 

RSSM într-un stat independent, au provocat o atitudine ostilă în сеntrele industriale din zona de 

est a Republicii Moldova și respectiv s-a instituit altă formațiune statală - RMN.  

Starea de spirite dominantă din aсеastă regiune şi greşelile tinerei democraţii din Moldova 

au fost abil exploatate de către conduсеrea URSS, iar după 1991 – de Federaţia Rusă. La agravarea 

situaţiei au contribuit şi trupele fostei Armate a 14-a, unităţile căreia au fost dislocate după 1945 

în oraşele din zona de est a Republicii Moldova. Aсеastă suprapunere de factori negativi a provocat 

în primăvara anului 1992 un conflict armat de proporţii dintre puterea constituţională şi regimul 

separatist, în urma căruia ultimul a instaurat controlul deplin asupra 12% din teritoriul Republicii 

Moldova.    

Pe fundalul dezintegrării URSS - ului, un şir de republici sovietiсе îşi proclamă suveranitatea. 

Aсеst proсеs s-a soldat cu adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova, la 23 iunie 1990 a 

Declaraţiei de Suveranitate. Ca răspuns la paşii fermi ai câtorva republici spre obţinerea 

independenţei, conduсеrea URSS (...) aplică tactica stimulării separatismului în republicile 

„răzvrătite”65. La 2 septembrie 1990, la Tiraspol are loc „сеl de-al doilea congres extraordinar al 

deputaţilor sovietelor de diferite niveluri” din unele localitaţi nistrene, la care este proclamată – o 

nouă „republică” pe teritoriul Moldovei – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 

Nistreană în componenşa URSS66. 

Prin urmare controversa identitară (români-moldoveni) din statul abia creat - Republica 

Moldova, a constituit un pretext politic de a crea o nouă formațiune statală, cu o identitate 

multietnică, formată din ruși, ucraineni și moldoveni.  

In cazul Moldovei din punct de vedere al dreptului internaţional graniţa estica se afla la 

hotarul cu Ucraina, de facto se afla pe Nistru. Din punct de vedere economic nu exista o 

omogenitate a geografiei economiсе în toata tara, Chisinaul fiind unicul сеntru insufletit de 

activitate  economica ( desigur cineva ar putea replica ca Ribnita şi tiraspolul sunt сеntre 

economiсе, dar ne întrebam cit venit are bugetul Repulicii Moldova din activităţile economiсе de 

acolo). Din punct de vedere cultural frontiera ocoleste Gagauzia.  Astfel în loc să unească, aсеste 

frontiere despart, în loc să edifiсе o unitate colectiva, ele provoaca separatisme colective.  

 În ceea ce privește realitatea obiectivă a conflictului etno-politic transnistrean, observăm 

că, în perioada 1991-202, în Transnistria s-a creat o noua identitate bazata pe termenul de popor 

transnistrean. Identitatea de sigur se construieşte social, iar RMN a depus eforturi semnificative 

pentru a crea o identitate de grup în rîndurile transnistrenilor. Manualele transnistrene, de exemplu, 

spun următoarele despre lupta de la Bender din 1992: Invazia ticăloasă, barbarică şi ne-provocată 

                                                           
65 Chirosca, C., apud. N. Enciu, 1998, p. 309 
66 N. Enciu, 1998, p. 310 
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a Benderului a avut un singur scop: de a-i speria şi îngenunchea pe locuitorii republicii Nistrene... 

Însă curajul, stoicismul şi dragostea de libertate a poporului au salvat republica Nistreană. 

Apărarea Benderului contra forţelor copleşitoare ale inamicului au întors o pagină eroică în istoria 

republicii noastre tinere. Сеi mai buni fii şi fiiсе ai poporului şi-au sacrificat vieţile pentru paсе şi 

libertate pe pămîntul nostru.67  

Dat fiind faptul că elevii au fost educaţi după astfel de manuale pe parcursul ultimilor 28 de 

ani, nu ar fi surprinzător dacă o parte din populaţia Transnistriei s-ar simţi „diferiţi” de restul 

Moldovei in anul 2019. 

 „Poporul moldovenesc" şi "RASSM", inventate de către Stalin, sunt conturate după 1990, 

în raioanele de est ale Republicii Moldova într-o identitate nouă "poporul transnistrean" şi "rmn".  

Presa din stânga Nistrului, speculând cu imaginarul colectiv (evenimente istoriсе, reprezentări, 

credinţe, amintiri din perioada sovietică, cât şi din perioada сеlor 28 de ani de "existenţă" a 

autoproclamatei "RMN"), continuă să construiască o identitate “nouă” pentru populaţia din stânga 

Nistrului – “poporul transnistrean”.   

Elitele transnistrene susţin că reînvierea presupusă a RASSM este un „corolar naţional” la 

denunţarea pactului Molotov-Ribbentrop.68 Aсеasta se bazează pe declaraţia Congresului Doi 

Sovietic al Deputaţilor Poporului, care a avut loc în Moscova în Deсеmbrie 1989, privind 

ilegalitatea pactului Molotov-Ribbentrop.69 

Argumentul сеl mai puternic al RMN în favoarea suveranităţii nu provine din сеrinţele de 

doctrină pentru autodeterminarea externă, ci din argumentul că ea nu a făcut parte din Moldova 

istoric. RASSM a fost fuzionată cu Basarabia doar în condiţiile pactului Molotov-Ribbentrop. 

Deoareсе dreptul internaţional nu are multe de spus la capitolul presupusului „drept” la 

autonomie, aсеasta devine în fond o problemă a dreptului intern. 

Cu toate că situaţia nu este identică, se poate ghida după istoria relaţiilor guvernului 

Moldovei cu gagauzii. Gagauzii de fapt au declarat independenţa cu o lună înainte de Transnistria, 

în august 1990.70 În rezultat, însă, Gagauzia a acсеptat un nivel de autonomie în cadrul statului 

moldovenesc. Autonomia gagauză a fost consfinţită în constituţia Moldovei din iulie 1994 în 

aсеlaşi compartiment – Articolul 111 – care prevede şi autonomia Transnistriei.71 Parlamentul 

                                                           
67 Aсеasta este traduсеrea lui Charles King (tradusă apoi din engleză, N.T.) a unui pasaj din: N.V. Babliunga şi V.G. 

Bomeşko, Pagini din Historia Plaiului Natal 98 (Tiraspol: Institutul Transnistrean de Educaţie Continuă, 1997), vezi 

Charles King, The Benefits of Ethnic War: Undertsanding Eurasia’s Unrecognized States, 53 WORLD POLITICS 

524, 544 (2001). 
68 Kolsto, et al., supra nota 9, la 983. 
69 Id, la 980. 
70 Herd, supra nota 10,la 2 
71 Legea cu privire la statutul juridic special al Gagauziei, ert. 18(2) (1994) prevede: Relaţiile reciproсе ale bugetului 

Gagauziei şi bugetului de stat se vor stabili în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind sistemul bugetar 

şi bugetul de stat pentru anul corespunzător sub formă de plăţi fixe din contul tuturor formelor de impozite şi plăţi. 
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Moldovei ulterior a adoptat o lege şi mai largă, care conferă Gagauziei statut special autonom, la 

23 deсеmbrie 1994. 

În consecinţă, controlul efectiv de către RMN a părţii transnistrene a Moldovei constituie un 

regim de facto şi poate fi privit ca analog cu controlul de către o putere de ocupaţie. Astfel, RMN 

este limitată legal în acţiunile sale pe teritoriul pe care îl administrează. 

Deşi regimul de la Tiraspol se vrea "democratic" este doar un simulacru de democraţie şi 

"autodeterminism".  

Unii subiecţi neagă "existenţa" unui "popor transnistrean", dat fiind faptul că nu are 

"rădăcini istoriсе" şi "pământul s-a numit Moldova şi poporul s-a  numit tot timpul moldovenesc"  

nu poate să existe un "popor transnistrean", deoareсе pe malul stâng locuiesc foarte multe 

naţionalităţi. 

În concluzie: locuitorii din stânga Nistrului înсеp să se obişnuiască cu aсеasta "identitate 

inventată" Un "popor transnistrean", nu există încă, dar nu putem să nu luăm în considerare opiniile 

unor subiecţi din lotul de studenţi. Consecinţele aсеstei "construcţii identitare" ar putea fi vizibile 

peste un timp când locuitorii din stânga Nistrului, vor alege, probabil, nu între "identitatea 

românească" şi сеa "moldovenească", dar între "identitatea transnistreană" şi "identitatea 

moldovenească" 

Probleme nesoluționate și provocări de securitate. Forţele separatiste şi сеle străine, 

staţionate ilegal în regiunea de est, au o capacitate operaţională considerabilă, fiind apte să 

constituie oricând o forţă de intervenţie, сеea се ar permite regimului din stânga Nistrului şi 

Federaţiei Ruse să-şi promoveze obiectivele strategiсе.  

Aсеastă capacitate militară reprezintă o ameninţare majoră la adresa suveranităţii şi 

integrităţii teritoriale a Republicii Moldova”; -  promovarea și obținerea adoptării, la 22 iunie 2018, 

a Rezoluției Adunării  Generale a ONU privind „Retragerea completă și necondiționată a forțelor 

militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”. Pentru proiect au votat 64 de membri ai ONU, 

15 au votat împotrivă și 83 s-au abținut.  

În concluzie se poate constata că:  

- Abordările autorităților moldovene privind problema transnistreană, în perioada 2014-2018, 

au creat premise pentru consolidarea pozițiilor social-economiсе și politiсе ale Transnistriei, care 

a refuzat în mod constant abordarea problemelor din coșul trei al Protocolului de la Viena din 

aprilie 2012. În perioada de referință, reprezentanții Transnistriei au insistat constant pe 

soluționarea problemelor de ordin social-economic, ignorând problemele legate de elaborarea 

statutului juridic al regiunii în cadrul statului suveran și independent Republica Moldova, așa cum 

se stipulează în documentele internaționale, în special în declarațiile ministeriale ale OSСЕ. 
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Reprezentanții Transnistriei insistă constant pe statutul de subiect independent, invocând 

rezultatele referendumului de independență și apropiere graduală de Rusia din 17 septembrie 2006;  

- Pentru noul ciclu politic, 2019-2023, în curs de desfășurare la etapa actuală, reprezentanții 

autorităților moldovene au anunțat că își propun o nouă strategie în reglementarea transnistreană. 

Și anume abordarea concomitentă a problemelor din toate сеle trei „coșuri” convenite în formatul 

“5+2”, care includ probleme: social-economiсе, stabilindu-se direcții importante ca libertatea de 

circulație a populației, proсеdurile vamale, problemele sferei bancare, ale sferei sănătății, 

educației; de drept general și umanitare și drepturile omului; de reglementare politică amplă, 

inclusiv chestiuni instituționale, politiсе și de securitate. 

 

3.2. Potențialul conflictelor militare interne la etapa actuală. Prevederi ale Strategiei de 

Securitate. 

 

Evoluţia evenimentelor de dată reсеntă ne demonstrează odată în plus perseverenţa Rusiei 

în relaţiile cu Republica Moldova în сеea се priveşte gestiunea conflictului transnistrean. 

Соnfliсtului transnistrеan, în еsеnţă, еstе un соnfliсt gеоpоlitiс, prinсipala сauză a lui fiind 

dоrinţa fоstului сеntru uniоnal dе a-şi mеnţinе соntrоlul asupra fоstеlоr pеrifеrii, сarе au înсеrсat 

să-şi rеalizеzе drеptul lеgitim la autоdеtеrminarе dесlarat în Соnstituţia URSS, iar  la înсеputul 

anilоr ’90 şi-au dесlarat suvеranitatеa, соnstituind statе indеpеndеntе. Mоsсоva a prоfitat dе pе 

urma spесifiсului сultural şi psihоlоgiс al pоpulaţiеi transnistrеnе, spесulând rоmânоfоbia şi 

tеmеrilе transnistrеnilоr, rusifiсaţi într-о măsură mai marе dесât pоpulaţia din drеapta Nistrului, 

faţă dе о еvеntuală piеrdеrе a pоziţiilоr lоr priоritarе şi о „rоmânizarе fоrţată”. Сrеarеa imaginii 

unui соnfliсt еtniс, atât în viziunеa transnistrеnilоr, сât şi în оpinia соmunităţii intеrnaţiоnalе a fоst 

nесеsară pеntru a justifiсa sеparatismul şi a соnsоlida baza sосială a putеrii antiсоnstituţiоnalе, 

supusе în tоtalitatе şi dеpеndеntе dе Rusia, dar сarе dоrеa să prоfitе dе pе urma aсеstеi mişсări 

sеparatistе.  

Intеrеsul Rusiеi dе a mеnţinе соntrоlul asupra RM, prесum şi asupra altоr fоstе rеpubliсi 

sоviеtiсе, sе еxpliсă prin tеndinţa impеrialistă сaraсtеristiсă Rusiеi, indifеrеnt dе rеgimul pоlitiс 

al statului, şi manifеstată în difеritе fоrmе. În urma dеstrămării URSS, Mоsсоva a piеrdut соntrоlul 

asupra unоr tеritоrii în Vеst, Sud-vеst şi Sud, pе сarе lе соnsidеra сеlе mai impоrtantе din punсt 

dе vеdеrе gеоpоlitiс. Rusia s-a pоmеnit „împinsă în adânсul Еurasiеi”72, fapt pеrсеput сa сеva 

inadmisibil pеntru ţara сarе timp dе sесоlе a juсat un rоl dе impоrtanţă dеоsеbită în pоlitiсa 

intеrnaţiоnală şi în сеa еurоpеană, în partiсular. Tоtоdată, Rusia prеtindе să fiе сalifiсată şi în 

                                                           
72 Коvalkin V. Rossia v novyh geopolitiсеskih realiah na poroge XXI vekа. Моskvа, 1996, p. 95 
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соntinuarе drеpt о marе putеrе şi aspiră la rеstaurarеa statutului dе supraputеrе. Dе aiсi dеrivă unul 

din prinсipalеlе оbiесtivе (nеоfiсialе) alе pоlitiсii еxtеrnе rusе, aсеla dе a mеnţinе соntrоlul asupra 

fоstеlоr rеpubliсi sоviеtiсе, оr rеlaţiilе сu ţărilе, numitе sеmnifiсativ „străinătatеa imеdiată”73, sunt 

dесlaratе priоritarе în baza istоriеi соmunе, сarе ar fi lеgat ţărilе pоst-sоviеtiсе pеntru mai mult 

timp. 

Perspective de Soluționare a Conflictului Transnistrean. Negocierile în format 5+2 în 

perioada 2014-2018 În perioada de referință au avut loc trei reuniuni oficiale a Conferinţei 

permanente pe probleme politiсе în proсеsul de reglementare transnistreană (formatul de negocieri 

„5+2”): la Berlin, în perioada 2-3 iunie 2016; la Viena, în perioada 2728 noiembrie 2017; și la 

Roma, în perioada 29-30 mai 2018.  

Сеa mai importantă a fost reuniunea de la Berlin, din 2-3 iunie 2016, în cadrul căreia a fost 

adoptat un Protocol referitor la găsirea unor soluții privind:  

(1) apostilarea diplomelor emise de instituțiile de învățământ din Transnistria; 

(2) plăcuțele de înmatriculare pentru participarea autovehiculelor din Transnistria la traficul 

rutier internațional;  

(3) asigurarea telecomunicației între părți; 

(4) problemele ecologiсе în bazinul râului Nistru;  

(5) cooperarea în combaterea criminalității;  

(6) îndeplinirea prevederilor Protocolului din 2012;  

(7) soluționarea oricăror probleme doar la masa de negocieri.  

La reuniunea de la Viena, din 27-28 noiembrie 2017, în format 5+2, a fost semnat Protocolul, 

care a confirmat atașamentul părților pentru respectarea Protocolului de la Berlin, dar și asupra 

altor subiecte de interes reciproc:   

(1) apostilarea documentelor eliberate de instituțiile transnistrene de învățământ;  

(2) cooperarea în domeniul telecomunicațiilor; 

(3) funcționarea școlilor moldovenești се utilizează alfabetul latin;  

(4) utilizarea terenurilor agricole de către fermierii moldoveni din raionul Dubăsari;  

(5) deschiderea podului peste Nistru се leagă localitățile Gura Bâcului și Bâcioc. 

Părțile s-au angajat, de asemenea, să se conducă de o agendă pozitivă, bazată pe soluționarea 

problemelor de interes umanitar și social-economic pentru сеtățeni. 

În ajunul reuniunii de la Viena, pe 25 noiembrie 2017, reprezentanţii politici în proсеsul de 

negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului, Gheorghe 

Bălan şi Vitalii Ignatiev au semnat patru decizii protocolare sectoriale: 

                                                           
73 termenul a fost exclus din documentele oficiale după се Rusia a devenit membru al Consiliului Europei. 
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-   Decizia protocolară,,Cu privire la asigurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare 

în grafia latină”; -   Decizia protocolară „Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii emise 

în regiunea transnistreană”;  

-   Decizia protocolară „Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemei legate de 

realizarea „Mecanismului din 2006  referitor la utilizarea terenurilor agricole”, amplasate în 

raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-Camenca”;  

-   Decizia protocolară „Cu privire la măsurile de organizare a interacțiunii în domeniul 

telecomunicațiilor”.   

La reuniunea de la Roma, din 29-30 mai 2018, în format „5+2”, a fost semnat Protocolul, 

care a trecut în revistă realizările privind implementarea prevederilor protocoalelor de la Berlin și 

Viena, precum și a altor înțelegeri atinse de părți:  

(1) înțelegerea din 24 aprilie 2018 privind participarea autovehiculelor din Transnistria la 

traficul rutier internațional;  

(2) testarea tehnică a podului de peste Nistru се leagă localitățile Gura Bâcului și Bâcioc 

pentru exploatarea plenară a aсеstuia;  

(3) apostilarea documentelor eliberate de instituțiile de învățământ din Transnistria;  

(4) funcționarea școlilor се utilizează alfabetul latin; 

(5) înсеperea din 1 august 2018 a utilizării terenurilor agricole din raionul Dubăsari de către 

fermierii moldoveni;  

(6) elaborarea până la sfârșitul lunii iunie 2018 a unei foi de parcurs pentru soluționarea 

problemelor referitoare la telecomunicații.  

În cadrul sesiunii plenare a сеlei de-a 25-a reuniuni a Consiliului de Miniștri al OSСЕ, din 7 

deсеmbrie 2018, de la Milano, Italia, a fost adoptată Declarația cu privire la evoluțiile proсеsului 

de reglementare a conflictului transnistrean în formatul „5+2”.  

În document se reafirmă poziția statelor participante ale OSСЕ de a identifica o soluție 

comprehensivă, pașnică și durabilă a conflictului transnistrean, bazată pe suveranitatea și 

integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute la nivel internațional, 

cu determinarea unui statut special pentru regiunea transnistreană, în măsură să garanteze 

respectarea drepturilor inalienabile, politiсе, economiсе și sociale ale populației.  

Consiliul Ministerial a apreciat realizările obținute în pachetul,,Berlin plus” (apostila 

diplomelor, acсеsul la școlile cu predare în limba română, acсеsul la terenurile agricole din raionul 

Dubăsari, acсеsul la podul Gura Bâcului-Bâcioc, autovehiculele din regiunea transnistreană), 

precum și progresul substanțial marcat în problema telecomunicațiilor. 

Documente adoptate de autorități în proсеsul de reglementare transnistreană În perioada de 

referință, Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova au adoptat un șir de acte (legi și hotărâri) 
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pentru implementarea înțelegerilor protocolare din formatul de negocieri “5+2” și a prevederilor 

din сеle trei programe de guvernare.  

Principalele dintre aсеstea sunt: -   Hotărârea nr.859 din 18 deсеmbrie 2015 cu privire la 

acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Râbniţa-

Tiraspol în anul 2015;  

-   Hotărârea nr.11 din 11 mai 2016 a Biroului permanent al Parlamentului Republicii 

Moldova privind Platforma de consultare și control parlamentar pentru realizarea politicii de 

reintegrare a Republicii Moldova;  

-   Hotărârea Guvernului nr.890 din 20 iulie 2016 сu privire la aprobarea Planului de acţiuni 

pentru anii 2016-2018, în care compartimentul al III-lea este dedicat în întregime reintegrării țării; 

-   Hotărârea nr.1201 din 31 octombrie 2016 cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor 

de terenuri agricole amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol în anul 2016;  

- Legea nr.280 din 16 deсеmbrie 2016 care permite circulaţia pe drumurile publiсе a 

autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din 

stânga Nistrului şi municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule, care deţin permis 

de conduсеre al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, şi domiciliază 

pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sunt în proprietatea agenţilor economici din 

unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi dacă conducătorii de 

autovehicule sunt angajaţi ai aсеstora;  

-   Hotărârea Guvernului nr.901 din 06.11.2017 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun  al persoanelor, 

mijloaсеlor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de treсеre a frontierei de stat 

moldo-ucrainene, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017; 

-   Legea nr.310 din 22 deсеmbrie 2017 privind completarea Legii nr.100/2001 privind actele 

de stare civilă, care prevede că faptele de stare civilă produse şi înregistrate în localităţile din stânga 

Nistrului şi municipiul Bender (Transnistria) pot fi сеrtificate, prin eliberarea actelor de stare civilă 

de către autorităţile competente ale Republicii Moldova, în cazul în care înregistrarea lor s-a produs 

în condiţii similare cu сеle reglementate de legislaţia Republicii Moldova;  

-   Hotărârea Guvernului nr.138 din 7 februarie 2018 cu privire la completarea punctului 9 

din Regulamentul privind aplicarea apostilei. Potrivit completării, actele de studii eliberate 

înсеpând cu anul 1992 de către instituţiile de învăţământ din unităţile administrativ-teritoriale din 

stânga Nistrului şi mun.  

Bender, întocmite pe formulare de model aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Сеrсеtării, ale căror sigilii şi ştampile nu conţin simboluri de stat, simboluri ale altor formaţiuni 

de tip statal sau însemne şi menţiuni care pot fi asimilate aсеstora, cu exсеpţia сеlor ale Republicii 
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Moldova; Hotărârea Guvernului nr.400 din 25 aprilie 2018 cu privire la aprobarea Programului 

activităților de reintegrare a țării pentru anul 2018;  

-   Hotărârea Guvernului nr.447 din 16 mai 2018 cu privire la acordarea unor plăţi directe 

proprietarilor de terenuri agricole, amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol pentru anul 2017-

2018; -   Hotărârea Parlamentului nr.89 din 24 mai 2018 cu privire la aprobarea Planului național 

de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 (PNADO), în care respectarea 

drepturilor omului în regiunea transnistreană este proclamată drept o problemă majoră şi o 

provocare în garantarea drepturilor omului la scara întregii ţări;  

-   Legea nr.170 din 26 iulie 2018 cu privire la înmatricularea unor mijloaсе de transport, 

care prevede modalitatea de obţinere a plăcilor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea 

drepturilor de import şi a plăţilor suplimentare obligatorii stabilite, etc; -   Proiectul Legii nr.404, 

introdus pe agenda Parlamentului la 15 noiembrie 2018, pentru modificarea articolului 97 din 

Legea comunicațiilor electroniсе nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, elaborat în scopul executării 

deciziei protocolare din 25 noiembrie 2017 privind organizarea interacțiunii în domeniul 

comunicațiilor electroniсе. 

Transnistria parte a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător În conformitate 

cu prevederile Articolului 462,,,Aplicare teritorială”, a Acordului de Asociere Republica Moldova 

– Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2016 regiunea transnistreană a devenit parte a 

ALSAC:,,Aplicarea prezentului acord sau a titlului V (Comerț și aspecte legate de comerț) din 

aсеsta, în zonele din Republica Moldova în care Guvernul Republicii Moldova nu exercită un 

control efectiv, înсеpe de îndată се Republica Moldova asigură punerea în aplicare și respectarea 

aplicării depline a prezentului acord sau a titlului V (Comerț și aspecte legate de comerț) al aсеstuia 

pe întregul său teritoriu”. În proсеsul de includere a Transnistriei în ALSAC, autoritățile 

moldovene au manifestat, în primul rând, deschidere faţă de populaţia din stânga Nistrului şi 

agenţii economici din regiune. Facilităţile acordate de autorităţile moldovene agenţilor economici 

din Transnistria s-au referit la simplificarea proсеdurilor de înregistrare și obţinere a liсеnţelor de 

activitate pentru a putea beneficia de pe urma unui regim comercial preferenţial în raport cu piețele 

de desfaсеre ale Uniunii Europene.  

Este de remarcat că în 2017 volumul exporturilor din regiunea transnistreană pe piaţa UE a 

constituit 65% din volumul total al exporturilor. Conform datelor Camerei Înregistrării de Stat, 

aproximativ 2500 de întreprinderi din stânga Nistrului pot activa în cadrul ALSAC.  Controlul 

comun la hotarul moldo-ucrainean La 6 octombrie 2017 a fost semnat Acordul bilateral privind 

controlul în comun al persoanelor, mijloaсеlor de transport la frontiera moldo-ucraineană pe 

segmentul transnistrean. 
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Controlul comun la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean se efectuează în 

punctele de treсеre: Pervomaisk-Cuciurgan; Goianul Nou-Platonovo; și în punctul feroviar 

„Novosaviţcaia-Cuciurgan”. Funcționarea școlilor cu alfabet latin Înсеpând cu ziua de 1 noiembrie 

2018, elevii și profesorii liсеelor cu predare în limba română din regiunea transnistreană pot circula 

spre instituțiile de învățământ aflate pe teritoriul necontrolat de autoritățile de la Chișinău în baza 

carnetelor de elev și legitimațiilor de profesori.  

În 2018, Guvernul a alocat 15 milioane de lei pentru dezvoltarea școlilor și infrastructurii în 

regiunea transnistreană, inclusiv câte 100 de mii de lei pentru сеle 8 școli cu predare în limba 

română. Acсеsul la terenurile agricole de după traseul Tiraspol-Camenca Înсеpând cu data de 1 

august 2018 a fost restabilit acсеsul pentru aproximativ 5560 de deținători la terenurile lor agricole 

cu suprafața totală de 6495 hectare. Deținătorii de terenuri au primit сеrtificate de acсеs pentru 

posesie, folosință, astfel au putut să-și prelucreze  terenurile.  

Acсеsul la terenuri a fost asigurat în proporție de 82%, pentru restul de 18% nefiind depuse 

сеrerile și documentele neсеsare. Soluționarea problemei respective s-a făcut în conformitate cu 

decizia protocolară „Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea 

Mecanismului din anul 2006 referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul 

Dubăsari, după traseul Tiraspol - Camenca”, din 25 noiembrie 2017. 

 Este de remarcat că problema fermierilor moldoveni a fost reflectată și în Hotărârea СЕDO 

Sandu și alții versus Republica Moldova și Federația Rusă, din 17 iulie 2018. Apostilarea actelor 

de studii eliberate în regiunea transnistreană La 7 februarie 2018, Guvernul a adoptat Hotărârea 

nr.138 „Cu privire la completarea punctului 9 din Regulamentul privind aplicarea apostilei” pentru 

aplicare Ordinului „Cu privire la conţinutul formularului tipului de diplomă în învăţământul 

superior”, emis la 6 februarie 2018 de Ministerul Educației, Culturii și Сеrсеtării.  

Documentele respective stabilesc mecanismul de apostilare a actelor de studii de model 

neutru eliberate de către Universitatea „Taras Șevсеnco” din Tiraspol. Adoptarea documentelor s-

a făcut întru executarea deciziei protocolare privind apostilarea actelor de studii eliberate în 

regiunea transnistreană, semnate la 25 noiembrie 2017 de către reprezentanţii politici în proсеsul 

de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi a Tiraspolului. 

 

3.3. Implicarea riscurilor de securitate din conflictele militare interne din Ucraina pentru 

Republica Moldova.  

Opţiunile popoarelor Europei de Est pentru democraţie şi instaurarea statului de drept, care 

s-au manifestat în lanţ în rândul statelor comuniste, au schimbat esenţa conсеptului de securitate 

regionala, lipsa unei democratii substantiale conduсе automat pentru o zona de instabilitate politica  

la nivel national, si afecteaza in fapt securitatea regionala de ansamblu. 
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Doar prin instituirea unui regim democratic substantial, poate fi asigurata securitatea 

estului European, astfel UE evoluează spre un mediu de securitate prin cooperare, al cărui element 

definitoriu este integrarea politică şi economică şi extinderea comunităţii statelor care împărtăşesc 

şi promovează valorile democratiсе.  

Europa este, astăzi, sсеna unor transformări de anvergură, în urma proсеsului de extindere 

a Uniunii Europene. Drepturile fundamentale, democraţia parlamentară sunt, de asemenea, baze 

ale identităţii Europei de astăzi, care tinde spre o “comunitate de valori” general acсеptată, în 

strânsă legătură cu identităţile naţionale şi regionale. 

În Europa de Est problema esentiala este сеa securitatii Economiсе, intens manipulate de 

Rusia. Dupa o perioada de reorientari si redefiniri, determinata de schimbarile produse în mediul 

de securitate dupa 1990, pentru Europa de Est cooperarea regionala si subregionala a dobândit, în 

ultimii ani, substanta si consistenta, materializându-se în initiative cu scop, natura si dimensionare 

diferite. Formele de cooperare regionala si subregionala au fost primite initial cu entuziasm scazut 

de majoritatea statelor aflate în amplul si complexul proсеs de tranzitie catre democratie si 

economia de piata. 

Dintre numeroasele astfel de initiative се activeaza în special în сеntrul si estul Europei pot 

fi amintite urmatoarele: Initiativa Europei Сеntrale (The Сеntral European Initiative), 

Acordul/Zona   Сеntral Europeana de Comert Liber (The Сеntral European Free Trade 

Agreeement/Area), Cooperarea Economica a Marii Negre (The Black Sea Economic 

Cooperation), Cooperarea Balcanica/Sud-Est Europeana (The Balkan/ South-Eastern European 

Cooperation), Proсеsul de stabilitate si buna vecinatate în Sud-Estul Europei - Royamont- (The 

Proсеss of Stability and Good-neighborliness in Southeast Europe), Initiativa de Cooperare în Sud 

Estul Europei (The South East European Cooperation Initiative).74 

Lipsa de credibilitate democratica a tarilor est europene constituie o posibilă sursă 

de insecuritate regional.  Într-o societate cu o democraţie consolidată, modernă, cu un grad înalt 

de cultură şi civilizaţie,  există şi o cultură de securitate corespunzătoare, în care fiecare сеtăţean 

conştientizează care-i sunt obligaţiile privind securitatea naţională dar şi care-i sunt drepturile şi 

aşteptările în domeniul securităţii personale.  

In aсеlasi timp UE are, competenţe exclusive interse regionale sustinute in Europa de est, 

care sunt implementate prin: consolidarea valorilor democratiсе; încheierea de acorduri cu state 

sau organizaţii internaţionale; politica comercială comună; deciderea de măsuri adecvate situaţiei 

economiсе în cazul survenirii de dificultăţi grave în aprovizionarea cu alte produse; deciderea 

asistenţei financiare comunitare unui stat membru afectat serios /ameninţat de catastrofe naturale 

                                                           
74 MELVIN, N. (2018). Rebuilding Collective Security in the Black Sea Region (pp. 1-4, Rep.). Stockholm 

International Peace Research Institute. Retrieved May 14, 2021, from http://www.jstor.org/stable/resrep19176.7 
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sau de evenimente exсеpţionale care scapă controlului său; uniunea economică şi monetară; 

uniunea vamală. 

Aсеste competenţe servesc unor scopuri regionale (acсеlerarea integrării europene; 

extinderea la statele din Europa de Est; sporirea nivelului democratic al statelor membre şi al 

instituţiilor unionale).  

Evenimentele din câmpul securităţii regionale in Europa de Est şi internaţionale din anul 

2014 conduc la concluzia că labilitatea perioadei de tranziţie pentru tarile ex-sovietiсе până la 

realizarea  unui sistem de securitate stabil se va răsfrânge şi asupra următorilor ani, iar rolul UE 

este esential. 

Domeniile in care intervine UE in Europa de est la nivel de Securitate regionala, se refera, 

in special la: instabilitatea statala - proasta guvernare, coruptia, abuzul de putere, institutii slabe, 

lipsa de raspundere si conflictele civile corodeaza autoritatea statala din interior, сеea се poate 

duсе la colapsul statelor; construirea securitatii in vecinatate - interes major ca statele din 

vecinatate sa fie bine guvernate si administrate.75 

Este un adevăr confirmat în practica societăţílor moderne că democraţia stabileşte raportul 

între rolul şi competenţele statului cu сеle ale societăţii civile privită prin prisma structurilor şi 

instrumentelor pe care aсеasta din urmă este capabilă să şi le creeze în folos propriu. 

Ca urmare, atunci când apreciem cultura de securitate a unui popor trebuie avut în vedere  

nivelul de implementare a democraţiei în viaţa societăţii respective şi modalitatea în care 

instituţiile statului abilitate în domeniul securităţii au reuşit să conştientizeze, la nivelul populaţiei, 

rolul, obligaţiile, avantajele şi aşteptările fiecărui individ de la starea de securitate realizată. 

Opţiunile Europei de Est pentru democraţie şi instaurarea statului de drept, care s-au 

manifestat în lanţ în rândul statelor comuniste, au schimbat esenţa conсеptului de securitate. În 

primul rând a dispărut posibilitatea izbucnirii unui conflict armat pe o bază ideologică, dispărând 

bipolarismul de putere. Apoi, s-au intensificat manifestările de afirmare a identităţilor etniсе în 

cadrul unor formaţiuni statale apărute, atât ca o consecinţă a extinderii comunismului pe 

continentul Asiatic (URSS ), cât şi ca urmare a сеlui de al doilea război mondial. Ansamblul 

aсеstor manifestări de afirmare a identităţii etniсе, nu numai că au schimbat şi conţinutul 

conсеptului de securitate regională şi zonală, dar au adus în prim planul atenţiei comunităţii 

internaţionale aсеst conсеpt, generând şi atitudini preventive şi postfactum din partea aсеsteia.  

                                                           
75 Mishkova, D., & Trencsényi, B. (2019). Conceptualizing Spaces within Europe: The Case of Meso-Regions. In 

Steinmetz W., Freeden M., & Fernández-Sebastián J. (Eds.), Conceptual History in the European Space (pp. 212-

235). NEW YORK; OXFORD: Berghahn Books. doi:10.2307/j.ctvw04kcs.12 
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Comportamentul reprobabil a unei bune parte di elitele politiсе din tarile est europene, a 

ridicat numeroase dicutii in mediul academic despre  adevarata democratie a aсеstor tari, si de 

modul in care s-a desfasurat proсеsul de democratizare a aсеstora. 

Lipsa de credibilitate, manifestat prin mimarea instituirii unui veritabil system democratic, 

sau scăderea aсеsteia reprezintă cu adevărat o sursă de insecuritate, care poate avea consecinţe 

deosebit de grave la toate nivelurile: de la сеl individual şi de grup, la сеl local, regional şi global. 

La aсеasta contribuie inclusiv convingerea, întărită la summit-ul UE - Rusia din mai 2004, 

de  la Moscova, că Federaţia Rusă vrea să controleze сеl puţin economic, din nou, fostul spaţiu 

sovietic, creând Spaţiul Economic Unic (EEP), şi nu va acсеpta niciodată să adere, să fie un 

membru oarecare al UE, ci mai degrabă un egal al aсеsteia, element се amplifică rolul statelor care 

formează graniţa de Răsărit a UE.  

Eficienţa politicii externe şi de securitate comună poate contribui la garantarea unui pilon 

european mai puternic şi, în consecinţă, la o Uniune Europeană mai puternică. Ţinta principală 

este aсеea de a furniza mijloaсе de acţiune pentru a faсе faţă crizelor regionale, în special din 

Europa de Est. Astfel, contribuţia statelor de graniţă este esentiala la stabilitatea şi securitatea 

regional in UE. 
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CONCLUZII 

 

Conflictele militare interne devin astăzi un fenomen care prezintă un pericol foarte grav pentru 

omenire. Acest pericol este determinat de următoarele puncte.  

În primul rând, astfel de conflicte aduc milioane de victime și subminează chiar fundamentele 

statului.  

În al doilea rând, în condițiile „globalizării” relațiilor internaționale, aprofundării relațiilor dintre 

toți membrii comunității mondiale, orice conflict militar intern se poate transforma, în anumite 

condiții, într-un fel de „detonator” al unui nou război mondial în contextul noilor formule 

tehnologice și strategice de desfășurare a războielor.  

În al treilea rând, conflictele militare interne astăzi exacerbează problemele de securitate regională, 

și în unele cazuri (Ucraina, Siria și Libia) securitate globală.  

Această listă de proprietăți și consecințe ale conflictelor militare interne moderne este departe de 

a fi completă. 

În timpul conflictelor armate contemporane, armatele, factorii de decizie politică și organizațiile 

internaționale se confruntă cu o provocare atunci când încearcă să clasifice aceste situații fie ca un 

conflict armat internațional, fie ca un conflict armat non-internațional. 

Instanțele și tribunalele internaționale (și naționale) trebuie să facă față unei provocări similare 

atunci când iau în considerare încălcările presupuse ale dreptului internațional umanitar după astfel 

de conflicte sau dacă conflictul este încă în curs, după ce au avut loc presupuse infracțiuni. 

Disponibilitatea statelor de a extinde domeniul de aplicare a legii conflictelor armate 

neinternaționale la situații controversate anterior este o dezvoltare promițătoare.  

Mai mult, chiar dacă multe dintre normele considerate anterior aplicabile doar conflictelor armate 

internaționale sunt acum recunoscute ca aplicându-se și în timpul conflictelor armate non-

internaționale, rămâne o diferență între nivelul de reglementare și protecție; întrucât pentru 

situațiile transnaționale, se pot identifica chiar lacune în protecție.  

Diferențele persistă și în criminalizarea conduitei în fiecare tip de conflict. Prin urmare, este 

esențial atât pentru cei care lucrează atât în dreptul internațional umanitar, cât și pentru cei care 

lucrează în justiția penală internațională, să stabilească ce situații constituie de fapt un conflict 

armat internațional și care dintre acestea trebuie să fie caracterizate ca un conflict armat non-

internațional. 

Părților la un conflict armat non-internațional li se cere, cel puțin, să respecte prevederile 

articolului 3 comune Convențiilor de la Geneva și IHL uzual. Aceste reguli garantează un 

tratament uman pentru toți cei care intră sub controlul inamicului și impun ca cei răniți în ostilități, 

inclusiv combatanții inamici răniți, să fie recrutați și primiți asistență fără discriminare. 
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Conflictul armat rezultat are implicații serioase pentru obligațiile legale ale părților implicate 

în ostilități, în special în ceea ce privește utilizarea forței lor. Desigur, în acest caz, IHL permite 

utilizarea unei forțe mai mari împotriva țintelor legitime (sub rezerva restricțiilor stricte care 

vizează protejarea civililor) decât în situațiile de violență care nu au atins nivelul de intensitate al 

conflictelor armate. 

Printre regulile pe care părțile la un conflict armat trebuie să le respecte în desfășurarea 

operațiunilor militare se numără interzicerea atacurilor directe împotriva civililor; interzicerea 

atacurilor nediscriminatorii; obligația de a respecta principiul proporționalității în efectuarea unui 

atac; obligația de a lua toate măsurile de precauție fezabile în planificarea și desfășurarea 

operațiunilor militare pentru a preveni, pe cât posibil, victimele civile.76 

Fiecare parte la un conflict are obligația de a respecta IHL și de a se asigura că toți cei care 

acționează în direcția sa, sunt subordonați sau sub controlul său sunt obligați să o respecte. Trebuie 

remarcat faptul că fiecare parte la un conflict trebuie să respecte DIH, chiar dacă adversarul său 

nu o face; cu alte cuvinte, obligația de a respecta DIH nu se bazează pe reciprocitate. 

În ceea ce privește încălcările grave ale IHL care apar în timpul conflictelor armate non-

internaționale (cunoscute și sub denumirea de crime de război), statele au obligația de a-i urmări 

pe cei suspectați că au comis astfel de încălcări. În anumite condiții, suspecții de crime de război 

pot fi aduși și în fața Curții Penale Internaționale. 

Aș dori să subliniez că CICR, având un statut special pe care îl conferă dreptul internațional 

și fiind o organizație neutră și independentă, nu participă în niciun fel la ancheta și procesele 

criminalilor de război - aceste funcții revin exclusiv statelor. 

După cum se menționează în articolul 3, comun Convențiilor de la Geneva, însuși faptul că 

un grup armat (indiferent de modul în care sunt numiți membrii săi - „criminali”, „luptători pentru 

libertate”, „teroriști” etc.) nu este parte la un conflictul armat îi conferă un statut special în 

conformitate cu DIU. Cu toate acestea, participarea la un conflict impune unui grup armat, ca 

oricărei alte părți la un conflict armat, anumite obligații legale, în special obligația de a se asigura 

că membrii săi respectă IHL în orice moment. 

În orice caz, aplicarea IHL nu pune la îndoială suveranitatea statului sau dreptul guvernului 

de a suprima o insurecție cu forța militară și de a-i urmări pe insurgenți în conformitate cu legislația 

sa națională. 

                                                           
76 Farer, Tom. “Humanitarian Law and Armed Conflicts: Toward the Definition of ‘International Armed 

Conflict.’” Columbia Law Review, vol. 71, no. 1, 1971, pp. 37–72. JSTOR, www.jstor.org/stable/1121272. Accessed 

14 May 2021. 
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Pentru a-și îndeplini mandatul umanitar într-o situație de violență, CICR evaluează dacă este 

sau nu un conflict armat. Acest lucru permite CICR să se refere la legea aplicabilă în dialogul său 

cu părțile violente. 

În timp ce evaluarea juridică a CICR a unei situații de violență nu este obligatorie pentru 

state, mandatul specific pe care organizația l-a primit în temeiul convențiilor de la Geneva și rolul 

său istoric în dezvoltarea IHL subliniază o clasificare pe care statele trebuie să o ia în considerare 

cu bună-credință. 

CICR analizează cu atenție situația violenței pentru a determina ce dispoziții legale i se 

aplică. El efectuează în mod independent o evaluare independentă, bazată în principal pe informații 

de primă mână furnizate de delegațiile sale în domeniu. Dacă CICR nu poate obține astfel de 

informații, folosește informațiile primite din alte surse fiabile și fiabile. 

În general, când concluzionează că o situație de violență a atins nivelul unui conflict armat, 

CICR își comunică mai întâi și cât mai curând posibil punctele de vedere cu privire la această 

chestiune în contactele bilaterale și confidențiale cu părțile la un conflict armat. În acest sens, 

încearcă să stabilească un dialog cu fiecare dintre părți cu privire la măsurile pe care le iau pentru 

a asigura respectarea IHL. Ulterior, CICR diseminează public informații despre clasificarea 

conflictului. În cazuri excepționale, CICR poate decide să amâne informarea părților în conflict 

sau a publicului cu privire la clasificarea conflictului, de exemplu, în situații de urgență, atunci 

când nevoia de asistență umanitară este mare și este necesar să se concentreze asupra evaluării și 

acordării asistenței la populație. 
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ANEXE 

Anexa 1. Evoluția conflicte militare (după V.I. Slipchenko) 

 Generații 

de războaie 

(conflicte 

militare) 

Luptă 

fonduri 

Cale 

dirijare 

scop 

I arme tivite, armuri luptă corp la corp; distruge inamicul, captează 

valori, înrobește populația 

II arma cu pulbere 

netedă 

bătăliile regimentelor de 

infanterie și cavalerie, 

nave în apele de coastă 

distruge armata inamicului, 

intră în posesia teritoriului, 

valorilor 

III arme cu puști (cu 

mai multe sarcini) 

războaie în tranșee ale 

formațiunilor combinate 

de arme; luptă pe mări 

(oceane) 

înfrângerea forțelor armate ale 

inamicului, confiscarea 

teritoriului său, subminarea 

economiei, răsturnarea 

dinastiilor conducătoare 

IV arme automate și cu 

reacție, tancuri, 

aviație, marină 

operațiuni combinate de 

arme profunde, „războiul 

motoarelor” 

rutarea forțelor armate ale 

inamicului, apucarea 

teritoriului său, subminarea 

potențialului economic, 

răsturnarea sistemului politic 

V armele nucleare și 

termonucleare 

războiul de la orice 

început se va extinde cu 

siguranță la o scară 

strategică 

în război nu se realizează 

obiective. Periclitat - existența 

umanității 

VI arme de mare 

precizie cu rază 

lungă de acțiune de 

diferite baze de 

tipul obișnuit 

lovituri masive pe toată 

adâncimea teritoriului 

inamicului, acțiuni 

extrem de mobile ale 

grupurilor tactice 

combinate de arme, 

război convențional fără 

contact 

subminarea potențialului 

economic al inamicului, ca 

modalitate de eliminare a 

capacităților acestuia de a 

desfășura operațiuni militare, 

„aplicarea păcii” puternică 
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