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Prefaţă
Înfiinţarea, la începutul anilor 90, a celor două tribunale internaţionale
ad-hoc - pentru fosta Iugoslavie şi pentru Rwanda - a marcat o veritabilă renaştere a dreptului internaţional penal, după o perioadă de mai bine de patru
decenii de stagnare.
Debutul activităţii celor două jurisdicţii menţionate, crearea tribunalelor
hibride, precum şi începerea negocierilor pentru elaborarea statutului Curţii
Penale Internaţionale, ca primă jurisdicţie internaţională penală cu caracter
permanent, au determinat o preocupare deosebită a doctrinei pentru aspectele
ţinând de organizarea, funcţionarea şi procedura în faţa acestor instanţe. Interesul pentru latura procedurală şi instituţională a dreptului internaţional penal a
fost firesc, având în vedere că, pentru prima oară în istoria umanităţii, au fost
create şi au început să funcţioneze în mod efectiv structuri în faţa cărora au
compărut importanţi lideri politici şi militari, implicaţi în evenimente istorice şi
politice cu impact asupra întregii comunităţi internaţionale.
Cu toate acestea, o privire atentă asupra literaturii de specialitate relevă
faptul că, prin raportare la doctrina dedicată dreptului internaţional penal procedural şi instituţional, analizele privitoare la dreptul internaţional penal substanţial nu sunt atât de numeroase. Ele s-au multiplicat odată cu începerea activităţii
diverselor jurisdicţii internaţionale penale şi cu dezvoltarea jurisprudenţei
acestora. Însă, în cele mai multe cazuri, studiile au avut un caracter pragmatic şi
funcţional, raportându-se la categoriile de crime internaţionale aflate în competenţa respectivelor jurisdicţii, privite adesea doar din perspectiva evoluţiilor
practicii judiciare în materie. Cu alte cuvinte, există relativ puţine cercetări care să
încerce o abordare generală a conceptului de „crimă internaţională” în sine, ca
fenomen juridic ce integrează toate categoriile de crime, astfel cum sunt acestea
determinate în prezent.
Această realitate, dublată de interesul pentru dreptul internaţional penal
substanţial, ne-a determinat să elaborăm studiul doctoral ce a stat la baza lucrării
de faţă.
Teza pe care dorim să o demonstrăm are o dublă valenţă: în primul rând,
urmăreşte a arăta că noţiunea de „crimă internaţională” este produsul unei
evoluţii ce permite decelarea unui număr de criterii care să faciliteze, în viitor,
încadrarea altor fapte grave în categoria „crimelor internaţionale”. S-ar putea
argumenta că o atare calificare ţine doar de voinţa statelor, a „legislatorului
internaţional”, în măsura în care există acesta, iar eventualele criterii şi standarde
juridice, inclusiv cele doctrinare, au o utilitate redusă – dacă există vreuna.
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Afirmaţia este, neîndoielnic, parţial adevărată, dacă admitem existenţa unei doze
de discreţionar, de „voinţă politică”, şi „considerent de oportunitate” în orice operă
legislativă – iar acestei realităţi nu îi scapă nici normativitatea internaţională. Cu
toate acestea, aşa cum vom arăta şi în cuprinsul lucrării noastre, una dintre
particularităţile dreptului internaţional penal este aceea că reprezintă în mare
măsură creaţia unui corp de specialişti de elită, începând cu Vespasian V. Pella,
Henri Donnedieu de Vabres şi ajungând în prezent la profesorul Cherif M.
Bassiouni1. Din acest motiv, atât cercetarea ştiinţifică în materie, cât şi analiza
doctrinară pot dobândi valenţe concrete nebănuite2. În al doilea rând, plecând de
la premisa că prin natura sa dreptul internaţional cunoaşte o fragmentare a
surselor, am dorit să arătăm că totuşi, în prezent, în ciuda acestei fragmentări,
este prefigurat deja un set de reguli şi principii intrinseci crimelor internaţionale,
care tind să dea substanţă unui regim juridic propriu, specific acestei categorii.
Deşi conceptul de „crimă internaţională” este propriu dreptului internaţional
penal, el se află în zona de interferenţă a dreptului internaţional general,
dreptului internaţional umanitar şi dreptului internaţional al drepturilor omului.
Dat fiind caracterul interdisciplinar al temei abordate, se impune cu necesitate o
clară delimitare a obiectului acestei lucrări.
Astfel, analiza conceptului de „crimă internaţională” a presupus studierea
evoluţiei şi cercetarea elementelor de specificitate ale principalelor categorii de
crime internaţionale recunoscute în prezent: genocidul, crimele împotriva
umanităţii, crimele de război şi crima de agresiune. Lucrarea nu îşi propune însă
realizarea unei analize detaliate a fiecăreia dintre aceste categorii. Demersul ar fi
inadecvat faţă de tema abordată, oricare dintre crimele internaţionale putând
face obiectul unei cercetări distincte. Ceea ce am încercat să urmărim a fost modul
în care au evoluat reglementările privitoare la cele patru categorii de crime
internaţionale, pentru a demonstra treptata consolidare a statutului acestora ca
şi crime internaţionale, dar şi pentru a încerca să distingem acel set de elemente
comune, specifice, care au justificat o atare calificare a lor.
De asemenea, subliniem faptul că, atunci când am procedat la studierea
crimelor internaţionale, în parcursul lor istoric şi juridic, demersul nu a urmărit o
abordare proprie dreptului penal, utilizând metodele specifice acestei ramuri de
A se vedea infra, p. 59 şi urm.
Spre exemplu, profesorul Cherif Bassiouni a dezvoltat o amplă metodologie de analiză a
fenomenului terorist, pentru a-l face încadrabil în conceptul juridic de „terorism”. Discuţia este
mai mult decât actuală, dacă avem în vedere posibilitatea evoluţiei conceptului de „crime
internaţionale”, astfel încât să cuprindă şi alte categorii de fapte decât cele care sunt consacrate
în prezent. A se vedea Bassiouni M.Ch. - coordonator, International Criminal Law, volumul I,
Sources, Subjects and Contents, Third Edition, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, p. 714-715. A
se vedea şi infra, p. 183 şi urm.
1
2
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drept. Perspectiva este cea specifică dreptului internaţional, de unde şi unele
diferenţe de abordare metodologică.
Faţă de tema pe care ne-am propus-o, lucrarea se va raporta în principal la
cele două izvoare ale dreptului internaţional penal: sursa convenţională şi sursa
jurisprudenţială. Apreciem că, similar dreptului internaţional al drepturilor
omului, acestea sunt sursele cele mai importante ale dreptului internaţional penal,
cu o subliniere specială asupra rolului deosebit al jurisprudenţei în materie1. O
observaţie se impune însă: jurisprudenţa diferitelor tribunale internaţionale a fost
analizată prin raportare strictă la tematica abordată. Lucrarea nu şi-a propus
nicio analiză exhaustivă a ansamblului jurisprudenţei internaţionale în materie,
dar niciun studiu centrat doar asupra unei/unor hotărâri anume, selectându-le
doar pe cele mai relevante prin raportare la obiectul cercetării. Chiar dacă
lucrarea noastră s-a concentrat asupra abordărilor convenţionale şi dezvoltărilor
jurisprudenţiale, sursa cutumiară nu a fost omisă. Pe lângă faptul că ea rămâne, în
continuare, un important izvor al dreptului internaţional şi cu precădere al
dreptului internaţional umanitar, cutuma are, în dreptul internaţional penal, un
rol extrem de important. Aşa cum arăta profesorul Cassese, a cărui opinie o
împărtăşim, dat fiind caracterul încă „rudimentar”2, al dreptului internaţional
penal, cutuma vine să „clarifice conţinutul unor prevederi convenţionale sau chiar
să completeze lipsurile din aceste prevederi”3. În egală măsură însă, cutuma
internaţională mai îndeplineşte o funcţie importantă în dreptul internaţional
penal: demonstrarea caracterului cutumiar al unei norme poate reprezenta
dovada unei opozabilităţi erga omnes a acesteia şi a unei posibile evoluţii spre
statutul de principiu al dreptului internaţional penal. Am utilizat această metodă
de analiză în special în cea de-a doua parte a lucrării noastre, dedicată regimului
juridic specific al crimelor internaţionale. Dreptul internaţional penal nu cunoaşte,
la ora actuală, un „cod” al crimelor internaţionale, opozabil tuturor statelor lumii,
care să cuprindă şi o „parte generală” dedicată principiilor generale ce conturează regimul juridic al acestor fapte. Pe cale de consecinţă, am încercat să
evidenţiem acele principii care, în opinia noastră, delimitează regimul juridic al
crimelor internaţionale, prin demonstrarea caracterului cutumiar şi al opozabilităţii erga omnes al acestor principii - sau o evoluţie conturată în acest sens -,
sprijinindu-ne pe consacrările convenţionale, jurisprudenţa internaţională,
practica statelor – legislativă sau judiciară.
1 Popescu C.L., Protecţia internaţională a drepturilor omului – surse, instituţii, proceduri,
op. cit., p. 15.
2 Cassese A., International Criminal Law, op. cit., p. 17.
3 Cassese A., International Criminal Law, op. cit., p. 28.
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Evoluţiile recente din spaţiul internaţional ne îndreptăţesc să considerăm că
cercetarea noastră este de actualitate, având totodată un caracter util, cu atât
mai mult cu cât studierea parcursului istoric al „crimelor internaţionale” şi analiza status-ului actual al acestora ne-au determinat să încercăm o previzionare a
evoluţiilor viitoare şi să formulăm un set de propuneri de lege ferenda1.
Nu în cele din urmă, nutrim speranţa că lucrarea va reprezenta o contribuţie
şi se va alătura cercetării juridice româneşti în materia dreptului internaţional
penal, rămasă vreme îndelungată într-un con de umbră. Dincolo de necesitatea
ajustării la standardele unei cercetări ştiinţifice moderne în materia dreptului
internaţional, considerăm că aceasta reprezintă o datorie morală faţă de covârşitoarea personalitate a juristului român Vespasian V. Pella, recunoscut la nivel
internaţional ca unul dintre părinţii fondatori ai dreptului internaţional penal.

1

A se vedea infra, p. 379 şi urm.

