
acest scop.
24. Apreciază  consolidarea  cooperării
internaţionale între instituţiile pentru drepturile
omului,  inclusiv  prin  intermediul  Comitetului
Coordonator  Internaţional  şi  îl  încurajează  pe
Secretarul  general  ONU  să  continue  să  ofere
asistenţa  necesară  pentru  organizarea  unor
întruniri  şi  conferinţe  la  nivel  internaţional,
regional  şi  trans-regional  ale  instituţiilor
naţionale  pentru  drepturile  omului,  inclusiv  a
unor  întruniri  ale  Comitetului  Coordonator
Internaţionale în cooperare cu Biroului Înaltului
Comisar pentru Drepturile Omului.
25. De asemenea, apreciază,  rolul important al
instituţiilor naţionale pentru drepturile omului în
sprijinirea  cooperării  dintre  guvernele  lor  şi
Naţiunile  Unite  în  domeniul  promovării  şi
protejării drepturilor omului.
26. Consideră lăudabilă consolidarea cooperării
regionale  între  instituţiile  naţionale  din  toate
zonele  globului  şi  apreciază munca  asiduă  a
Reţelei Africane a Instituţiilor Naţionale pentru
Drepturile  Omului,  a  Reţelei  Instituţiilor
Naţionale  pentru  Protejarea  şi  Promovarea
Drepturilor  Omului  din  cele  două  Americi,  a
Forumului Asia-Pacific a Instituţiilor Naţionale

pentru  Drepturile  Omului  precum şi  a  Reţelei
Europene  a  Instituţiilor  pentru  Drepturile
Omului.
27. Încurajează  statele  membre  şi  instituţiile
naţionale  pentru drepturile  omului  să  continue
să ia măsurile care se impun pentru a promova
cooperarea,  schimbul  de  informaţii  şi  de
experienţă, diseminarea bunelor practici privind
înfiinţarea şi funcţionarea eficientă a instituţiilor
naţionale pentru drepturile omului.
28.  Invită instituţiile naţionale pentru drepturile
omului să includă în cooperarea şi schimburile
lor de bune practici consolidarea rolului lor de
legătură între societatea civilă şi guverne.
29. Îi  adresează  Secretarului  general  ONU
cererea  de  a  înainta  Consiliului  Drepturilor
Omului la cea de 33-a sesiune a sa, un raport
privind  implementarea  rezoluţiilor  existente  şi
un  raport  privind  activitatea  Comitetului
Coordonator  Internaţional  în  domeniul
acreditării  instituţiilor  naţionale  pentru
drepturile omului, în conformitate cu principiile
de la Paris.

Traducere: Daniela Albu

ORIENTĂRILE ACTUALIZATE ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND
PROMOVAREA RESPECTĂRII DREPTULUI INTERNAŢIONAL

UMANITAR*

I. OBIECTIV1

1.*1Obiectivul  prezentelor  orientări  este  de  a
stabili  instrumentele  operaţionale  pentru
Uniunea  Europeană  şi  pentru  instituţiile  şi
organismele  acesteia  în  scopul  promovării
respectării  dreptului  internaţional  umanitar.
Orientările  evidenţiază  angajamentul  Uniunii
Europene  de  a  promova  această  respectare
într-un mod vizibil şi consecvent. Orientările se
adresează tuturor celor care acţionează în cadrul

* Institutul Român pentru Drepturile Omului reia ciclul de
prezentări  a celor mai relevante documente în domeniul
dreptului umanitar, ţinând seama de art. 3.alin 2 din H.G.
nr.  460/2006  care  prevede  că  la  activitatea  Comisiei
Naţionale de Drept Internaţional Umanitar, pot participa
în calitate de observatori o serie de instituţii printre care şi
IRDO.
1 A se vedea JO C 303 din 15 decembrie 2009

Uniunii Europene, în măsura în care chestiunile
invocate intră în sfera lor de responsabilitate şi
de  competenţă.  Acestea  sunt  complementare
orientărilor şi altor poziţii comune deja adoptate
în  cadrul  UE  referitoare  la  chestiuni  precum
drepturile omului, tortura şi protecţia civililor2.

2 A se vedea Orientările UE privind dialogurile referitoare
la  drepturile  omului  (aprobate  de  Consiliu  la  13
decembrie  2001  şi  actualizate  la  19  ianuarie  2009);
Orientările pentru politica UE faţă de ţările terţe privind
tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau
degradante  (aprobate  de  Consiliu  la  9  aprilie  2001  şi
actualizate  la  29  aprilie  2008);  Orientările  UE  privind
copiii  şi  conflictele  armate  (aprobate  de  Consiliu  la  8
decembrie  2003  şi  actualizate  la  17  iunie  2008);
Orientările  UE  privind  promovarea  şi  protejarea
drepturilor  copilului  (aprobate  de  Consiliu  la  10
decembrie  2007);  Orientările  privind violenţa  împotriva
femeilor  şi  fetelor  şi  combaterea  tuturor  formelor  de
discriminare împotriva acestora (aprobate de Consiliu la 8
decembrie  2008)  şi  Poziţia  comună  a  Consiliului
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2.  Prezentele  orientări  sunt  conforme  cu
angajamentul UE şi al statelor sale membre în
sprijinul  dreptului  internaţional  umanitar  şi
urmăresc  să  abordeze  respectarea  dreptului
internaţional  umanitar  de statele  terţe  şi,  după
caz,  de actorii  nestatali  care intervin în statele
terţe. În timp ce acelaşi angajament se referă şi
la măsurile întreprinse de UE şi de statele sale
membre pentru a asigura respectarea  dreptului
internaţional  umanitar  în  propriile  conduite,
inclusiv de către  propriile  forţe,  aceste  măsuri
nu sunt incluse în prezentele orientări3.

II. DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR

Introducere 

3.  Uniunea  Europeană  este  întemeiată  pe
principiile  libertăţii,  democraţiei,  respectării
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
precum şi ale statului de drept. Aceasta include
obiectivul  de  a  promova  respectarea  dreptului
internaţional umanitar.
4.  Dreptul  internaţional  umanitar,  cunoscut  şi
sub denumirea „dreptul conflictelor armate” sau
„dreptul  războiului”,  are  drept  scop  atenuarea
efectelor  conflictelor  armate  prin  protejarea
celor care nu iau parte la conflicte sau care nu
mai  iau  parte  la  acestea  şi  prin  reglementarea
mijloacelor şi metodelor de luptă.
5.  Statele  sunt  obligate  să  respecte  normele
dreptului  internaţional  umanitar  care  sunt
obligatorii  în  temeiul  tratatului  sau  care  fac
parte din dreptul internaţional cutumiar. Acestea
se pot aplica şi actorilor  nestatali.  Respectarea
acestor  norme  este  o  preocupare  cu  caracter
internaţional.  În  plus,  suferinţa  şi  distrugerea
cauzate  de  cazurile  de  încălcare  a  dreptului
internaţional  umanitar  îngreunează
reglementarea  situaţiei  care  urmează
conflictelor. De aceea, îmbunătăţirea respectării
dreptului internaţional umanitar în întreaga lume

2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind CPI (JO L 150,
18 iunie 2003, p. 67).
3 Toate statele membre ale UE sunt părţi la convenţiile de
la Geneva şi la protocoalele adiţionale ale acestora, fiind
deci obligate să se supună normelor lor.

este  o  chestiune  de  interes  atât  din  punct  de
vedere politic, cât şi umanitar. 

Evoluţia  şi  sursele  dreptului  internaţional
umanitar 

6. Normele dreptului internaţional umanitar au
evoluat  ca  urmare  a  echilibrării  necesităţilor
militare  şi  a  preocupărilor  umanitare.  Dreptul
internaţional  umanitar  cuprinde  norme  care
urmăresc  să  protejeze  persoanele  care  nu  iau
parte  în  mod  direct  la  ostilităţi  sau  care  au
renunţat  să  facă  acest  lucru,  precum  civilii,
prizonierii de război şi alţi deţinuţi,  persoanele
rănite  şi  bolnave,  dar  şi  restricţionarea
mijloacelor  şi a metodelor  de luptă,  inclusiv a
tacticii şi a armelor, pentru a se evita suferinţa şi
distrugerea în mod inutil.
7.  Ca  şi  în  cazul  altor  părţi  alte  dreptului
internaţional, dreptul internaţional umanitar are
două surse principale: convenţiile internaţionale
(tratatele)  şi  dreptul  internaţional  cutumiar.
Dreptul  internaţional  cutumiar  este  format  din
practica  statelor,  pe  care  acestea  îl  acceptă  ca
fiind  obligatoriu.  Deciziile  judecătoreşti  şi
scrierile  autorilor  eminenţi  constituie  mijloace
subsidiare pentru a determina dreptul.
8. Principalele convenţii  în domeniul dreptului
internaţional umanitar sunt enumerate în anexa
la prezentele orientări. Cele mai importante sunt
regulamentele de la Haga din 1907, cele patru
convenţii de la Geneva din 1949 şi protocoalele
adiţionale ale acestora din 1977. Regulamentele
de  la  Haga  şi  majoritatea  dispoziţiilor  din
convenţiile  de  la  Geneva  şi  din  protocoalele
adiţionale din 1977 sunt recunoscute în general
ca fiind drept cutumiar.

Domeniul de aplicare

9.  Dreptul  internaţional  umanitar  se  aplică
oricărui conflict armat, atât internaţional, cât şi
neinternaţional  şi  indiferent  de  originea
conflictului.  Acesta  se  aplică  de  asemenea
situaţiilor de ocupaţie care rezultă în urma unui
conflict  armat.  Diferite  regimuri  juridice  se
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aplică conflictelor internaţionale armate, care au
loc  între  state,  şi  conflictelor  neinternaţionale
(sau  interne)  armate,  care  au  loc  în  interiorul
unui stat.
10.  Dacă  situaţia  poate  fi  considerată  conflict
armat  şi  dacă  este  vorba  despre  un  conflict
armat  internaţional  sau  neinternaţional,  sunt
întrebări complexe de fapt şi de drept, ale căror
răspunsuri depind de o serie de factori. Ar trebui
să  se  facă  întotdeauna  apel  la  consultanţa
juridică  corespunzătoare,  care  să  completeze
informaţiile existente despre un anumit context,
pentru  a  se  determina  dacă  o  situaţie  poate  fi
considerată conflict armat şi dacă, prin urmare,
se aplică dreptul internaţional.
11.  Dispoziţiile  prevăzute  în  tratat  privind
conflictele  internaţionale  armate  sunt  mai
detaliate  şi  elaborate.  Conflictele
neinternaţionale armate fac obiectul dispoziţiilor
articolului  3  comun  din  convenţiile  de  la
Geneva şi, în cazul în care statul în cauză este o
parte,  ale  protocolului  adiţional  II  din  1977.
Normele  dreptului  internaţional  cutumiar  se
aplică  atât  conflictelor  internaţionale,  cât  şi
celor  interne  armate,  dar,  din  nou,  există
diferenţe între cele două regimuri.

Dreptul  internaţional  în  domeniul  drepturilor
omului şi dreptul internaţional umanitar

12.  Este  important  să  se  facă  distincţia  între
dreptul  internaţional  în  domeniul  drepturilor
omului  şi  dreptul  internaţional  umanitar.  Este
vorba despre  corpuri  de  lege  distincte  şi,  deşi
ambele  urmăresc,  în  principal,  protejarea
persoanelor,  există  diferenţe  importante  între
acestea.  În  special,  dreptul  internaţional
umanitar se aplică în timpul conflictelor armate
şi al ocupaţiilor. În schimb, dreptul în domeniul
drepturilor  omului  se  aplică  tuturor  în  cadrul
jurisdicţiei  statului  în  cauză,  atât  pe  timp  de
pace, cât şi în timpul unui conflict armat. Astfel,
deşi  distincte,  ambele  tipuri  de  norme  se  pot
aplica unei situaţii specifice şi este deci uneori
necesar să se analizeze relaţia dintre acestea. Cu
toate acestea, prezentele orientări nu se referă la

dreptul în domeniul drepturilor omului.
Responsabilitatea individuală
13.  Anumite  încălcări  grave  ale  dreptului
internaţional umanitar sunt definite drept crime
de  război.  Crimele  de  război  pot  avea  loc  în
aceleaşi  circumstanţe  ca  genocidul  şi  crimele
împotriva  umanităţii,  dar  cele  din  urmă,  spre
deosebire  de  crimele  de  război,  nu  presupun
existenţa unui conflict armat
14.  Indivizii  poartă  responsabilitatea  personală
pentru  crimele  de  război.  În  conformitate  cu
dreptul  lor intern,  statele  trebuie să asigure că
autorii  presupuşi  ai  acestor  crime sunt deferiţi
justiţiei în faţa propriilor instanţe naţionale sau a
instanţelor unui alt stat sau unui tribunal penal
internaţional,  precum  Curtea  Penală
Internaţională4.
III.   ORIENTĂRI OPERAŢIONALE

A.   RAPORTARE,  EVALUARE  ŞI  RECO-
MANDĂRI DE ACŢIUNE

15. Printre măsurile care trebuie luate conform
prezentului capitol se numără:
(a)  pentru  a  se  permite  întreprinderea  unor
acţiuni  concrete,  trebuie  identificate  fără
întârziere  situaţiile  în  care  se  poate  aplica
dreptul  internaţional  umanitar.  Organismele
competente ale UE, inclusiv grupurile de lucru
corespunzătoare  ale  Consiliului,  ar  trebui  să
monitorizeze  situaţiile  din  sfera  lor  de
competenţă  în  care  se  poate  aplica  dreptul
internaţional umanitar, bazându-se, după caz, pe
4 A  se  vedea  Poziţia  comună  a  Uniunii  privind  TPI
(2003/444/PESC) şi Planul de acţiune al UE privind TPI.
A  se  vedea,  de  asemenea,  Decizia  2002/494/JAI  a
Consiliului din 13 iunie 2002, prin care Consiliul a creat o
reţea europeană de puncte de contact în ceea ce priveşte
persoanele care se fac răspunzătoare de genocid, de crime
împotriva umanităţii şi de crime de război. Decizia-cadru
2002/584/JAI  privind  mandatul  european  de  arestare  şi
procedurile  de  predare  între  statele  membre;  Decizia
2003/335/JAI  a  Consiliului  din  8  mai  2003  privind
cercetarea  şi  urmărirea  penală  în  cazul  faptelor  de
genocid, al crimelor împotriva umanităţii şi al crimelor de
război; Decizia Consiliului 2006/313/PESC din 10 aprilie
2006  privind  încheierea  unui  acord  de  cooperare  şi
asistenţă  între  Curtea  Penală  Internaţională  şi  Uniunea
Europeană, JO L 115, 28 aprilie 2006, p. 49.
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opiniile privind dreptul internaţional umanitar şi
aplicabilitatea acestuia. În funcţie de necesitate,
acestea ar trebui  să identifice şi să recomande
acţiuni  menite  să  promoveze  respectarea
dreptului internaţional umanitar în conformitate
cu prezentele orientări. După caz, ar trebui avute
în vedere consultări  şi schimburi de informaţii
cu  factorii  implicaţi  calificaţi,  inclusiv  cu
Comitetul Internaţional al Crucii  Roşii (CICR)
şi cu alte organizaţii relevante, precum ONU şi
organizaţiile  regionale.  De asemenea,  ar  trebui
luată în considerare, după caz, posibilitatea de a
se recurge la serviciile  Comisiei  Internaţionale
Umanitare  de  Stabilire  a  Faptelor  instituită  în
temeiul articolului 90 din Protocolul adiţional I
la convenţiile de la Geneva din 1949, care poate
sprijini  promovarea  respectării  dreptului
internaţional  umanitar  prin  capacitatea  sa  de
stabilire  a  faptelor  şi  prin  rolul  său  de  bune
oficii;
(b) în funcţie de relevanţă,  şefii  de misiune ai
UE  şi  reprezentanţii  corespunzători  ai  UE,
inclusiv şefii operaţiilor civile UE, comandanţii
operaţiilor militare UE şi reprezentanţii speciali
ai UE, ar trebui să includă o evaluare a situaţiei
din  punct  de  vedere  al  dreptului  internaţional
umanitar în rapoartele lor privind un anumit stat
sau  conflict.  Ar  trebui  acordată  o  atenţie
deosebită informaţiilor care indică dacă au fost
comise  încălcări  grave  ale  dreptului
internaţional umanitar. Atunci când este posibil,
aceste  rapoarte  ar  trebui  să  cuprindă  de
asemenea  o  analiză  şi  propuneri  de  posibile
măsuri care ar putea fi întreprinse de UE;
(c) documentele de informare pentru reuniunile
UE ar  trebui  să  cuprindă,  după caz,  o  analiză
privind  aplicabilitatea  dreptului  internaţional
umanitar,  iar  statele  membre  participante  la
aceste  reuniuni  ar  trebui  să  se  asigure,  de
asemenea,  că pot face apel la  consiliere,  după
caz,  privind  chestiunile  de  drept  internaţional
umanitar care ar surveni. Situaţiile susceptibile
de  a  degenera  într-un  conflict  armat  ar  trebui
aduse  la  cunoştinţa  Grupului  de  lucru  al
Consiliului pentru drept internaţional, precum şi
a altor grupuri de lucru relevante. În funcţie de

necesitate  şi  de  posibilităţi,  Grupul  de  lucru
pentru drept internaţional ar putea fi însărcinat
să prezinte propuneri privind viitoarea acţiune a
UE grupurilor de lucru relevante;

B. MODALITĂŢI DE ACŢIUNE ALE UE ÎN
CADRUL RELAŢIILOR  SALE  CU  ŢĂRILE
TERŢE

16. UE dispune de o gamă variată de modalităţi
de acţiune. În cele ce urmează, este prezentată o
listă non-exhaustivă a acestora:
(a) dialogul politic: După caz, ar trebui invocat
în cadrul dialogurilor  cu statele  terţe  subiectul
referitor  la  respectarea  dreptului  internaţional
umanitar. Acest lucru este deosebit de important
în  contextul  conflictelor  armate  aflate  în
desfăşurare,  atunci  când  au  fost  raportate
încălcări generalizate ale dreptului internaţional
umanitar.  Cu  toate  acestea,  UE  ar  trebui  de
asemenea, pe timp de pace, să invite statele care
nu  au  făcut-o  deja  să  adere  la  instrumentele
importante  în  materie  de  drept  internaţional
umanitar,  precum  protocoalele  adiţionale  din
1977 şi  Statutul  CPI,  şi  să le  pună integral  în
aplicare. Punerea în aplicare integrală presupune
adoptarea  oricăror  legi  de  punere  în  aplicare
necesare,  precum  şi  formarea  personalului
relevant  în  domeniul  dreptului  internaţional
umanitar;
(b) declaraţiile publice generale: În declaraţiile
sale publice privind chestiuni legate de dreptul
internaţional umanitar, UE ar trebui, ori de câte
ori  acest  lucru  este  posibil,  să  sublinieze
necesitatea de a se asigura respectarea dreptului
internaţional umanitar;
(c)  demersurile  şi/sau  declaraţiile  publice
privind  un  anumit  conflict:  Atunci  când  sunt
raportate  încălcări  ale  dreptului  internaţional
umanitar,  UE  ar  trebui  să  ia  în  considerare
iniţierea  unor  demersuri  şi  emiterea  unor
declaraţii  publice,  după  caz,  prin  care  să
condamne aceste acte şi să solicite părţilor să îşi
îndeplinească  obligaţiile  în  temeiul  dreptului
internaţional  umanitar  şi  să  întreprindă  măsuri
concrete de împiedicare a altor încălcări;
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(d)  măsuri  restrictive/sancţiuni:  Recurgerea  la
măsuri  restrictive  (sancţiuni)  poate  fi  o
modalitate eficientă de promovare a respectării
dreptului  internaţional  umanitar. În  consecinţă,
ar  trebui  să  se  ia  în  considerare  posibilitatea
recurgerii la aceste măsuri împotriva părţilor la
un conflict,  fie  că  este  vorba  despre state  sau
despre  non-state,  precum  şi  împotriva
persoanelor,  după  caz  şi  în  conformitate  cu
dreptul internaţional;
(e) cooperarea cu alte organisme internaţionale:
După caz, UE ar trebui să coopereze cu ONU şi
cu  organizaţiile  regionale  relevante  în  scopul
promovării  respectării  dreptului  internaţional
umanitar. De asemenea, statele membre ale UE
ar  trebui  să  urmărească  acelaşi  obiectiv  în
acţiunile lor, după caz, în calitate de membre ale
altor  organizaţii,  inclusiv  ale  Organizaţiei
Naţiunilor  Unite.  Comitetul  Internaţional  al
Crucii Roşii deţine un rol întemeiat pe un tratat,
recunoscut  şi  stabilit  cu  mult  înainte  de
organizaţie  umanitară  neutră  şi  independentă
care  promovează  respectarea  dreptului
internaţional umanitar;
(f) operaţiile de gestionare a crizelor: După caz,
atunci când se elaborează mandatele operaţiilor
UE de gestionare  a crizelor, ar  trebui  luată  în
considerare importanţa prevenirii şi a reprimării
încălcărilor  dreptului  internaţional  umanitar  de
ţările terţe.  Dacă este necesar, acest fapt poate
include culegerea de informaţii care pot fi utile
CPI 5 sau în cazul altor anchete privind crime de
război;
(g)  responsabilitatea  individuală:  Deşi,  în
situaţiile care urmează unui conflict, este uneori
dificil  să  se  echilibreze  obiectivul  general  de
stabilire a păcii şi necesitatea de combatere a 

5 A  se  vedea  Acordul  de  cooperare  şi  asistenţă  între
Curtea  Penală  Internaţională  şi  Uniunea  Europeană
menţionat la nota de subsol 3

impunităţii,  Uniunea  Europeană  ar  trebui  să
asigure  că  nu  rămân  nepedepsite  crimele  de
război. Pentru a avea un efect disuasiv în timpul
unui  conflict  armat,  judecarea  crimelor  de
război  trebuie să fie  vizibilă  şi  să aibă loc,  în
limita posibilităţilor, în statul în care au avut loc
încălcările.  Prin  urmare,  UE  ar  trebui  să
încurajeze  statele  terţe  să  adopte  măsuri
naţionale  de  drept  penal  pentru  a  pedepsi
încălcările  dreptului  internaţional  umanitar.
Sprijinul  acordat  de  UE  Curţii  Penale
Internaţionale  şi  măsurile  luate  în  vederea
judecării criminalilor de război ar trebui plasate
în acest context;
(h) formarea: Formarea în dreptul internaţional
umanitar  este  necesară  pentru  a  se  asigura
respectarea  dreptului  internaţional  umanitar  în
timpul  unui  conflict  armat.  Formarea  şi
instruirea trebuie să aibă loc şi pe timp de pace.
Acest  lucru  este  valabil  pentru  întreaga
populaţie,  deşi  ar  trebui  acordată  o  atenţie
deosebită  grupurilor  relevante  precum
responsabilii  cu  aplicarea  legii.  Obligaţii
suplimentare  se  aplică  formării  personalului
militar. UE ar trebui să analizeze posibilitatea de
a furniza sau de a finanţa formare şi instruire în
domeniul  dreptului  internaţional  umanitar  în
ţările  terţe,  inclusiv în cadrul programelor mai
ample de promovare a statului de drept;
(i)  exportul  de  arme:  Poziţia  comună
2008/944/PESC  a  Consiliului  de  definire  a
normelor comune care reglementează controlul
exporturilor  de  tehnologie  şi  echipament
militar6  prevede  că  ar  trebui  examinată
respectarea dreptului internaţional umanitar de o
ţară importatoare înainte de a se acorda licenţele
de export în ţara respectivă.

6 Poziţia  comună  2008/944/PESC  a  Consiliului  din
8 decembrie  2008  de  definire  a  normelor  comune  care
reglementează  controlul  exporturilor  de  tehnologie  şi
echipament militar, JO L 335, 13 decembrie 2008, p. 99.
Această poziţie comună înlocuieşte Codul de conduită al
Uniunii  Europene  privind  exporturile  de  echipament
militar, adoptat de Consiliu la 8 iunie 1998.
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