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Сажетак
У док три ни ме ђу на род ног пра ва је кра јем 19. и по чет ком 

20. ве ка из вр ше на је по де ла ору жа них су ко ба на ме ђу на род не и 
уну тра шње. Свр ха је би ла да се нор ме ме ђу на род ног пра ва (пре 
све га рат ног пра ва) ис кљу чи во при ме њу ју у ме ђу на род ним ра то-
ви ма. Чвр сто уте ме ље но схва та ње у док три ни др жав ног су ве ре ни-
те та ни је до зво ља ва ло да се нор ме ме ђу на род ног пра ва при ме њу ју 
у уну тра шњим по бу на ма и гра ђан ским ра то ви ма. То ком 20. ве ка 
ме ђу на род но пра во, пре све га ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во, 
про ши ри ло је де ли мич но по ље деј ства и на уну тра шње су ко бе. 
Основ на те за у овом члан ку је да се при ка же тре нут но ста ње у те о-
ри ји и прак тич ној при ме ни ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба у 
ме ђу на род ним и не ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма и про бле ми 
са њи хо вом при ме ном, као и ути цај ове по де ле на европ ске ин те-
гра ци је. Пи та ње да ли ова по де ла има зна чај за да ље ин те гра ци је 
и ме ђу соб не од нос европ ских др жа ва. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да ова по де ла, иако има тен ден ци ју гу бље ња, има зна чај. То 
по себ но до ла зи до из ра жа ја у то ку про це са ин те гра ци ја у Евро пи и 
но вих на го ве шта ја ме ђу кон ти нен тал них по ве зи ва ња др жа ва (евро-
а зиј ска са рад ња др жа ва).

Са дру ге стра не про це си ин те гра ци ја но се и ри зик да се ре-
а ли зу је на ме ра о до брим од но си ма у ин те гри са ним за јед ни ца ма. 
Слу ча је ви као што је раз би ја ње СФР Ју го сла ви је, на сил на се це-
си јом Ко сме та од Р. Ср би је и гра ђан ски рат у Укра ји ни ука зу ју на 
опа сност од гре ша ка у по ступ ци ма про це са ин те гра ци ја у Евро пи.     
Кључ не ре чи: Ору жа ни су ко би, ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба, ме-

ђу на род но ху ма ни тар но пра во, европ ске ин те гра ци је, Же-
нев ске кон вен ци је,  Про то кол I и II
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ПО ДЕ ЛА ОРУ ЖА НИХ СУ КО БА

По де ла ору жа них су ко ба у ме ђу на род ном пра ву  на уну тра-
шње и ме ђу на род не ус по ста вље на је у док три ни ме ђу на род ног 
пра ва  кра јем 19. и то ком 20. ве ка, а по себ но по сле Дру гог свет-
ског ра та. Интензиван раз вој ме ђу на род ног пра ва ус по ста вљен на 
тра ди ци о нал ним прин ци пи ма и мо ди фи ко ван са вре ме ним тен ден-
ци ја ма у ре гу ли са њу по ли ти ке си ле до нео је, уз ути цај прак се, ус-
по ста вља ње ме ђу на род но прав них нор ми ко је ће пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу уну тра шњих не ми ра и су ко ба и ме ђу на род них (ме ђу др жав-
них) ору жа них су ко ба (ра то ва). Тај тренд је по себ но интензивиран 
у вре ме ну по сле шездесетих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка. По де-
ла на ме ђу на род не и уну тра шње ору жа не су ко бе у ме ђу на род ном 
пра ву ору жа них су ко ба уте ме ље на је Же нев ским кон вен ци ја ма о 
за шти ти жр та ва ору жа них су ко ба из 1949. го ди не и До пун ским 
про то ко ли ма из 1977. го ди не, као и дру гим ме ђу на род ним ин стру-
мен ти ма. По себ ну по твр ду да ла је прак са ме ђу на род ног пра во су-
ђа. По раст уну тра шњих ору жа них су ко ба у пе ри о ду ан ти ко ло ни-
јал них и на ци о нал но о сло бо ди лач ких ра то ва у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка ути цао је да се у од ре ђе ним ти по ви ма уну тра шњих су ко ба 
при хва ти и оза ко ни при ме на ме ђу на род ног пра ва као што се при-
ме њу је у ме ђу на род ним су ко би ма.1) Ус по ста вља ње и раз вој ових 
нор ми ко је ре гу ли шу за шти ту људ ских пра ва у ору жа ним су ко би ма 
ди рект но ути че и на да ље про це се ин те гра ци је и раз во ја у Евро пи 
у окви ру про јек та Европ ска уни ја као и пре ко ре ги о нал них ор га ни-
за ци ја у ци љу за шти те свет ског ми ра. Те за по ста вље на у док три ни 
ме ђу на род них од но са да се сма њу је мо гућ ност кон фли ка та ако се 
ус по ста вља ју ра зни об ли ци са рад ње и по ве зи ва ња из ме ђу др жа ва 
из ра же ни у окви ру те зе овим до би ја и прак ти чан до каз.2) 

Оп ште при хва ће на по де ла ору жа них су ко ба на уну тра шње, 
ме шо ви те и ме ђу на род не у прак си и док три ни по че ла је да бле ди 
под ути ца јем не ких схва та ња у док три ни кра јем 20. и по чет ком 21. 

1) IC CR, Fi nal Re cords,Vol. II B, pp. 325-327, 332-333; Re so lu tion OUN 2625 (XXV); R., 
Al lan,  Wars of Na ti o nal Li be ra tion – In ter na ti o nal or Non-In ter na ti o nal Ar med Con flicts?, 
In stant Re se arch on Pe a ce and Vi o len ce, 1974, p. 34; Seyerstd  Finn, Uni ted Na ti ons For ces 
in the Law of Pe a ce and War, Leyden, 1966, pp. 615-619; Вла дан Јон чић, Тре ћа Же нев ска 
кон вен ци ја – Практчна при ме на и ути цај на Про то ко ле I и II, До си је, Бе о град, 2004,  
стр. 187-103.

2) Те о ри ја функ ци о на ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. Ch. Pen tland, In ter na ti o nal The ory 
and Euro pean In te gra tion, New York, 1973, p. 65;  (Пре у зе то: Бра но Ра кић, Оства ри ва-
ње ми ра пре ко ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња и ин те гри са ња др жа ва,Прав ни фа кул тет,  
Бе о град, 2009); Бран ко Ра кић, Оства ри ва ње ми ра пре ко ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња и 
ин те гри са ња др жа ва,  Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2009, стр. 87-101. 
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ве ка.3) Са јед не стра не је ја сна на ме ра да се из гу би раз ли ка из ме ђу 
ме ђу на род них и уну тра шњих су ко ба ка ко би се не сме та но при ме-
ни ла пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у тим су ко би ма. 
Са дру ге стра не да се огра ни чи су ве ре ни тет др жа ва на чи јим те ри-
то ри ја ма из би ја ју устан ци нај че шће са те жњом да се прав но по др-
жи отцепљење де ла те ри то ри је те др жа ве или де ста би ли зу је ле гал-
на власт.  До ду ше, све се то чи ни под из го во ром за шти те људ ских 
пра ва на тој те ри то ри ји и спре ча ва њем „ху ма ни тар не ка та стро фе“ 
у тим зе мља ма. Овим ар гу мен ти ма је на из ве стан на чин из бег ну та 
ја сна за бра на ин тер вен ци ја из чл. 3. До пун ског про то ко ла на Же-
нев ске кон вен ци је из 1977. го ди не (Про то кол II). Ова квом тен ден-
ци јом омо гу ћа ва се ве ћи ути цај ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва 
и бо ља за шти та угро же них ка те го ри ја ли ца, али по ја вљу је и ње-
го ва ло ша стра на. Омо гу ћа ва се ве ћи сте пен кре ше ња основ них 
пра ва др жа ва, пре све га пра во на су ве ре ност. 

ПРАВ НИ АСПЕК ТИ И ПО СЛЕ ДИЦЕ 
ПОДЕ ЛЕ ОРУ ЖА НИХ СУ КО БА

Да би се уоп ште мо гло да при ме ни ме ђу на род но пра во нео п-
ход но је да по сто ји ору жа ни су коб, што је је дан од основ них по ли-
тич ких и прав них усло ва за при ме ну ме ђу на род ног пра ва. Прав но 
утврдити да ли по сто ји или не по сто ји ору жа ни су коб основ ни је 
про блем ту ма че ња у прак си. Ка да су у пи та њу уну тра шњи су ко би 
уоче на је прак са да др жа ве у ко ји ма на сту пе ору жа не по бу не из бе-
га ва ју да при зна ју да по сто ји ору жа ни су коб на ње ној територији. 
У слу ча ју ме ђу др жав них кон фли ка та др жа ве из бе га ва ју да при зна-
ју да су у ра ту. Раз лог овог од би ја ња је да не би до шле под удар 
ко гент не нор ме о за бра ни ра та, од но сно за бра ни ре ша ва ња спо ро ва 
пу тем си ле. Мо гло би да се по кре не пи та ње ко је за по чео рат и да 
се утвр ђу је пи та ње агре си је. За то су др жа ве у по се за њу за при ме-
ном ору жа не си ле по сле Дру гог свет ског ра та у прак си уса вр ши ле 
ме то де из би ја ња ме ђу др жав них кон флик та, а да се не мо же пре ци-
зно да утвр ди ко је за по чео рат.

Не ја сно ће су при сут не иако су од ред бе Же нев ских кон вен-
ци ја из 1949. го ди не, Прото колa на Же нев ске кон вен ци је из 1977. 
го ди не, Коментарa На цр та пра ви ла о пре сту пи ма про тив ми ра и 

3) Year bo ok of the In sti tu te of In ter na ti o nal Law,Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 68-I, 1999; Аbi-
Sa ab, Cf., An nu a i re de l’In sti tut de Dro it In ter na ti o nal, In sti tu te of In ter na ti o nal Law, 68-
I,1999, p. 282; Di trich  Schin dler, „l’ An nu a i re de l’In sti tut de Dro it in ter na ti o nal (An nu a i re)“, 
Cen te nary ses sion, In sti tut de Dro it in ter na ti o nal, Ro ma, 1973, Vol. 55, pp. 514-515.
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без бед но сти чо ве чан ства, ко ји је до не ла Ко ми си ја за ме ђу на род но 
пра во Ге не рал не скуп шти не ОУН 1951. го ди не4) и Конвенцијe о за-
шти ти кул тур них до ба ра, донетe у Ха гу 1954. го ди не (чл. 18) 5), по-
себ но ста во ви у док три ни, до ста ја сни по овом пи та њу.6) Ме ђу тим, 
по дроб ни ја ана ли за ових од ре да ба ука зу је да су при сут не ди ле ме и 
не пре ци зно сти у по је ди ним чла но ви ма по ме ну тих ме ђу на род них 
ин стру ме на та. 

Дру го пи та ње ка ко на пра ви ти раз ли ку из ме ђу ме ђу на род-
них, уну тра шњих и ме шо ви тих ору жа них су ко ба. У док три ни је 
ско ро је дин ствен став да се под ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма 
под ра зу ме ва ју de fac to су ко би са при ме ном оруж ја из ме ђу др жа ва, 
од но сно Ви со ких стра на уго вор ни ца, ка ко их де фи ни шу Же нев ске 
кон вен ци је из 1949. го ди не (чл. 2). Кон вен ци ја ма из 1949. го ди-
не уве ден је кон цепт ору жа ног кон флик та да би се оси гу ра ла при-
мен љи вост Кон вен ци ја на не при ја тељ ства у ко ји ма ни је фор мал но 
при зна то рат но ста ње. Да кле, ни је по треб но да се об ја ви рат да 
би се ис пу нио услов да по сто ји или је ус по ста вље но рат но ста ње 
тј. ору жа ни су коб. У док три ни се ина че ту ма чи да је међународни 
ору жа ни су коб на пр вом ме сту фак тич ко ста ње, а не намерa стра-
на ко је у ње му уче ству ју.7) Фак тич ко ста ње узи ма ју у об зир и шта 
ви ше по твр ђу ју Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не јер из ри чи то 
по ми њу си ту а ци ју ка да јед на стра на уче сни ца ору жа ног су ко ба не 
при зна је по сто ја ње рат ног ста ња. Зна чи прет по ста вља се не са гла-
сност ко ја мо же да на ста не из ме ђу др жа ва и ко ја мо же да до ве де до 
ин тер вен ци је при пад ни ка ору жа них сна га, чак и ако јед на стра на 
по ри че по сто ја ње рат ног ста ња. Из то га се мо же за кљу чи ти, а на 
то ука зу ју и Ко мен та ри на Же нев ске кон вен ци је, да је за по сто ја ње 
ра та или сва ког дру гог ору жа ног су ко ба довољнo и са мо de fac to 

4) UN Work of ILC, 1972, pp. 27–29

5) Con fe ren ce In ter go u ver men ta le sur la Pro tec tion des Bi ens Cul tu res en Cas de Con flit Ar me, 
ac te s de la Con fe ren ce (1961), pp. 186–188, 291, 396.

6) ICRC, Com men tary III Ge ne va con ven tion re la ti ve to the tre at ment of pri so ners of war, ICRC, 
1960, p. 23; Aca demy of Sci en ces of the US SR, In ter na ti o nal Law, p. 420; А., Н., Вы лег жа-
ни на, (ред.), Ме жду на род ное пра во, Уни вер си те ты Рос сии, Мо сква, 2009. стр. 623-624; 
Finn Seyer sted, Uni ted Na ti ons For ces in the Law of Pe a ce and War, A. W. Sij thoff,, 1966, 
p. 216; J., Pic tet, Hu ma ni ta rian Law and the Pro tec tion of War Vic tims, Leyden, 1975, p. 50; 
Hans Kel sen,./ R., W., Tuc ker, Prin ci ples of In ter na ti o nal Law, Ri ne hart, New York, 1966, p. 
126 (no te 122); Myres., S., McDo u gal,./ P., Fe li ci a no, Law and Mi ni mum World Pu blic Or der, 
New Ha ven, Lon don, 1961, p. 73, (no te 177); Bax ter Ric hard, „The De fi ni tion of War”, 16 
Re vue egypti en ne de dro it in ter na ti o nal, vol.16, P., I, Ca i ro, 1960, p. 5; G.I.A., Dr ra per, The 
Ge ne va Con ven ti ons of 1949, 1 Rec ce uil des Co urs, 59, (1965), Vol. I, p. 73; D., Schin dler, 
„Die An wen dung der Gen fer Rot kre u zab kom men se it 1949.”, 22 Schwe i ze rische Ja hr buch 
fur In ter na ti o na les Resht,  Zürich, 1965, p. 78.

7) Dan Dinh, et al. Dro it in ter na ti o nal publс. Pa ris, 2002, p. 963.
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не при ја тељ ство8). Ана ли зом ових од ре да ба до ла зи се до за кључ ка 
да не ма зна ча ја вре ме тра ја ња су ко ба, број уче сни ка су ко ба, број 
стра да лих у ње му, ни ве ли чи на про сто ра на ко ме се из во де бор бе на 
деј ства. До вољ но је да се у та квом су ко бу по ја ви пи та ње за шти те 
за шти ће них ли ца (рат ни за ро бље ни ци, ра ње ни ци, бро до лом ни ци, 
стра да ње ци ви ла по вре де ме то да ра то ва ња или упо тре ба не до зво-
ље них рат них сред ства) па да се по кре не си стем за шти те га ран-
то ван ме ђу на род ним пра вом ору жа них су ко ба, од но сно, ме ђу на-
род ним ху ма ни тар ним пра вом. Мо же се до го ди ти да и ни је би ло 
бор бе них деј ста ва, али да се појaвила по тре ба за за шти том ли ца 
ко ја по ми њу Кон вен ци је и Про то ко ли (по ја ва рат них за ро бље ни ка) 
па да се сма тра да по сто ји ору жа ни су коб.9) 

По ја ва ан ти ко ло ни јал них и на ци о нал но о сло бо ди лач ких ра-
то ва по сле Дру гог свет ског ра та у дру гој по ло ви ни 20. ве ка ути-
ца ли су да се пи та ње ме ђу на род но прав не за шти те ли ца у тим су-
ко би ма ста ви под ме ђу на род но прав не нор ме и да се та кви су ко би 
тре ти ра ју као ме ђу на род ни.10) У по чет ку су ови ра то ви тре ти ра ни 
као уну тра шњи, тј. као ору жа не по бу не у ко ло ни јал ним пре ко мор-
ским те ри то ри ја ма. Ка сни је, под ути ца јем и на при ти сак свет ског 
мње ња и ме ђу на род них ор га ни за ци ја, по сте пе но се на пу шта овај 
кон цепт и при хва та схва та ње да су се ти су ко би ин тер на ци о на ли-
зо ва ли и пре ра сли у ме ђу на род не. Та ко су у гру пу ме ђу на род них 
(ме ђу др жав них) ору жа них су ко ба свр ста ни ан ти ко ло ни јал ни и на-
ци о нал но о сло бо ди лач ки ра то ви ко ји ма се ле га ли зу ју ору жа ни су-
ко би ко ји се во де ра ди оства ри ва ња пра ва на самоопредељење. По 
том осно ву је уве де на ми ни мал на за шти та ли ца и обје ка та. На чи-
њен је за о крет у ту ма че њу ле гал но сти уче сни ка тих ору жа них су-
ко ба. Уста ни ци ма је при знат статус ле гал них бо ра ца под за шти том 
института „бор ци за сло бо ду“, али не и за шти та ко ја се пру жа ле-
гал ним бор ци ма у ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма. 

Крај 20. ве ка до нео је још јед ну но ви ну у прак си ору жа них 
су ко ба. Са ко ре ни тим про ме на ма у ме ђу на род ним од но си ма  у по-
след њој де це ни ји 20. ве ка на ста ју и про ме не у ору жа ним су ко би ма 
где до ми ни ра ју бор бе на деј ства у ве ћи ни слу ча је ва на те ри то ри-
ја ма др жа ва у ви ду по бу на. По но во је ме ђу на род но пра во ору жа-
них су ко ба и по себ но ње гов део, ко ји се од но си на за шти ту ли ца 
и обје ка та, ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во, до шло у си ту а ци ју 

8) ICRC, Com men tary III, Op. cit., p. 23.

9) Ibid., p. 23. 

10) Вла дан Јон чић, Op. cit., стр. 172-173, 177-178; Еrich Ben ve ni sti, „Wa ter con flicts du ring 
the oc cu pa tion of Iraq“, Ame ri can Jo ur nal of in ter na ti o nal law, The Ame ri can So ci ety of In-
ter na ti o nal Law, 2003, 94 (4), pp. 861.
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не при ме не, од но сно, при ме не скоп ча не са ве ли ким про бле ми ма.11) 
С об зи ром да су то би ли су ко би уну тар др жа ва, а ни су ко ло ни је, 
по ста ви ло се пи та ње ка ко, на ко ји на чин и у ком мо мен ту мо же да 
ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во сту пи у деј ство и ко ји је то ор ган 
ко ји ће ту од лу ку до не ти у ци љу ху ма ни тар не за шти те.12) Пи та ње 
је оста ло отво ре ним до да нас. Про блем је био ја сног де фи ни са ња 
уну тра шњих су ко ба и ње го ве одво је но сти од ме ђу на род них су ко-
ба. 

Уоби ча је но је да се под пој мом уну тра шњи ору жа ни су ко би 
или не ме ђу на род ни ору жа ни су ко би под ра зу ме ва ју ору жа на деј-
ства из ме ђу јед не др жа ве (ње не вла сти) са јед не стра не и уста ни ка 
(по бу ње ни ка) са дру ге на под руч ју те др жа ве. Под овим ору жа ним 
су ко би ма се не сма тра ју су ко би ко ји се во ди на осно ву пра ва на ро-
да нa самоопредељење. У те о ри ји се ови су ко би мо гу на ћи под на-
зи вом уну тра шњи или гра ђан ски ра то ви. Циљ по бу ње ни ка (уста-
ни ка) је да пре у зму власт, стек ну ауто но ми ју унутaр др жа ве или 
пак ства ра ње соп стве не др жа ве. Под овим су ко би ма под ра зу ме ва-
ју се спо ра дич ни ак ти на си ља од стра не екс тре ми стич ких гру па, 
атен та ти, изо ло ва ни на па ди по је ди них по бу ње нич ких гру па, итд. 
Да би се је дан ору жа ни су коб мо гао да тре ти ра као уну тра шњи 
по треб но је да се пре ду зму та кви на сил нич ки ак ти од стра не ор-
га ни зо ва них гру па ко је има ју ор га ни за ци ју, да су те гру пе у ве ћем 
бро ју и да кон тро ли шу је дан део те ри то ри је др жа ве про тив ко је су 
се по бу ни ли. Да кле, нео п ход но је да се ис пу не усло ви пред ви ђе-
ни у за јед нич ком чла ну 3. Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не 
(„ми ни ја тур на кон вен ци ја“), интензитет су ко ба и ор га ни зо ва ност 
по бу ње ни ка. На ово ука зу ју и суд ска прак са Ха шког три бу на ла и 
ту ма че ња су ди ја овог Три бу на ла.13) Не ис пу ње ње ових усло ва ква-
ли фи ку је по бу ње нич ке гру пе као раз бој ни ке или те ро ри сте, а њи-
хо ве ак тив но сти свр ста ва у нео р га ни зо ва ну, крат ко трај ну по бу ну и 
раз бој ни штво. Та кве ак тив но сти не мо гу да под лег ну под за шти ту 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. Њи хо ва за шти та оста је под оп-
штим прин ци пи ма и пра ви ли ма људ ских пра ва га ран то ва них ме-

11) Сarl  Gre en wo od,. „Hi sto ri cal de ve lop ment and le gal bas sis“,  (Fleck D., еd), The Hand bo ok 
of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, Ox ford uni ver sity press, Ox ford, 2009, p.  25.

12) Та ко и: Vi te Sylvain, „Typo logy of ar med con flicts in in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law: le gal 
con cepts and ac tual si tu a ti ons“, In ter na ti o nal Re vi ev of the Red Cross, 91, Ge ne ve, 2009, p. 
94. 

13) Пр во сте пе на пре су да у пред ме ту Та дић, пар. 562, (Pro se cu tor v. Du ško Ta dić, De ci sion on 
the De fen ce Mo tion for In ter lo cu tory Ap peal on Ju ris dic tion, IT-94-1-AR72, Oc to ber, 1995) 
и Де ла лић, Му цић,Де лић, Лан џо,  пар. 184.  (Pro se cu tor, v. Zej nil De la lić, Zdrav ko Mu-
cić, Ha zim De lić and Esad Lan džo, Jud ge ment in the Trial Cham ber, IT-96-21-T, No vem ber 
1998).
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ђу на род ним ин стру мен ти ма и за ко ни ма зе мље про тив ко је су се 
по бу ни ли.

Кон цепт ме ђу на род них ору жа них су ко ба про ши рен је до но-
ше њем Про то ко ла I из 1977. го ди не јер су под овај по јам уве де ни 
и на ци о нал но о сло бо ди лач ки и ан ти ко ло ни јал ни ра то ви. Ле га ли за-
ци јом ових ра то ва уве ден је и ин сти тут „бор ци за сло бо ду“ и за-
шти ће на је ка те го ри ја уче сни ка ових су ко ба ко ји се бо ре на стра ни 
ан ти ко ло ни јал них и на ци о нал но о сло бо ди лач ких по кре та.14) Про-
то кол II из 1977. го ди не до нео је још ве ће из ме не по пи та њу не ме-
ђу на род них ору жа них су ко ба. Члан 1. став 1. Про то ко ла II увео је 
че ти ри но ва усло ва ко ја ће из ме ни ти до та да шње схва та ње о од ре-
ђи ва њу ста ту са ору жа ног су ко ба. То су: оба ве за да се су коб од ви ја 
из ме ђу ње них ору жа них сна га и по бу ње нич ких гру па или дру гих 
ор га ни зо ва них на о ру жа них гру па, да по бу ње нич ке сна ге вр ше кон-
тро лу над де лом те ри то ри је ко ја им омо гу ћа ва да из во де не пре кид-
не и усме ре не опе ра ци је, да се по бу ње нич ке сна ге на ла зе под од-
го вор ном ко ман дом и да по бу ње нич ке сна ге вр ше та кву кон тро лу 
ко ја им омо гу ћа ва да при ме њу ју Про то кол II. Да кле, Про то кол II 
је оти шао ко рак да ље у ре гу ли са њу уну тра шњих су ко ба у од но су 
на чл. 3. Же нев ских кон вен ци ја. Док члан 3. пред ви ђа ми ни мал не 
усло ве и за шти ту и мо же се ре ћи да се од но си на су ко бе ни ског ин-
тензитета, Про то кол II ре гу ли ше су ко бе ја чег интензитета са ве ћим 
оби мом за шти те жр та ва уну тра шњег су ко ба. 

До но ше ње Рим ског ста ту та ме ђу на род ног кри вич ног су да 
до дат но је усло жи ло ово пи та ње. Рим ски ста тут кр ше ње пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба тре ти ра као рат ни зло чин 
(чл. 8. ст. 2. ц и д). У ста ву 2. ц. се за рат ни зло чин про гла ша ва ју и 
кр ше ња пра ва за шти ће них ли ца у „уну тра шњим не ми ри ма и су ко-
би ма, као што су по бу не, по је ди нач ни и спо ра дич ни ак ти на си ља 
или на дру ги ак те слич не при ро де“. Да кле, Ста тут по пу ња ва пра-
зни ну из ме ђу чла на 3. за јед нич ког за Же нев ске кон вен ци је из 1949. 
го ди не и Про то ко ла II по пи та њу кла си фи ка ци је не ме ђу на род них 
ору жа них су ко ба чи ме ову ра зно ли ку и хе те ро ге ну ка те го ри ју су-
ко ба санк ци о ни ше за по вре де. 

14) Res.OUN, 2621(XXV), Pro gram me of Ac tion for the Full In ple men ta tion of the Dec la ra tion 
on the Gran ting of In de pen den ce to Co lo nial Conntri es and Pe o ples; Res. OUN, 3103( XX-
VII), Ba sic Prin ci ples of the Le gal sta tus of the  com ba tants, srug gling aga ints co lo nial and 
alien do mi na tion and Ra cist re gi mes, R -2444 (XXI II); Зо ран Ан дрић, Mеђународни по ло-
жај бо ра ца за сло бо ду, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1977, стр. 26-28; Вла дан 
Јон чић, Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во,Прав ни фа кул тет,  Бе о град, 2010, стр. 196-
197; В.ла дан Јон чић, Ме ђу на род но прав ни ста тус уче сни ка ору жа них су ко ба, Прав ни 
фа кул тет, Бе о град, 2012, стр. 112. 
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Из ме ђу ме ђу на род них и не ме ђу на род них ору жа них су ко ба 
по сто ји ле пе за су ко ба ко ји су на гра ни ци из ме ђу уну тра шњег и 
ме ђу на род ног су ко ба, од но сно има ју еле мен те и јед ног и дру гог. 
Ра ди се о ме шо ви тим су ко би ма, су ко би ма не у твр ђе ног ка рак те ра и 
ин тер на ци о на ли зо ва ним су ко би ма.

Ме шо ви ти су ко би су ору жа ни су ко би ко ји има ју еле мен те 
уну тра шњег и ме ђу на род ног ору жа ног су ко ба.  Ови су ко би обич но 
за по чи њу као уну тра шњи из ме ђу зва нич не ле гал не вла сти и по бу-
ње ни ка. Док се су коб од ви ја из ме ђу њих на сце ну сту па уну тра-
шње пра во уз нео п ход ност по што ва ња људ ских пра ва га ран то ва-
них ме ђу на род ним и уну тра шњим ин стру мен ти ма из ове обла сти 
и ми ни мум ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва га ран то ва них Про-
то ко лом II и за јед нич ким чла ном 3. за све Же нев ске кон вен ци је из 
1949. го ди не. По пра ви лу се ова кви су ко би про ши ре укљу чи ва њем 
дру ге др жа ве ко ја ула зи у су коб на стра ни по бу ње ни ка или актив-
ним уче шћем тре ће др жа ве на стра ни вла де уз њен по зив.15) У слу-
ча ју да се тре ћа др жа ва укљу чи на стра ни по бу ње ни ка, при ме њу је 
се ме ђу на род но пра во из ме ђу тре ће др жа ве и сна га зва нич не вла де. 
У слу ча ју да се тре ћа др жа ва при кљу чи зва нич ној вла сти из ме ђу 
ње и по бу ње ни ка при ме њу је се пра во за не ме ђу на род не су ко бе.16) 
По себ но је пи та ње ка да се у уну тра шњи су коб укљу че ми ров не 
(мул ти на ци о нал не) сна ге у то ку ми ров не опе ра ци је, што са мо 
усложњава ово пи та ње.  

У док три ни ме ђу на род ног пра ва не по сто ји оп шта са гла-
сност у ве зи са кла си фи ка ци јом ме шо ви тих су ко ба и вр стом при-
ме не ме ђу на род ног пра ва у њи ма. Код јед ног бро ја те о ре ти ча ра 
постојe оспоравањa и сум ње о прав ној за сно ва но сти ме шо ви тих 
су ко ба.17) Не ки од њих ове ди ле ме ре ша ва ју та ко што сма тра ју да 
све та кве су ко би из раз ло га ху ма но сти тре ба под ву ћи под за шти ту 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва уз огра де ве за не за ограничења 
нор ми ху ма ни тар ног пра ва.18) 

15) Ра до слав Га ћи но вић, „ Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро жа ва ња без бед но сног ка па ци те-
та др жа ве“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 1/2013, Бе о град, 
стр. 120-121.

16) Исто,  An drew J. Cars well, „Clas sifying the con flict: a sol di er’s di lem ma“, In ter na ti o nal Re-
vi ew of the Red Cross, 91, Ge ne ve, 2009, pp. 158-160.

17) Vi te Sylvain, Op. cit.. 2009; Тeodor Me ron, „Clas si fi ca tion of ar med con flicts in the for mer 
Yugo sla via: Ni ca ra gua’s fal lo ut, Ame ri can jo ur nal of In ter na ti o nal law, Nо. 92/1, Ox ford 
Uni ve rity press, Ox ford, 2002,  pp. 236-243.

18) A., J., Cars well, „Clas sifying the con flict: a sol di er’s di lem ma“, In ter na ti o nal Re vi ev of the 
Red Cross, 91, Ge ne ve, 2009, pp. 143-161.
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Док три на ме шо ви тих су ко ба до би ла је но ви за мах и на кнад-
не ко мен та ре у од лу ка ма Ха шког три бу на ла.19) Ту жи тељ Три бу на ла 
је слу ча ју Та дић то ком це лог по ступ ка за сту пао схва та ње да се у 
су ко бу у БиХ ра ди ло о ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу. Сам пред-
мет да је по дат ке да се у овом слу ча ју све вре ме опе ри са ло са три 
раз ли чи та кри те ри ју ма. По јед ном, сма тра ло се да су по је дин ци 
или гру пе ко ји ни су би ли вој но ор га ни зо ва ни и ко ји су де ло ва ли 
као „фак тич ки ор ган др жа ве и да је ну жно утвр ди ти да је та др жа ва 
из да ла кон крет на упут ства у ве зи са из вр ше њем кон крет них де ла и 
да је та де ла на кнад но јав но по др жа ла или одо бри ла“. По дру гом, 
до вољ но је би ло утвр ди ти да су „ору жа не сна ге, по ли циј ске сна ге 
или па ра вој не је ди ни це де ло ва ле „de fac to“ као те ла те др жа ве или 
да су би ле под над зо ром оп штег ка рак те ра“ и тре ћи, да се при ват-
на ли ца „аси ми ли ра на у те ла др жа ве због свог ствар ног по на ша ња 
уну тар др жа ве и уну тар др жав не струк ту ре мо гу сма тра ти као „de 
factо“ ор га ни др жа ве, без об зи ра на евен ту ал но по сто ја ње упу та 
из да тих од стра не те др жа ве“.20)          

ЕВЕН ТУ АЛ НИ ЗНА ЧАЈ ПО ДЕ ЛЕ  
ОРУ ЖА НИХ СУКОБА НА ПРО ЦЕСЕ 

ЕВРОП СКИХ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА

Има ли прак тич ног зна ча ја ова по де ла на про це се ин те гра-
ци ја у Евро пи? На пр ви по глед из гле да да не ма. Ме ђу тим, бри-
жљи ва ана ли за от кри ва да се кри зна жа ри шта на тлу Евро пе ни су 
пот пу но уга си ла. Бал кан ско кри зно жа ри ште по зна то од 19. ве ка 
се по сле Пр вог свет ског ра та при та ји ло, иако је из гле да ло да се 
пот пу но уга си ло. По след ња деценија 20. ве ка по ка за ла је да се у 
про ме ње ним ме ђу на род ним од но си ма и кон сте ла ци ји сна га уга ше-
на жа ри шта мо гу да ак ти ви ра ју, што се и до го ди ло са Бал ка ном. 
Раз би ја ње Ју го сла ви је пра ће но су ро вим гра ђан ским ра то ви ма на 
ње ном тлу ука зао је на прак ти чан зна чај по де ле ору жа них су ко ба 
на ме ђу на род не и не ме ђу на род не (уну тра шње) са аспек та при ме не 
ме ђу на род ног пра ва. Дру го ве ли ко жа ри ште ко је не ма не ку ду гу 
исто ри ју, али се раз го ре ло на тлу Евро пе је сте Укра ји на. Тре нут но 
је те шко од ре ди ти ње го ву бу дућ ност и мо гућ ност га ше ња, тј. на ла-
же ња ре ше ња. 

19) Ви ди: Обра зло же ње Пр во сте пе не и Дру го сте пе не пре су де у пред ме ту Та дић, par. 569. 
– 608 (Opi nion and Jud ge ment in the Trial Cham ber, IT-94-1-T, 7 May 1997) и par. 86, (Jud-
ge ment in the Ap pe als Cham ber, IT-94-1-A, 15 July 1999).

20) Дру го сте пе на пре су да у пред ме ту Та дић, par. 117. – 124.
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Ра то ви на про сто ри ма СФР Ју го сла ви је и ка сни је на сил на 
се це си ја Ко сме та од Ср би је из не дри ли су пи та ње прак тич не при-
ме не ме ђу на род ног пра ва тј. при ме не нор ми ко је се раз ли ку ју, као 
што је из не то у прет ход ном тек сту, да ли су у пи та њу уну тра шњи 
су ко би или ме ђу на род ни. По кре ће се пи та ње да ли се ме ђу на род-
на за јед ни ца мо же да укљу чи са ма ње или ви ше ан га жо ва ња у ове 
су ко бе. До брим де лом то за ви си од то га да ли је су коб до био та кве 
раз ме ре да је пре ра стао окви ре уну тра шњег и да ли је на сце ну 
сту пи ло ме ђу на род но пра во тј. да ли је уну тра шњи су коб до сти гао 
та кав сте пен ра зор но сти да је нео п ход но да се при ме њу ју нор ме 
ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба (нор ме ху ма ни тар ног пра-
ва). Та ко се у док три ни по кре ну ло пи та ње ра та у Хр ват ској да ли у 
овом су ко бу на сце ну сту па ју пра ви ла за међунaродне су ко бе или 
за уну тра шње.21) Про це си ин те гра ци ја у ју го и сточ ној Евро пи до би-
ли су ту жан и тра ги чан раз вој. При ме на ме ђу на род ног пра ва кроз 
при зму при ме не пра ви ла на уну тра шње и ме ђу на род не су ко бе у 
кон крет ном слу ча ју до би ла је ви ше на по ли тич кој те жи ни, а ма ње 
на прав ној. Рат и при ме на пра ви ла ору жа них сукоба су се ви ше 
са гле да ва ли кроз по ли тич ку при зму. На сце ну је сту пи ла при ме-
на по ли тич ких од лу ка, а не прав на ана ли за и по сту пак на осно ву 
ме ђу на род ног пра ва. Уме сто да се про цес ин те гра ци ја у Евро пи 
раз ви јао уз пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и на че ла По ве ље ОУН, 
он је за по чет кроз пра ви ла рат ног пра ва и по ли тич ких усту па ка 
дик ти ра них ре зул та ти ма вој них успе ха на те ре ну. До бро би би ло 
да се ишло овим пу тем. На жа лост, кре ну ло се прав цем де ли мич не 
при ме не ме ђу на род них пра ви ла уз пра вље ње по ли тич ких и прав-
них пре се да на и при ме ном но вих об ли ка при ме не си ле ства ра ју ћи 
уз пут но ве нор ме (кроз про цес ства ра ња оби чај них нор ми) ко је су 
тре ба ле би ти у свр ху ства ра ња пра ви ла за тзв. „Но ви свет ски по-
ре дак“.22) 

Де ли мич на ана ли за ре ше ња из чла на 1. став 1. Про то ко ла II 
(че ти ри но ва усло ва ко ја ће из ме ни ти до та да шње схва та ње о од ре-
ђи ва њу ста ту са ору жа ног су ко ба)23) ука зу ју да се ма ло во ди ло ра-

21) An drew J. Cars well, Op. cit., pp.154-155.

22) Ду шан Ни ко лиш, „Ра то ва ње без ра та – бу дућ ност (иде ла) аме рич ке до ми на ци је све том“, 
Срп ска пол тич ка ми сао, 1/2012, Ин сти тут  за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 
105-106, 113-120, 127.

23) Основ ни усло ви по Про то ко лу су: оба ве за да се су коб од ви ја из ме ђу ње них ору жа них 
сна га и по бу ње нич ких гру па или дру гих ор га ни зо ва них на о ру жа них гру па, да по бу ње-
нич ке сна ге вр ше кон тро лу над де лом те ри то ри је ко ја им омо гу ћа ва да из во де не пре кид-
не и усме ре не опе ра ци је, да се по бу ње нич ке сна ге на ла зе под од го вор ном ко ман дом и 
да по бу ње нич ке сна ге вр ше та кву кон тро лу ко ја им омо гу ћа ва да при ме њу ју Про то кол 
II.чла на из Про то ко ла  од 1977. го ди не
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чу на о прав ним ар гу мен ти ма, а мно го ви ше о фак тич ком ста њу на 
те ре ну и ре а ли за ци ји на ме ре да се по стиг ну за цр та ни вој но-стра-
те шки ци ље ви. Пра во је би ло гур ну то у стра ну. 

По сто ји ли но ва шан са за ис пра вља ње ових гре ша ка? Су коб 
у Укра ји ни ства ра усло ве да се про цес ин те гра ци ја у Евро пи из-
вр ши по сте пе но и де ли мич но упра во из ге о стра те шких раз ло га, 
има ју ћи у ви ду и ин те ре се Ру ске фе де ра ци је. Су коб ко ји се рас-
плам сао је за са да још увек у ка те го ри ји не ме ђу на род них су ко ба. 
Ме ђу тим, про те ком вре ме на и рас плам са ва њем бор бе них деј ста ва 
као и за хва та њем све ве ћег про сто ра и ме ша њем дру гих др жа ва 
под из го во ром спре ча ва ња  ху ма ни тар не ка та стро фе, пре ти да пре-
ра сте у ме шо ви ти. У ко јој ме ри ће по че ти да се при ме њу ју пра ви ла 
за ме ђу на род не су ко бе нeма од пра ви ла ко ја ре гу ли шу ове су ко бе, 
већ од по ли тич ке сна ге и во ље спољ них ак те ра су ко ба. 

Укљу чи ва ње дру гих др жа ва у уну тра шње су ко бе са оправ да-
ним или нео прав да ним из го во ром ауто мат ски по вла чи и при ме ну 
пра ви ла ме ђу на род ног пра ва оружаних су ко ба. Њи хо ва при ме на 
мо же по че ти и пре не го што се ан га жу је не ка тре ћа стра на, до вољ-
но је да се су коб рас плам са до ме ре ко је пред ви ђа чл. 1. Про то ко ла 
II као услов при ме не ме ђу на род ног пра ва у том су ко бу. 

Про це си ин те гра ци ја у Евро пи има ју прет по став ку да по ве-
зи ва ње др жа ва има за циљ ми ро љу би ву са рад њу и очу ва ње ми ра 
и да пред ста вља ју пут ка пре ва зи ла же њу за тег ну то сти и ре ша ва-
ње евен ту ал них спо ро ва из ме ђу др жа ва. Ме ђу тим, по сто ји и ре-
скир да се то не оства ри. Oбјек тивни чи ни лац је су раз ли чи то сти у 
кул тур ном, по ли тич ком, еко ном ском и без бед но сном аспек ту, што 
кри је опа сност да по не кад ти раз ли чи ти интeреси ком пли ку ју је-
дин стве ну по ли ти ку за јед ни це.24) Ра то ви на про сто ри ма СФР Ју го-
сла ви је су у прак си до ка за ли да ре скир по сто ји и да се све из врг не 
у сво ју су прот ност. Су коб у Укра ји ни ука зу је да про цес ин те гра-
ци ја у Евро пи но си и дру ге ри зи ке. Про гла ша ва ње не ког уну тра-
шњег су ко ба да је пре ра стао обич не не ми ре и по је ди нач не ак те 
на си ља (ка ко то пре ци зи ра чл. 1. Про то ко ла I и чл. 3. за јед нич ки за 
све же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не) и да на сце ну сту па при-
ме на ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва са мо ком пли ку је и она ко 
сло же ну си ту а ци ју. Овим се отва ра мо гућ ност стра ног ме ша ња у 
уну тра шње ства ри др жа ва под из го во ром за шти те људ ских пра ва у 
тој зе мљи. Учи ње ни пре се да ни у слу ча ју Ко сме та од стра не ме ђу-
на род не за јед ни це отво ри ли су мо гућ ност да се слич но по сту пи и 

24) Зо ран Дра ги шић, „Про цес европ ских ин те гра ци ја и на ци о нал на без бед ност Ср би-
је“, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2/2013, Бе о град, 2013, 
стр.175. 
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у Укра ји ни. Пре кид пре го во ра о по ступ ку при је ма Укра ји не у ЕУ,  
на су прот до го во ра из ме ђу Ру ске фе де ра ци је са јед не стра не и чла-
ни ца ЕУ и САД, са дру ге, је иза зва ло по бу ну ко ја се за вр ши ла пре-
вра том (подупртим од стра не спољ ног фак то ра) у про ле ће 2014. 
го ди не. На ове до га ђа је ре а го ва ло је ста нов ни штво ју го и сточ ног 
де ла Укра ји не у ви ду по бу не, што је све иза зва ло гра ђан ски рат 
ко ји још увек тра је. Сна ге До њец ке и Лу ган ске вој ске у ви ше су 
на вра та да ва ле из ја ве да ће у су ко би ма по што ва ти ме ђу на род но 
ху ма ни тар но пра во. Зва нич на укра јин ска власт се о то ме ни је из-
ја шња ва ла, али је ис ти ца ла да ће оштро при ме ни ти кри вич ни за ко-
ник. Да кле при ме ни ће са мо уну тра шње пра во. 

По ме ну ти слу ча је ви не би тре ба ло да ути чу да се на пу сти 
на пор да се по шту је ме ђу на род но пра во и у ме ђу на род ним и у уну-
тра шњим ору жа ним су ко би ма. Исто вре ме но не   тре ба од у ста ја ти 
од пред у зи ма ња ак тив но сти на пла ну ин те гра ци је на дру гим осно-
ва ма уз по што ва ње су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та 
др жа ва чла ни ца ин те гра ци ја. Нео п ход но је при сту пи ти ви ше смер-
ним про це си ма ин те гра ци ја и са рад ње, а не са мо у јед ном прав цу. 
По ја ва по ли тич ке и еко ном ске са рад ње евро-азиј ских зе ма ља ко-
ја прет хо ди про це су ме ђу кон ти нен тал них ин те гра ци ја ука зу је да 
по сто је и дру ги мо да ли те ти са рад ње. Раз у ме се да и ови про це си 
кри ју у се би опа сност од спо ро ва из ме ђу др жа ва. По де ла ору жа них 
су ко ба на ме ђу на род не и уну тра шње до би ја нов зна чај. Те о риј ске 
рас пра ве по овом пи та њу тек ће се отво ри ти. Овај чла нак је ма ли 
при лог тој рас пра ви.
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LE GAL ME A NING OF AR MED CON FLICTS IN 
THE EURO PEAN IN TE GRA TION PRO CESS

Re su me
The doc tri ne of in ter na ti o nal law in the la te 19th and early 20th 

cen tury, se pa ra te ar med con flicts on in ter na ti o nal and in ter nal (non-in-
ter na ti o nal). The pur po se was to norms of in ter na ti o nal law (pri ma rily 
law of war) only apply to in ter na ti o nal wars. Firmly gro un ded in the un-
der stan ding of the doc tri ne of sta te so ve re ignty is not al lo wed to norms 
of in ter na ti o nal law ap pli ca ble in in ter nal re bel li ons and ci vil wars. Du-
ring the 20th cen tury, in ter na ti o nal law, espe ci ally in ter na ti o nal hu ma-
ni ta rian law, ex ten ded the fi eld of ac tion and partly to in ter nal con flicts. 
The main the sis of this ar tic le is to pre sent the cur rent sta te of the ory 
and prac ti cal ap pli ca tion of the in ter na ti o nal law of ar med con flict in 
in ter na ti o nal and non-in ter na ti o nal ar med con flicts and pro blems with 
the ir use, and the im pact of this di vi sion on Euro pean in te gra tion. The 
qu e sti on of whet her this di vi sion has sig ni fi can ce for the furt her in-
te gra tion and mu tual re la ti on ship of Euro pean co un tri es. The re sults 
show that this di vi sion, alt ho ugh the re is a ten dency of lo sing, has im-
por tan ce. To par ti cu larly evi dent du ring the in te gra tion pro cess in Euro-
pe and new in di ca ti ons in ter con ti nen tal con nec ti vity sta te (Eura sian co-
o pe ra tion bet we en sta tes).
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The pro ces ses of in te gra tion in Euro pe by the as sump tion that the 
con nec tion sta te aims to pe a ce ful co o pe ra tion and pre ser va tion of pe a ce 
are the way to over co me ten si ons and re sol ve any dis pu tes bet we en sta-
tes. Ho we ver, the re are al so ri sking that this do es not hap pen. Wars in 
SFR Yugo sla via in prac ti ce pro ved that it was not al ways so. The con-
flict in Ukra i ne shows that the pro cess of in te gra tion in Euro pe and car-
ri es cer tain risks. Dec la ring an in ter nal con flict out grew or di nary un rest 
and in di vi dual acts of vi o len ce (as spe ci fied in Ar tic les .1. Pro to col I), 
and along co mes the ap pli ca tion of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law only 
com pli ca te the al ready com plex si tu a tion. This ra i ses the pos si bi lity of 
fo re ign in ter fe ren ce un der the pre text of pro tec ting hu man rights in the 
in ter nal af fa irs of sta tes. Ef forts pre ce dents in the ca se of Ko so vo by the 
in ter na ti o nal com mu nity ha ve ope ned the pos si bi lity that a si mi lar act 
and in Ukra i ne.

The abo ve-men ti o ned ca ses sho uld not af fect to aban don the ef-
fort to re spect in ter na ti o nal law and in in ter na ti o nal and in in ter nal ar-
med con flicts. At the sa me ti me sho uld not gi ve up on ta king ac tion with 
re spect to in te gra tion on ot her gro unds whi le re spec ting the so ve re ignty 
and ter ri to rial in te grity of mem ber sta tes In te gra tion. It is ne ces sary to 
ac cess the mul ti-pro cess in te gra tion and co o pe ra tion, not only in one 
di rec tion. The emer gen ce of po li ti cal and eco no mic co o pe ra tion bet we-
en the Euro-Asian co un tri es pre ce ding the in ter con ti nen tal in te gra tion 
pro cess in di ca tes that the re are ot her mo da li ti es of co o pe ra tion. It is 
un der stood that the se pro ces ses are hi ding them sel ves in dan ger of dis-
pu tes bet we en sta tes. The di vi sion of the ar med con flict on the in ter na-
ti o nal and in ter nal ga ins new me a ning. The o re ti cal di scus si ons on this 
is sue yet to be ope ned. This ar tic le is a small con tri bu tion to this de ba te.
Key words: Ar med con flicts, In ter na ti o nal law of ar med con flict, In ter na ti o nal 

hu ma ni ta rian law, Euro pean in te gra tion, The Ge ne va Con ven ti-
ons, Pro to cols I and II
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