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UNELE ASPECTE ALE PROBLEMATICII
PRIVIND DELIMITAREA ŞI DEMARCAREA
FRONTIERELOR DE STAT

În rezultatul progresului tehnic secolul XXI a înregistrat multiple
realizări în istoria civilizaţiei contemporane, dar şi multe probleme legate
de cele mai sensibile noţiuni şi relaţii între state ca: modificări de teritoriu,
delimitări şi redemarcări de frontiere.

Este cunoscut faptul că una din premisele materiale naturale care
condiţionează existenţa şi stabilitatea statului ca subiect originar sau prin-
cipal al dreptului internaţional este teritoriul determinat. Anume acesta
defineşte limitele spaţiale ale existenţei şi organizării statale suverane. Fără
acest element, un ansamblu de fiinţe umane, oricît de numeroase ar fi, nu ar
putea constitui un stat.[2, p.160]

Reieşind din cele menţionate, orice teritoriu trebuie delimitat, stabilindu-
se exact spaţiul geografic asupra căruia se exercită puterea de stat, deoarece
asupra unui teritoriu nu se poate exercita decît autoritatea unui singur stat.
Numai statul prin organele sale proprii, poate exercita puterea legislativă,
executivă şi judecătorească, iar exercitarea suveranităţii mai multor state asupra
aceluiaşi teritoriu ar contrazice însuşi conceptul de suveranitate.[1, p.3]

Delimitarea oricărui teritoriu se face prin stabilirea frontierei şi a
traseului acesteia.

În plan juridic frontierele se stabilesc prin acorduri încheiate între statele
vecine.
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Practica, însă, demonstrează că hotarele unui stat se delimitează iniţial
în conştiinţa oamenilor şi ulterior pe hartă.

Fixarea frontierelor, însă practic se face prin două operaţiuni distincte:
delimitare şi demarcare. Delimitarea, fiind o operaţiune politică şi juridică,
constă în identificarea direcţiei principale şi descrierea amănunţită în cuprinsul
tratatului încheiat în scopul stabilirii frontierei, a traseului acesteia. [3, p.210]

Operaţiunea care urmează delimitării este demarcarea propriu-zisă, când
are loc stabilirea pe teren a celor convenite în textul tratatului. Această etapă
se realizează de comisii mixte formate de reprezentanţii statelor părţi la
tratat şi au ca atribuţii stabilirea traseului frontierei şi fixarea semnelor de
demarcare, întocmirea documentelor ce consemnează înfăptuirea acestei
operaţiuni, rezolvarea unor probleme legate de întreţinerea frontierei, a
drumurilor de acces etc. [2, p.167]

Europa a fost primul continent care a încercat să delimiteze şi să
demarcheze hotarele statelor şi se părea că în secolul XXI perioada marilor
împărţiri teritoriale, s-a consumat, dar nici pe departe nu este aşa.

Este regretabil faptul că această operaţiune propriu-zisă de stabilire pe
teren a acelor convenite în textul tratatului a înregistrat la ora actuală 33 de
speţe de sesizare a Curţii Internaţionale de Justiţie privind protecţia
frontierelor, modificarea de teritorii, delimitarea şi demarcarea acestora, dintre
care 16 din ele vizează direct delimitarea şi demarcarea frontierelor.
Modalitatea legată de soluţionarea a acestor litigii, după demonstrările prac-
tice, rămîne a fi liberul consimţămînt al statelor vecine şi important este că
statele prin guvernele lor să-şi asume cheltuielile de modificare a teritoriilor,
dacă sunt admise în contextul respectării principiilor fundamentale ale
dreptului internaţional.

Pornind pe calea edificării statelor democratice, ca urmare a
transformărilor democratice din ultimii ani, ne-am pomenit în situaţia cînd
nu există nici o ţară din fostele republici unionale care să nu aibă unele
rezerve la capitolul delimitărilor şi demarcărilor frontierelor de stat.

Unul din aceste state este şi Republica Moldova care la ora actuală se
confruntă cu o serie de neclarităţi şi încălcări ale principiului suveranităţii
şi integrităţii teritoriale, rezultînd un şir de conflicte legate de legiferarea
frontierelor în special la hotarele de est moldo-ucrainene, soluţionarea cărora
depinde în mare măsură de soluţionarea conflictului transnistrean, care-şi
pune amprenta şi pe regimul juridic de frontieră.

Privită sub aspect politic, situaţia de la hotarele moldo-ucrainene creează
impresia producerii unei cesiuni de teritoriu, adică trecerea prin cedare a
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unor teritorii aflate sub suveranitatea statului Republica Moldova, sub
suveranitatea Ucrainei. Însă dreptul internaţional contemporan nu admite
cesiunea de teritorii decît în măsura în care aceasta este conformă cu dreptul
inalienabil al popoarelor la autodeterminare şi este efectuată în cadrul şi ca
efect al unor înţelegeri paşnice dintre state. [4, p.51]

Conform acestor prevederi, rezultă că situaţia creată la hotarele moldo-
ucrainene trebuie apreciată ca o formă de concesiune şi nu de cesiune şi sub
nici un aspect nu trebuie să constituie un obiect de politizare. Amintim la
acest aspect şi acceptarea situaţiei din anul 1992 cînd tot teritoriul Republicii
Moldova a fost dat în concesiune unei firme fantome „REBECO” de a
explora resursele de ţiţei înfiinţată în SUA în schimbul acordării unor
avantaje.

Consider că supravegherea procedurilor de delimitare şi demarcare a
frontierelor de stat este pusă în sarcina juriştilor care trebuie să elaboreze mecanisme
efective care ar evita apariţia conflictelor şi consolidîndu-le să constituie pîrghii
în mîna practicienilor şi politicienilor.

O altă situaţie care provoacă mari discuţii constă în faptul că Republica
Moldova este unica ţară care la ziua de azi nu a semnat nici un tratat de frontieră
cu România. Este oare acest fapt un avantaj sau dezavantaj pentru Republica
Moldova? Afectează cumva modul de dezvoltare economică, socială la etapa
actuală, cît şi de viitor a statului Republica Moldova?

Consider că răspunsul la aceste întrebări va depinde de decizia viitoarei
generaţii, care vor simţi şi mai bine consecinţele acestor evenimente şi dacă
ei vor opta pentru unificarea Republicii Moldova cu România sau cu alte
state vecine, atunci toate tratatele de stabilire a frontierelor nu va avea nici
o importanţă. Cu atît mai mult că tendinţa spre globalizare va anihila cerinţa
tratatelor, vor fi lichidate frontierele ca să se circule liber fără a avea tendinţe
egoiste de a fi proprietari.

Conform tendinţelor de integrare europeană ar urma diminuarea hotarelor
între state, eliminarea obstacolelor vamale, a taxelor vamale la frontierele
interne şi externe etc.

Deşi între statele membre ale Uniunii Europene niciodată nu vor
dispărea frontierele nici chiar cele economice, nu se vor elimina nici barierele
tarifare.

Aspiraţiile la crearea unei societăţi în care să nu existe delimitări şi
demarcări de frontieră rămîn a fi, totuşi, o posibilă realizare de viitor.
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