
214

EvoluţiA rEGlEMENTărilor iNTErNAţioNAlE  
Cu privirE lA sTATuTului JuridiC  
Al CoMbATANTului

Alexandru CAUIA, master, lector asistent

Evolution of the international settlements regarding the legal status of the fighter.
Together with the evolution of the international settelemts of a formal nature towards the 
complex phenomen of the armed conflict, a special attention is focused on the edification of 
a legal juridical base of the legal status of the fighters as a major category within the par-
ticipants at the hostilities during the international armed conflict. Express determination of 
the legal status of the fighter through the international settlements has a major importance 
for the process of ensuring of the difference principle and of the norms of the international 
humanitarian law.

Combatanţii legali în conflictele armate internaţio nale

Din momentul în care în teoria dreptului internaţional a dobîndit drept de cetate 
teza conform căreia războiul este o relaţie de la stat la stat, de la guvern la guvern, a 
început să se pună problema definirii categoriilor de persoane care pot comite acte 
de violenţă (ucideri, distrugeri etc.) în numele guvernelor lor şi sub protecţia legilor 
internaţionale. Adică fără a fi traşi la răspundere pe plan penal.

În terminologia dreptului internaţional umanitar, persoanele autorizate să comită 
acte de ostilitate la adăpostul protecţiei internaţionale se numesc combatanţi.

Problema definirii categoriilor de persoane care pot lua parte în mod legal la 
ostilităţi, a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească pentru a li se recunoaşte 
un asemenea statut şi a protecţiei juridice ce trebuie să li se asigure, amorsată la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea, la prima Conferinţă de Pace de la Haga, a suscitat vii 
dezbateri şi controverse şi mai continuă să suscite şi în prezent. Marile puteri, din 
raţiuni lesne de înţeles, doreau ca dreptul de a participa la ostilităţi să fie recunoscut 
numai forţelor armate regulate1, în timp ce statele mici, care nu dispuneau de mijloace 
pentru întreţinerea şi dotarea tehnicii de luptă la nivelul primelor, urmăreau ca în 
categoria de combatant să fie cuprinse şi alte elemente ale populaţiei civile, care, în 
caz de război, să poată pune mîna pe arme pentru a combate forţele inamice.2

1 Carl von Clausevitz, Despre război, ed. Militară, Bucureşti 1982, p.268-269. 
2 Vezi: Pascu Ştefan, Oastea şi ţara, oastea populară şi Ţările Române în secolele XIV-XVI, ed. 

Militară, Bucureşti 1975, p. 29.
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Statutul combatanţilor după Convenţiile  
de la Haga din 1899 şi 1907

Problema centrală ce trebuia soluţionată de prima Conferinţă de pace de la Haga 
din 1899 a gravitat în jurul unui vechi principiu cutumiar de dreptul războiului care 
postulează distincţia ce trebuie făcută între combatanţi şi necombatanţi. În baza acestui 
principiu, operaţiunile militare şi cele conexe acestora nu trebuie să fie îndeplinite decît 
de persoane organizate în acest scop, care-şi manifestă în mod deschis calitatea.

„Dacă se gîndeşte la violenţele operaţiunilor de război, la distrugerea de vieţi 
omeneşti şi bunuri pe care ea le comportă, se înţelege cerinţa că aceasta trebuie să 
fie înfăptuită de persoane supuse unei discipline riguroase, direct subordonate au-
torităţii statului, care-şi asumă responsabilitatea pentru a garanta că ea nu va lăsa să 
se meargă spre excese“.

Ca atare, operaţiunile militare nu pot fi duse decît de combatanţi, împotriva 
combatanţilor adverşi, neatingînd populaţia civilă, care, la rîndul ei, trebuie să se 
abţină de la comiterea oricăror acte de ostilitate. În contrapartidă, persoanele cărora 
li s-a recunoscut statutul de combatant se bucură de imunitate pentru faptele comise 
în această calitate, neputînd fi judecate şi condamnate pentru distrugerile provocate. 
În cazul în care este capturat de adversar, combatantul are dreptul la statutul de 
prizonier de război, care-i asigură o largă protecţie.1

Astfel, prin articolul 1 al Regulamentului anexat la cea de-a II-a Convenţie de 
la Haga din 29 iulie 1899 (devenită Convenţia a IV-a la 18 octombrie 1907) asupra 
legilor şi obiceiurilor războiului terestru, se recunoştea statutul de combatant:

1. Armatei.
2. Miliţiilor sau corpurilor de voluntari, care îndeplineau următoarele condiţii:

— de a avea în fruntea lor o persoană responsabilă de subordonaţii săi;
— de a avea un semn fix care putea fi recunoscut de la distanţă;
— de a purta armele pe faţă; şi
— de a se conforma în operaţiunile lor legilor şi obieceiurilor războiului.

Prin cel de-al doilea articol al acestor regulamente s-a recunoscut statutul de 
combatant al populaţiei unui teritoriu neocupat, care, la apropierea inamicului, pune 
în mod spontan mîna pe arme pentru a combate trupele de invazie, fără a fi avut 
timpul să se constituie în forţe armate regulate. Populaţiei civile i s-a recunoscut 
acest statut numai cu condiţia de a purta armele pe faţă şi a respecta legile şi obice-
iurile războiului. Acest statut este recunoscut o perioadă limitată de timp, pînă cînd 
teritoriul pe care luptă este ocupat de inamic sau, invers, pînă la respingerea forţelor 
invadatoare. După aceasta ele trebuie să depună armele.

În situaţia că sunt capturate de forţele armate invadatoare în perioada de timp 
cît au statut de combatant, membrii populaţiei civile intră sub protecţia statutului 

1 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, Tratat de drept internaţional umanitar, ed. VIS PRINT, Bucureşti 
2000, p. 131. 
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de prizonier de război. Această formă de luptă este denumită, în dreptul războiului, 
„ridicare în masă“ (levée en masse) şi nu trebuie confundată cu mişcările organizate 
de rezistenţă (guerila, partizanatul etc.).

Persoanele care luptă în corpuri izolate şi nu intră sub incidenţa articolelor 1 
şi 2 din Regulament se găseau, conform preambulului Convenţiei, sub protecţia şi 
sub imperiul dreptului ginţilor (“Clauza Martens“).

Regulamentul de la Haga reglementează şi statutul persoanelor care fac parte 
din armată fără a fi combatanţi, dar care, în caz de captură, sunt supuşi aceluiaşi 
tratament ca şi combatanţii. Se includ aici persoanele care aparţin diverselor servicii 
administrative ale armatei: medicii, personalul sanitar, membrii justiţiei militare, in-
tendenţa, corespondenţii de presă. În caz de capturare de către inamic, ei beneficiază 
de statutul de prizonier de război, cu condiţia de a dispune de un act de identitate 
care să ateste calitatea de persoană ataşată armatei.

Formal, reglementarea realizată în 1899 şi reiterată în 1907 pare să fi satisfăcut 
cele 49 de state care au devenit părţi la Convenţia din 1907, întrucît niciuna din ele 
n-a făcut rezerve la articolele respective. În realitate, ea a exprimat poziţiile statelor 
puternic înarmate, întrucît reducea pînă la eliminare posibilităţile statelor slabe din 
punct de vedere militar să mobilizeze tot potenţialul uman de care dispun pentru 
a se opune invaziei. De pildă, pentru miliţiile şi corpurile de voluntari se punea ca 
primă condiţie să fie autorizate de stat. Or, în situaţia în care statul capitula, luptă-
torii care s-ar fi ridicat la luptă împotriva inamicului nu s-ar fi putut bucura de nici 
o protecţie. În condiţiile în care teritoriul era ocupat, nici populaţia civilă nu avea 
dreptul să se ridice la luptă.

Statutul combatanţilor după Convenţiile  
de la Geneva din 12 august 1949

Cel de-al doilea război mondial a demonstrat, în afara violărilor grave ale re-
glementărilor existente în special de către puterile Axei, lacunitatea dreptului inter-
naţional umanitar, care nu asigura nici o protecţie unor largi categorii de luptători. 
Este vorba, în primul rînd, de partizani, care au luptat în spatele frontului inamic 
pe propriul teritoriu — U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, Grecia, Norvegia, Italia, de 
civilii sau de militarii rămaşi fideli guvernelor lor aflate în exil după capitulare şi 
care au combătut inamicul, şi de Forţele Franceze Libere — FFL — constituite sub 
conducerea generalului De Gaulle. Nerecunoscîndu-li-se calitatea de combatant sub 
pretextul că ei nu depind de un guvern necontestat de inamic, Germania invocînd 
par.3 al Ordonanţei Marelui Stat-Major german din 17 iunie 1938 (care pedepsea 
cu moartea pentru activitate de franctiror orice persoană care, fără a face parte 
din forţele armate inamice, poartă arme şi se dedă la acte de luptă contra forţelor 
germane), sute de mii de partizani au fost executaţi ca „terorişti“.

Pentru a acoperi aceste lacune, CICR a convocat mai multe reuniuni de experţi 
şi, în final, pe baza sugestiilor primite, a elaborat un proiect de convenţie (a III-a) 
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pe care 1-a supus în 1949 dezbaterii Conferinţelor diplomatice de la Genava. La 12 
august în acelaşi an, după discuţii aprinse, Conferinţa a adoptat „Convenţia relati-
vă la statutul prizonierilor de război“, care, în cel de-al patrulea articol, defineşte 
categoriile de persoane ce beneficiază de statutul de combatant, ţinînd seama de 
experienţele celui de-al doilea război mondial.1

Articolul este formulat astfel:
„A. Sunt prizonieri de război, în sensul prezentei convenţii, persoanele care, 

aparţinînd uneia din categoriile următoare, au căzut în puterea inamicului:
1) membrii forţelor armate ale unei Puteri în conflict, precum şi membrii mili-

ţiilor şi ale corpurilor de voluntari care fac parte din forţele armate;
2) membrii altor miliţii şi membrii altor corpuri de voluntari, inclusiv cei ai 

mişcărilor de rezistenţă organizate, care aparţin unei Părţi în conflict şi acţionează 
în afara sau în interiorul propriului lor teritoriu, chiar dacă acest teritoriu este ocu-
pat, numai dacă aceste miliţii sau corpuri de voluntari, inclusiv aceste mişcări de 
rezistenţă organizate, îndeplinesc condiţiile următoare:

a) de a avea în fruntea lor o persoană responsabilă pentru subordonaţii săi;
b) de a avea un semn destinctiv fix şi care poate fi recunoscut de la distanţă;
c) de a purta armele pe faţă;
d) de a se conforma, în operaţiunile lor, legilor şi cutumelor războiului;
3) membrii forţelor armate regulate care se reclamă că aparţin unui guvern sau 

unei autorităţi nerecunoscute de către Puterea deţinătoare;
4) persoanele care însoţesc forţele armate fără a face parte direct din ele, precum 

membrii civili ai echipajelor avioanelor militare, corespondenţii de război, furnizo-
rii, membrii unităţilor de muncă sau de servicii însărcinate cu bunăstarea forţelor 
armate pe care le însoţesc, acestea fiind datoare să le elibereze în acest scop o carte 
de identitate asemănătoare modelului anexat;

5) membrii echipajelor, inclusiv comandanţii, piloţii şi ucenicii marinei comerciale 
şi echipajele aviaţiei civile ale Părţilor în conflict care nu beneficiază de un tratament 
mai favorabil în virtutea altor dispoziţii de drept internaţional;

6) populaţia unui teritoriu neocupat care, la apropierea inamicului, ia spontan armele 
pentru a combate trupele de invazie fără să fi avut timp să se constituie în forţe armate 
regulate, dacă ea poartă armele pe faţă şi dacă respectă legile şi cutumele războiului.

B. Vor beneficia, de asemenea, de tratamentul rezervat de prezenta Convenţie 
prizonierilor de război:

1) persoanele aparţinînd sau care au aparţinut forţelor armate ale ţării ocupate, 
dacă, din cauza acestei apartenenţe, Puterea ocupantă socoteşte necesar să procedeze 
la internarea lor — chiar dacă iniţial le eliberase în timp ce ostilităţile se desfăşurau în 
afara teritoriului pe care ea îl ocupă -, mai ales după o încercare neizbutită a acestor 
persoane de a se alătura forţelor armate de care aparţin şi care sunt angajate în luptă 
sau cînd nu se supun unei somaţii care le-a fost făcută în scopul internării;

1 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, Op. cit — p. 133
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2) persoanele aparţinînd uneia din categoriile enumerate în prezentul articol, pe 
care Puterile neutre sau nebeligerante le-au primit pe teritoriul lor şi pe care trebuie 
să le interneze în virtutea dreptului internaţional, fără a aduce prejudicii oricărui 
tratament mai favorabil pe care aceste Puteri îl vor considera că trebuie să-l acorde 
şi cu excepţia dispoziţiilor articolelor 8, 10, 15, 30 alineatul 5, 58 pînă la 67 inclusiv, 
92, 126 şi, în cazul cînd există relaţii diplomatice între Părţile în conflict şi Puterea 
neutră sau nebeligerantă interesate, dispoziţii care privesc Puterea protectoare. Dacă 
astfel de relaţii diplomatice există. Părţile în conflict, de care depind aceste persoane, 
vor fi autorizate să exercite faţă de ele funcţiile încredinţate Puterilor protectoare 
prin prezenta Convenţie, fără prejudiciul funcţiilor pe care aceste Părţi le exercită 
în mod normal, în virtutea uzanţelor şi a tratatelor diplomatice şi consulare.

C. Prezentul articol menţine statutul personalului medical şi religios, aşa cum 
este el prevăzut în articolul 33 al prezentei Convenţii.“1

La 31 decembrie 1999, sunt părţi la cele patru Convenţii de la Geneva din 1949, 
188 de state.

Conceptul de „combatant“ dobîndeşte prin reglementarea din 1949 noi valenţe, 
atît în ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru 
a beneficia de acest statut, cît şi în ce priveşte categoriile de persoane care pot fi 
incluse aici.

Astfel, în termenii primului alineat al articolului 4, o singură condiţie esenţială 
determină calitatea de combatant, şi anume aceea de a aparţine uneia din cele şase 
categorii enunţate la cifrele 1-6.

Calitatea de „combatant“ nu se mai aplică numai persoanelor care participă la 
un război între două state, ci şi celor care participă „la orice alt conflict armat care 
apare între două sau mai multe înalte Părţi contractate, chiar dacă starea de război 
nu este recunoscută de una din ele“.

i) Convenţia din 1949 nu abrogă Regulamentul de la Haga din 1907, însă îi 
aduce unele corective. Astfel, termenul „armată“, folosit în art. 1 din Regulament 
a fost înlocuit în par.l al art.4 cu expresia „membri ai forţelor armate“, prin care se 
desemnează toţi militarii, indiferent de arma căreia aparţin (terestră, maritimă sau 
aeriană), precum şi membrii miliţiilor şi ai corpurilor de voluntari care fac parte 
din aceste forţe armate şi care ipso facto au statut de combatant.

ii) Convenţia a reglementat şi statutul diverselor grupuri naţionale care în tim-
pul celui de-al doilea război mondial au continuat să lupte în mod efectiv şi după 
ocuparea ţării lor sau după desfiinţarea ei, după încheierea de armistiţii, refugierea în 
străinătate a guvernelor sau crearea de guverne în exil, şi cărora li se refuza calitatea 
de combatant, fiind supuse la represiuni sîngeroase. Astfel, „mişcările organizate de 
rezistenţă“ (adică partizanii) şi-au văzut recunoscut statutul de combatant, cu obli-
gaţia din partea lor de a îndeplini două condiţii: 1) de a respecta cele patru reguli 

1 Convenţia III de la Geneva din 12 august 1949, art. 4 //Victor Creţu, Alexei Barbăneagră, 
„Tratate Internaţionale (Drept Umanitar)“, Chişinău 1999, p. 57-58. 
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menţionate în art.2 din Convenţie (care au fost preluate din art. 1 al Regulamentului 
de la Haga din 1907) şi 2) de a se afla în serviciul „unei Părţi la conflict“.1 În caz 
contrar ei vor fi asimilaţi luptătorilor din conflictele armate neinternaţionale (art.3 
comun).

Legătura dintre organizaţia de rezistenţă şi subiectul de drept internaţional 
(Partea în conflict) cerută de acest articol poate să se manifeste atît printr-o declaraţie 
oficială făcută, spre exemplu, de un guvern în exil, cît şi printr-un simplu acord tacit 
sau poate să rezulte din caracterul operaţiunilor care indică cu claritate în serviciul 
cărei Părţi întreprinde organizaţia de rezistenţă operaţiunile militare. Ea poate să 
se manifeste, de asemenea, prin livrarea de armament şi muniţii, cum s-a întîmplat 
în mod repetat în cursul celui de-al doilea război mondial cînd Aliaţii au furnizat 
materiale reţelelor de rezistenţă care operau pe teritoriile ocupate.

iii) O nouă categorie de persoane cărora li s-a recunoscut prin această Convenţie 
statutul de combatant o formează „membrii forţelor armate regulate care se reclamă 
ai unui guvern sau ai unei autorităţi nerecunoscute de Puterea deţinătoare“. Este 
vorba de militari care acţionează sub ordinele unui guvern în exil, nerecunoscut 
de partea adversă, precum şi de cei care continuă lupta într-o parte a ţării lor sub 
ordinele unei autorităţi sau ale unui guvern care îşi are sediul în această parte neo-
cupată, care nu sunt recunoscute de adversar, întrucît el a recunoscut alte autorităţi 
sau alt guvern care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul ocupat de el. Convenţia, 
cum se observă, nu impune acestor combatanţi obligaţia de a lupta alături de un 
beligerant recunoscut.

iv) Cel de-al patrulea paragraf al art.4 conferă calitatea de combatant persoanelor 
care urmează forţele armate fără a face parte din ele.

Acest text preia şi reactualizează dispoziţiile articolului 13 din Regulamentul 
de la Haga din 1907 şi ale articolului 81 din Convenţia din 27 iunie 1929. Persoanele 
menţionate aici au un caracter enumerativ, nu limitativ, deoarece şi alte categorii de 
persoane sau servicii care urmează forţele armate ar putea fi incluse. Singura condiţie 
care se cere acestor persoane pentru a li se recunoaşte statutul de combatant este de 
a poseda o carte de identitate eliberată de forţele armate pe care le însoţesc.

v) Paragraful cinci, care extinde statutul de combatant şi la marinarii de pe 
navele comerciale şi la echipajele aviaţiei civile aduce o serie de inovaţii în practica 
de pînă atunci. Se cunoaşte că prin articolul 6 al celei de-a XI Convenţii de la Haga 
din 1907, marinarii marinei comerciale nu erau făcuţi prizonieri de război dacă se 
angajau solemn în scris că nu vor mai îndeplini pe toată durata conflictului nici 
un serviciu în raport cu operaţiunile de război. Deci, în această situaţie ei nu erau 
consideraţi combatanţi. În timpul primului război mondial, această normă a căzut 
în desuetudine, deoarece navele comerciale putînd fi înarmate, marinarii de pe 
aceste nave puteau participa la operaţiuni de război. Convenţia din 1929 a evitat 
această problemă, astfel încît în cel de-al doilea război mondial practica a fost foarte 

1 Veuthey Michel, Le droit a la survie fondement du droit humanitaire, ed, yarbook, 1986, p. 11. 
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controversată: unele state i-a considerat prizonieri de război, iar altele le-au aplicat 
tratamentul internaţilor civili.

Convenţia din 1949 i-a considerat pe toţi combatanţi, întrucît în unele state 
piloţii şi ucenicii nu fac parte din echipajele marinei comerciale, în finalul par. 5 s-a 
prevăzut clauza beneficiului „unui tratament mai favorabil în virtutea altor dispoziţii 
ale dreptului internaţional“.

Deşi în cel de-al doilea război mondial nu s-a înregistrat nici un caz de „ridicare 
în masă“ al populaţiei civile, prevederea consacrată în art.2 al Regulamentului de la 
Haga din 1907 a fost reiterată cu foarte uşoare retuşuri impuse de noile condiţii.1

Statutul combatanţilor după  
Protocolul din 1977

Practica internaţională din ultimele cinci decenii a consemnat existenţa unei 
largi palete de conflicte armate. Experţii evidenţiază existenţa a şase tipuri de con-
flicte armate: războiul clasic, purtat între state; trei tipuri de războaie de eliberare 
naţională — războiul contra dominaţiei coloniale, contra ocupaţiei străine şi contra 
regimurilor rasiste; două tipuri de conflicte armate neinternaţionale — războiul de 
secesiune post colonial şi războiul civil. La începutul anilor '90, o dată cu destrămarea 
unor state federative — URSS, RSF Iugoslavia -, apare un nou tip de conflict armat cu 
caracter neinternaţional, şi anume conflictul armat destructurat care tinde să devină 
forma dominantă a violenţei armate. La acestea se adaugă, ca formă de exercitare a 
violenţei, fără a fi guvernată de dreptul internaţional umanitar, tensiunile şi tulburările 
interne. Au apărut astfel noi categorii de combatanţi, cărora dreptul internaţional nu 
le recunoştea nici o protecţie, ei avînd, din această cauză, foarte mult de suferit.2

Încercînd să remedieze insuficienţele grave relevate de noile tipuri de conflicte 
armate, Conferinţa de la Geneva din 1974—1977 a consacrat o nouă definiţie a com-
batantului, mai bine adaptată realităţilor politice ale momentului, născute din procesul 
de decolonizare şi din idealurile de independenţă şi libertate ale popoarelor. Definiţia 
a fost astfel formulată în articolul 43 din Protocolul I, intitulat „Forţele armate“:

„1. Forţele armate ale unei Părţi la un conflict se compun din toate forţele, toate 
grupele şi toate unităţile armate şi organizate care sunt plasate sub un comandament 
responsabil de conduita subordonaţilor săi faţă de această Parte, chiar dacă aceasta este 
reprezentată de un guvern sau o autoritate nerecunoscută de o Parte adversă. Aceste 
forţe armate trebuie să fie supuse unui regim de disciplină internă care asigură, mai 
ales, respectarea regulilor dreptului internaţional aplicabil în conflictele armate.

2. Membrii forţelor armate ale unei Părţi la un conflict (alţii decît personalul 
sanitar şi religios vizat la articolul 33 al celei de a III-a Convenţii) sunt combatanţi, 
adică au dreptul de a participa direct la ostilităţi.

1 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, Op. cit — p. 137.
2 Vezi: Cloşca Ionel, Dreptul umanitar în ajunul mileniului III, în „RRDU“, nr. 1(19), Bucureşti 

1998.
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3. Partea la un conflict care încorporează în forţele sale armate o organizaţie 
paramilitară sau un serviciu înarmat însărcinat cu respectarea ordinei trebuie să 
notifice aceasta celorlalte Părţi la conflict.“1

Conferinţa din 1977 nu a avut intenţia să abroge şi nici nu a abrogat în fapt 
regulile convenite la conferinţele anterioare din 1907, 1927 şi 1949, ci a încercat o 
nouă abordare, ţinînd seama de forţele care au apărut în ultimele decenii pe cîmpul 
de luptă.

Inovaţia cea mai importantă a Protocolului a constat în admiterea expresă la be-
neficiul statutului de combatant a „popoarelor care luptă contra dominaţiei coloniale 
şi ocupaţiei străine şi contra regimurilor rasiste în exercitarea dreptului popoarelor de 
a dispune de ele însele, consacrat în Carta Naţiunilor Unite şi în Declaraţia relativă 
la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între 
state conform Cartei Naţiunilor Unite“ (art.l, par.4).

Ca şi Convenţiile precedente, Protocolul lasă la latitudinea statelor modul de 
alcătuire a forţelor lor armate, menţinînd îngrădirile anterioare ori adăugînd altele noi 
şi aducînd precizări suplimentare conceptelor utilizate. Astfel, în timp ce Convenţia 
a III-a de la Geneva din 1949, urmărind să-i protejeze pe prizonierii de război, nu se 
referă decît indirect la combatanţi (deoarece numai aceştia pot fi prizonieri), Protocolul 
I din 1977, urmărind să protejeze populaţia civilă în raport cu desfăşurarea ostilităţi-
lor, se referă în mod expres la membrii forţelor armate care, cu excepţia personalului 
sanitar şi religios, precum şi a militarilor afectaţi organismelor şi protecţiei civile, au 
calitatea de combatanţi, adică pot să atace şi să fie atacaţi.

Înlăturînd acest echivoc şi tot în acest scop, Protocolul a abandonat distincţia 
dintre combatanţi şi necombatanţi, menţionată în art.3 din Regulamentul de la Haga 
din 1907. Argumentele invocate au fost următoarele: forţele armate moderne sunt 
alcătuite din mai multe componente şi numai o parte dintre acestea folosesc arme 
de foc. Altele alcătuiesc serviciile de susţinere, administraţie etc. însă toţi au dreptul, 
în calitate de combatanţi, să pună mîna pe arme; un civil înrolat într-o organizaţie 
paramilitară este un combatant pe toată durata ostilităţilor, el neputînd să fie membru 
al acestei organizaţii cu jumătate de normă.

Pentru a ţine seama de condiţiile de organizare a structurilor militare din unele 
state, Protocolul i-a inclus în conceptul de combatant şi pe membrii „serviciilor armate 
însărcinate cu respectarea ordinii“. De exemplu, în Germania există un organism — 
Bundesgrenzschutz — care, în timp de pace este însărcinat cu menţinerea ordinii, iar 
în timp de război participă direct la operaţiunile militare. Pe o poziţie opusă s-a situat 
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care, în „Declaraţia asupra poliţiei“ 
prevedea că, în situaţii de conflict armat sau de ocupaţie, membrii poliţiei trebuie 
să continue să-şi asume rolul de protecţie a persoanelor şi a bunurilor în interesul 
populaţiei civile şi nu trebuie să aibă statut de combatant.

1 Protocolul Adiţional I la Convenţiile de la Geneva din 8 iulie 1977//Victor Creţu, Alexei 
Barbăneagră, „Tratate Internaţionale (Drept Umanitar)“, Chişinău 1999, p.207.



222

În concluzie, o persoană, pentru a fi considerată combatant trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:

1. să acţioneze în cadrul unei colectivităţi;
2. colectivitatea în cadrul căreia, acţionează să fie organizată pe principii militare;
3. să se afle în subordinea unui comandament responsabil, care să exercite un 

control efectiv asupra membrilor organizaţiei;
4. organizaţia să aparţină unei Părţi la conflict;
5. să fie supusă unui regim de disciplină internă.
Totodată, combatantul mai are obligaţia să respecte în acţiunile lui pe teren re-

gulile dreptului internaţional umanitar, inclusiv principiul distincţiei între obiective 
militare şi populaţia civilă.

Un nou tip de combatant — militarul din forţele multinaţionale  
ale Naţiunilor Unite

Apariţia şi generalizarea noului tip de conflict armat — conflictui destructurat 
sau identitar — care este un conflict neinternaţional, caracterizat prin destabilizarea 
sau dispariţia statului, inclusiv a centrului de comandament militar, pe care unii 
specialişti îl numesc conflict armat intervenţional,1 aduce pe cîmpul de luptă o nouă 
categorie de combatanţi, al ombatanţilor din forţele multinaţionale ale ONU.

Prezenţa forţelor armate ale Naţiunilor Unite în conflictele cu caracter intern, 
în calitate de combatant, repune în discuţie atît norme din domeniul dreptului in-
ternaţional public cît, mai ales, al dreptului umanitar.

Este vorba de cea de-a „treia generaţie“ de forţe armate, care prezintă o serie de 
particularităţi faţă de primele două. În primul rînd, acestea sunt forţe de impunere 
a păcii, care acţionează numai în conflicte cu caracter intern (Bosnia-Herţegovina, 
Rwanda, Somalia, Angola, Cambodgea etc.). În al doilea rînd, ele au un mandat mult 
mai larg, exercitînd funcţii şi competenţe pe care dreptul internaţional umanitar le 
conferă altor organe.

Deci, pentru a face faţă catastrofelor umanitare generate de conflictele armate 
destructurate, Consiliul de Securitate a considerat necesară intervenţia sa pentru a 
impune pacea. El şi-a reorientat activitatea în trei direcţii principale:

a) În elaborarea de norme de drept internaţional umanitar;
b) În aplicarea dreptului umanitar;
c) În a acţiona în calitate de combatant în anumite conflicte armate;
Această activitate, destul de timidă, poate fi ilustrată prin Convenţia asupra se-

curităţii personalului Naţiunilor Unite şi a personalului asociat din 1994. Convenţia a 
prevăzut protecţia deopotrivă a militarilor din forţele multinaţionale şi a personalului 
umanitar dar este contestată, deoarece slăbeşte protecţia umanitară.

1 Hoffman Michael, Razboi, pace şi conflict armat internaţional: rezolvarea paradoxului păcii 
impuse, în „RRDU“, nr. 1 (9), Bucureşti 1998, p. 28-32. 
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Este pentru prima oară în existenţa sa de peste cinci decenii cînd acest organ 
principal al Naţiunilor Unite se implică în mod direct în conflicte armate cu caracter 
intern, asumîndu-şi funcţii şi puteri politice, militare, de poliţie, juridice, inclusiv 
umanitare. Astfel, forţele militare multinaţionale din cea de-a treia generaţie pe care 
le-a creat au primit misiunea de a rezolva toate problemele întîlnite pe teren: să 
utilizeze forţa armată contra anumitor facţiuni beligerante; să demineze cîmpuri de 
mine antipersonal; să aresteze personale suspecte a fi comis acte de genocid şi crime 
de război; să participe la acţiunea de asistenţă umanitară; să instaureze democraţia; 
să se amestece direct în treburile interne impunînd în funcţii de conducere anumite 
persoane sau autorităţi pubfice etc. În compunerea acestor forţe multinaţionale au 
fost incluse trupe ale NATO şi UEO.

Dacă, principial, intervenţia Consiliului de Securitate în conflicte armate cu 
caracter neinternaţional este conformă cu dispoziţiiie dreptului internaţional public, 
nu acelaşi lucru se poate spune din punctul de vedere al dreptului internaţional 
umanitar. Forţele militare care acţionează sub steagul ONU sunt autorizate să exe-
cute acte de violenţă sau de constrîngere pentru a-şi îndeplini scopul, cel mai adesea 
politic, fără a fi obligate din punct de vedere juridic să respecte restricţiile impuse 
de dreptul internaţional umanitar.1

Specialiştii apreciază că activitatea practică a acestor forţe armate multinaţionale a 
fost de multe ori ineficace şi contraproductivă. Lipsite de un cadru legal, avînd mandate 
ambigue şi o autoritate nesigură, forţele multinaţionale care acţionează în conflictele 
destructurate nu pot să controleze, pe baza dreptului şi respectînd standardele uma-
nitare de protecţie, situaţiile explozive existente pe teren. Ele nu au autoritatea de a 
asigura întoarcerea la o viaţă normală, ca în cazul regimului de ocupaţie militară, ele 
nu pot să reţină şi să judece persoanele care au comis crime de război şi crime de 
genocid şi nu pot să facă prizonieri de război.

Tentativa de a asocia la forţele multinaţionale unele organizaţii regionale s-a 
dovedit, pe lîngă caracterul ilegal al acţiunii, foarte nefericită.

Hotărîrea adoptată de NATO, de a exclude Naţiunile Unite din ecuaţia sistemului 
de securitate, fapt implicit în martie 1999 prin bombardarea Iugoslaviei a pus capăt 
practic ordinii juridice create prin Carta ONU.

Alarmat de pierderile de vieţi omeneşti şi de dimensiunile distrugerilor de 
bunuri cu caracter civil de către forţele multinaţionale în conflictele în care au fost 
implicate, Secretarul General al ONU, Kofi Annan, a promulgat, la 6 august 1999, 
un Buletin intitulat „Respectarea regulilor dreptului internaţional umanitar de 
către Forţele Naţiunilor Unite“.

În cele 10 secţiuni ale documentului sunt sintetizate regulile de bază ale Drep-
tului internaţional umanitar pe care Naţiunile Unite se angajează să le garanteze 
aplicarea de către forţele aflate sub comanda sa. Secţiunile documentului se referă 
la:

1 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, Op. cit — p. 141.
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1.  Domeniul de aplicare (Forţele Naţiunilor Unite angajate ca forţe combatante 
în acţiunile de impunere sau de menţinere a păcii);

2.  Aplicarea dreptului naţional (personalul militar rămîne obligat prin legile 
naţionale);

3.  Acordul privind statutul forţelor (încheiat între Naţiunile Unite şi statul pe 
al cărui teritoriu este desfăşurată o forţă a ONU; Naţiunile Unite îşi asumă 
responsabilitatea difuzării convenţiilor umanitare în rîndul acestor forţe);

4.  Violările dreptului internaţional umanitar (membrii personalului militar al 
unei forţe vor fi urmăriţi, în caz de violări ale dreptului internaţional umanitar, 
de instanţele lor naţionale);

5.  Protecţia populaţiei civile (Forţa Naţiunilor Unite va face permanent o distincţie 
clară, între civili şi combatanţi şi între bunurile civile şi obiectivele militare; 
Forţa ONU va respecta toate normele de protecţie prevăzute în Convenţiile 
de la Geneva şi în Protocoalele lor adiţionale);

6.  Mijloace şi metode de război (Forţa Naţiunilor Unite va respecta regulile 
interzicerii şi limitării folosirii anumitor arme şi metode de război prevăzute 
în instrumente de drept umanitar);

7.  Tratamentul civililor şi persoanelor scoase din luptă (vor fi tratate cu umanitate, 
fără nici o diferenţiere defavorabilă bazată pe rasă, sex, convingeri religioase 
sau orice alt pretext);

8.  Tratamentul persoanelor deţinute (membrii forţelor armate deţinuţi şi alte 
persoane care nu mai iau parte la operaţiunile militare vor fi tratate cu uma-
nitate şi le va fi respectată demnitatea);

9.  Protecţia răniţilor, bolnavilor şi personalului medical şi de ajutor (membrii 
forţelor armate şi alte persoane aflate în puterea Forţei Naţiunilor Unite, care 
sunt răniţi sau bolnavi, vor fi respectaţi şi protejaţi în toate împrejurările; Forţa 
Naţiunilor Unite nu va ataca unităţile medicale fixe sau mobile; şi va trebui 
să protejeze în toate împrejurările personalul medical afectat în mod exclusiv 
pentru căutarea, transportul şi tratamentul răniţilor şi bolnavilor, precum şi 
personalul religios);

10.  Intrarea în vigoare (Buletinul va intra în vigoare la 12 august 1999).1

1 Cloşcă Ionel, Suceavă Ion, Op. cit — p. 142.


