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Rezumat: Recent, în dreptul internațional au apărut anumite tendințe cu privire la îndatoririle recunoscute pe 

scară largă ale persoanelor și statelor, de a investiga și a urmări penal crimele internaționale. Aceste tendințe au apărut 

din jurisprudența sistemelor regionale de drepturi ale omului, pentru a spori abilitățile statelor de a respecta principiul 

încălcărilor grave ale drepturilor omului ca încălcări ale tratatelor privind drepturile omului și de a obliga statele să 

investigheze și să pună în urmărire aceste încălcări. Obligațiile sunt impuse de legislația internațională a drepturilor 

omului (IHRL), de dreptul internațional umanitar (IHL) și de dreptul penal internațional (ICL). Această lucrare prezintă 

modul în care îndatoririle persoanelor și statelor, de a investiga și de a judeca infracțiunile internaționale, sunt dezvoltate 

în cadrul celor trei sisteme legale, și apoi discută legăturile organice slabe dintre IHRL, IHL și ICL, așa cum este indicat 

de jurisprudență. Întrucât sfera de aplicare a obligației de prevenire a infracțiunilor internaționale, la nivelul statului și 

la nivelurile individuale, din IHRL și ICL, nu a fost studiată sistematic până în prezent, prezentarea abordează ulterior 

problema cu privire la măsura în care indivizii și statele sunt obligate să prevină crimele internaționale, în temeiul 

dreptului internațional de astăzi. 
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Introducere 

 

Anumite tendințe recente au apărut în dreptul internațional bazate pe îndatoririle recunoscute pe scară 

largă ale persoanelor și statelor de a investiga și a urmări penal crimele internaționale, respectiv genocidul, 

crimele împotriva umanității și crimele de război. Aceste tendințe au apărut din jurisprudența sistemelor 

regionale de drepturi ale omului pentru a spori abilitățile statelor de a respecta principiul încălcărilor grave ale 

drepturilor omului ca încălcări ale tratatelor privind drepturile omului și de a obliga statele să investigheze și 

să pună în urmărire aceste încălcări. Obligațiile sunt impuse de legislația internațională a drepturilor omului 

(IHRL), de dreptul internațional umanitar (IHL) și de dreptul penal internațional (ICL). 

Acest referat prezintă modul în care îndatoririle statelor și ale persoanelor, de a judeca, de a investiga 

și de a preveni infracțiunile internaționale, sunt dezvoltate în cadrul celor trei sisteme legale, și apoi discută 

legăturile organice slabe dintre state și persoane, așa cum este indicat de jurisprudență. În timp ce formularea 

drepturilor de urmărire penală și pedepsire par aproape interschimbabile, datoria de a pedepsi este un concept 

relativ mai larg și deseori utilizat în contextul IHRL, în timp ce obligația de a urmări investigaţia penală este 

folosită atunci când ne referim la regula avută în vedere de organele judiciare (obligația extrădării sau urmăririi 

penale în dreptul internațional) [1]. Discuția privind obligația de a investiga infracțiunea de agresiune, a fost 

acordată cu puțină atenție și chiar îndatoririle legale internaționale pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunii 

de agresiune, au fost o caracteristică aproape exclusivă a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, până la 

Curtea Penală Internațională (ICC) [2] i s-a dat jurisdicție cu privire la infracțiunea de agresiune când Statutul 

de la Roma al ICC a devenit efectiv la 17 iulie 2018 [3]. 
 

1. Obligația statului de a urmări penal crimele internaționale 

 

Până la sfârșitul Primului Război Mondial, în general, statele puteau să stabilească în mod liber dacă 

să pedepsească proprii lor resortisanți sau soldații inamici capturați, pentru încălcarea legilor și obiceiului 

războiului. Remediul internațional principal pentru astfel de încălcări a fost pecuniar, așa cum se vede la 

articolul 3 din Regulamentul de la Haga din 1907 [4]. Cu toate acestea, Tratatul de la Versailles a avut în vedere 

urmărirea penală a persoanelor acuzate de fapte care încalcă legile și obiceiurile de război, de către tribunalele 

militare, deși Germania a condus singură aceste acțiuni. În urma celui de-al Doilea Război, în 1949, patru 

tratate cuprinzând Convențiile de la Geneva au impus în mod clar statelor obligația de a judeca încălcările 

grave ale acestora [5]. Cu toate acestea, deoarece Convențiile de la Geneva au fost redactate în climatul 

Războiului Rece, datoria de a urmări penal încălcările grave este limitată la contextul conflictului armat 
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internațional (IAC). Articolul 3 comun din Convențiile de la Geneva, prima normă internațională care 

reglementează non-IAC, nu prevede o obligație explicită de urmărire penală [6]. În consecință, există diferențe 

între IAC și non-IAC, în tratamentul imunității sau amnistiei acordate autorilor infractorilor de război.  

Cu toate acestea, întrebarea, dacă obligația de a urmări penal crimele de război, este recunoscută în 

temeiul dreptului internațional, depinde de măsura în care amnistia națională pentru o conduită penală specifică 

este permisă în temeiul IHRL și ICL [7]. Întrucât, Convențiile de la Geneva impun obligații absolute statelor 

părți, care le împiedică să acorde autorilor imunitate sau amnistie de la urmărire penală pentru încălcări grave 

în contextul IAC [8], articolul 6 alineatul (5) din Protocolul adițional 1977 din Convențiile de la Geneva 

(„Protocol adițional II ”), este singura dispoziție care se referă la amnistie și care încurajează statele părți să 

acorde cea mai largă amnistie posibilă persoanelor care au participat la non-IAC [9]. Cu toate acestea, există 

loc pentru o interpretare restrictivă a acordării amnistiei persoanelor acuzate de crime de război în afara IAC, 

atunci când aceste fapte reprezintă crime, cum ar fi tortura sau dispariția forțată în temeiul Convenției împotriva 

torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante. („Convenția împotriva torturii”) sau 

Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate (respectiv 

„Convenția privind dispariția forțată”), deoarece aceste tratate impun obligații statelor de a face astfel de acte 

pedepsibile cu sancțiuni corespunzătoare [10].  

Există nu numai obligația de urmărire în justiție a crimelor de război în Convențiile de la Geneva, dar 

și obligația de a judeca genocidul, în temeiul Convenției privind genocidul. Tams, interpretează articolul I din 

Convenția privind genocidul, ca impunând părților contractante trei obligații esențiale: o obligație de a preveni 

genocidul, o obligație de a pedepsi pe făptașii săi și o obligație a statelor de a nu comite genocid [11]. Sursa 

articolului I din Convenția privind genocidul este Rezoluția 96 (I) a Adunării Generale a Națiunilor Unite [12]. 

Pe baza acestei rezoluții, Secretariatul a pregătit un proiect [13], iar Comitetul Ad-Hoc l-a elaborat. Comitetul 

a dezbătut cu seriozitate locul unde să fie amplasat acest articol în text, dar nu și conținutul acestuia, în special 

obligația de a preveni [14]. Dispozițiile relevante ale obligației de urmărire penală, în temeiul Convenției 

privind genocidul, sunt articolele I, IV și VI. Articolul I obligă părțile contractante să prevină și să pedepsească 

genocidul comis în perioade de pace sau război. Articolul IV obligă părțile contractante să pedepsească 

persoanele care comit genocid sau alte acte enumerate la articolul III. Articolul VI presupune ca persoanele 

acuzate de genocid, sub orice formă, să fie judecate de către statul în care a fost săvârșită fapta sau de un 

tribunal penal internațional care a primit jurisdicția părților contractante. Convenția privind genocidul reflectă 

astfel o idee a urmăririi penale de la Nürenberg, un ordin internațional prin care îndatoririle și drepturile 

internaționale sunt executate direct de un tribunal penal internațional [15]. 

Când a fost pusă sub semnul întrebării responsabilitatea Serbiei, de a urmări penal genocidul din 

Srebrenica, o parte din Bosnia și Herțegovina, în primul caz de aplicare a Convenției privind prevenirea și 

pedepsirea crimei de genocid, Curtea Internațională de Justiție (ICJ) a reținut că „obligația de a judeca autorii 

masacrului de la Srebrenica în instanțele interne ale Serbiei nu poate fi dedusă din articolul VI. Articolul VI 

obligă doar părțile contractante să instituie și să exercite jurisdicția penală teritorială; în timp ce, cu siguranță, 

nu interzice statelor, în ceea ce privește genocidul, să confere jurisdicție instanțelor lor penale pe baza altor 

criterii decât [principiul teritorial]” [16]. 

Ulterior adoptării cu succes a Convenției de genocid și pe fondul criticilor crescânde împotriva 

regimurilor de apartheid, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Convenția de apartheid în noiembrie 

1973. Articolul IV obligă statele părți să adopte măsuri legislative, judiciare și administrative pentru urmărirea 

penală, judecata și pedepsirea în conformitate cu jurisdicția lor a persoanelor responsabile sau acuzate de 

infracțiunea de apartheid. Cu toate acestea, Convenția de apartheid este considerată a fi fost adoptată din 

motive politice, deoarece nimeni nu a fost judecat pentru infracțiunea de apartheid însăși, comisă în Africa de 

Sud [17]. 

Pe lângă genocid și crima de apartheid, tortura poate constitui o crimă împotriva umanității atunci când 

este comisă în anumite circumstanțe. Conform articolului IV din Convenția privind tortura, statele părți se vor 

asigura că toate actele de tortură sunt infracțiuni în conformitate cu legea lor penală. Conform articolelor V și 

VII, statele părți sunt obligate să stabilească jurisdicția cu privire la infracțiunea de tortură, în cazurile în care 

infractorul este cetățean al statului. În cazul în care un astfel de stat parte nu-l extrădează pe infractor, Convenția 

îl obligă să prezinte cazul autorităților competente pentru urmărire penală. Organul de punere în aplicare a 

Convenției privind tortura, Comitetul împotriva torturii, și-a făcut cunoscute opiniile asupra comunicărilor 

individuale și a declarat că statele părți trebuie să investigheze și să pedepsească presupusa tortură [18]. 

Deoarece, Statutul de la Roma aplică obligația fiecărui stat, de a-și exercita jurisdicția penală față de 

cei responsabili de infracțiuni internaționale, numai în al șaselea paragraf al preambulului, pune la îndoială 

dacă această obligație este legal obligatorie. Cu toate acestea, proiectele de articole din Comisia de Drept 

Internațional (ILC) propuse Convenției internaționale pentru prevenirea și pedepsirea crimelor împotriva 

umanității („Convenția propusă pentru crime împotriva umanității”), prevăd atât obligațiile de prevenire cât și 
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cele de pedepsire a crimelor împotriva umanității, care sunt infracțiuni în temeiul dreptului internațional, 

săvârșite sau nu în timpul conflictului armat, în conformitate cu proiectul articolului 3 alineatul (2) [19]. Astăzi, 

se sugerează că există o legislație internațională obișnuită, în ceea ce privește obligația statului de a pedepsi 

criminalitatea internațională, deși este discutabil dacă această obligație este recunoscută doar în ceea ce 

privește infracțiunile din jurisdicția statului [20]. 

De la sfârșitul Războiului Rece, organismele internaționale pentru drepturile omului au început să 

supravegheze și să ordone, acelor state, care nu sunt capabile și nu doresc să urmărească în justiție încălcări 

grave ale drepturilor omului, să facă acest lucru [21]. Această dezvoltare a aplicării IHRL la nivel intern, 

concordă mai mult pe punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în temeiul ICL, decât pe executarea 

internațională a jurisdicției penale internaționale [22]. 

Atât organismele internaționale cât și cele regionale pentru drepturile omului, contribuie la clarificarea 

obligațiilor statelor de a urmări penal crimele internaționale, chiar dacă tratatele care instituie instanțe regionale 

pentru drepturile omului nu au o dispoziție referitoare la infracțiunile internaționale. Împotriva încălcărilor 

grave ale drepturilor omului, Curtea Interamericană a Drepturilor Omului a început să ordone statelor să 

urmărească în justiție indivizii pentru încălcări speciale ale drepturilor omului, în timp ce Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (CEDO) continuă să ordone compensații monetare pentru aceste încălcări [23]. CEDO a 

insistat asupra importanței obligației de a urmări penal încălcări grave, care constituie infracțiuni 

internaționale, sub forma unei obligații procedurale prevăzute articolele II și III din Convenția privind tortura 

[24]. 

Așa cum vom vedea în continuare, obligația statului, de a urmări penal infracțiuni internaționale, 

devine problematică atunci când se confruntă cu compatibilitatea și cu amnistia acordată de autoritățile 

naționale. În această privință, obligația statului de a urmări în justiție este adesea discutată și tratată împreună 

cu obligația sa de a investiga infracțiunile internaționale, dar procedurile penale de investigare și urmărire 

penală sunt diferite prin natura lor. Capitolul următor tratează această problemă, a obligației statului de a 

investiga infracțiunile internaționale. 

 

2. Obligația statului de a investiga infracțiunile internaționale 

 

Obligația de a investiga presupuse încălcări ale IHL, se găsește acum, atât în normele obișnuite [25], 

cât și în cele din tratatul IHL. În plus, față de această evoluție, așa cum s-a discutat mai jos, obligația de a 

investiga încălcări grave ale drepturilor omului care constituie infracțiuni de bază și încălcări jus cogens [26], 

devin atât reguli obișnuite cât și reguli ale tratatului IHRL. Efectele sinergice ale IHL și IHRL, ale 

responsabilității statului și a responsabilității individuale, pot fi găsite în obligațiile de urmărire în justiție, 

precum și în obligația de a investiga presupuse infracțiuni în conformitate cu dreptul internațional. 

Convențiile de la Geneva conțin aproape aceleași dispoziții cu privire la obligația de a investiga [27]. 

Aceste articole sunt clasificate în trei obligații: (1) obligația de a adopta legislația internă necesară pentru 

urmărirea penală a potențialilor infractori; (2) obligația de a cauta pe cei acuzați de încălcarea Convențiilor de 

la Geneva; și (3) obligația de urmărire în justiție a acestor persoane sau de a le transmite unui alt stat [28]. 

Obligația de a investiga încălcările grave ale Convențiilor de la Geneva, este considerată a fi corolar din al 

doilea paragraf, prin care statele caută persoane care se presupune că au comis sau care au ordonat altora să 

comită încălcări grave [29]. Încălcările grave ale Convențiilor de la Geneva constituie crime de război, iar 

crimele de război și alte încălcări grave ale legilor și obiceiurilor de război constituie, de asemenea, crime de 

război în conformitate cu Statutul de la Roma al ICC. Deși, este clar că statele sunt acum obligate să 

investigheze crimele de război săvârșite în IAC și non-IAC, care atrag răspunerea penală individuală în 

conformitate cu dreptul internațional, modul de punere în aplicare a unei astfel de obligații nu este atât de 

axiomatică. 

O acuzație despre o crimă de război sau o situație în care există un motiv rezonabil de a crede că a avut 

loc o crimă de război, este o precondiție anterioară obligației de a cerceta crime de război și alte crime de bază, 

în temeiul dreptului internațional [30]. În ceea ce privește cerința unui motiv rezonabil, în cazurile de crime 

împotriva umanității, proiectul de articol 8 din propunerea de convenție privind crimele împotriva umanității, 

prevede că „fiecare stat se asigură că autoritățile sale competente procedează la o investigație promptă, 

completă și imparțială, ori de câte ori există este un motiv rezonabil să credem că faptele care constituie crime 

împotriva umanității au fost sau se comit pe orice teritoriu sub jurisdicția sa [31]. Această prevedere a 

proiectelor de articole sugerează o altă cerință în cadrul obligației de urmărire penală: cerința unei investigații 

prompte. Statele trebuie să inițieze, fără întârziere, o anchetă, imediat ce există un motiv rezonabil pentru a 

crede că au fost comise sau sunt comise crime împotriva umanității [32]. 

Protocolul adițional din 1977 la Convențiile de la Geneva („Protocolul adițional I”), dezvoltă obligația 

de a investiga presupuse crime de război prevăzute în Convențiile de la Geneva, în timp ce Protocolul adițional 
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II nu conține o astfel de prevedere [33]. Prin urmare, articolul 87 din Protocolul adițional I este considerat că 

ghidează statele cu privire la modul de punere în aplicare a obligației de a investiga, în special în ceea ce 

privește ceea ce se preconizează că statele trebuie să solicite comandanților militari să inițieze o anchetă [34]. 

De asemenea, acesta prevede îndatoririle și obligațiile comandanților militari cu privire la subordonații lor. 

Răspunderea unui comandant, pentru încălcările grave ale subordonaților, a Convențiilor sau Protocolului 

adițional I, este cunoscută drept responsabilitate superioară, și este reglementată de articolul 86 alineatul (2) 

din Protocolul adițional I. Responsabilitatea superioară, constituie acum o formă de răspundere penală 

individuală, în conformitate cu articolul 28 din Statutul de la Roma, precum și cu articolul 7 alineatul (3) din 

Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPI) și cu articolul 6 alineatul (3) din Tribunalul Penal 

Internațional pentru Statutul din Rwanda. Neîndeplinirea unei acțiuni adecvate împotriva unei presupuse crime 

de război, poate duce la răspunderea penală individuală a unui comandant [35]. 

Tratatele internaționale privind drepturile omului prevăd, în mod explicit, și obligația de a investiga 

încălcări ale drepturilor omului, cum ar fi articolul 6 din Convenția privind tortura, articolul 12 din Convenția 

privind dispariția forțată, articolul 8 din Convenția interamericană pentru prevenirea și pedepsirea torturii și 

articolul 6 din Convenția interamericană privind dispariția forțată a persoanelor. În schimb, deși nu există o 

prevedere explicită a obligației de a investiga în Pactul internațional pentru drepturile civile și politice, 

Convenția europeană a drepturilor omului și Convenția interamericană a drepturilor omului, aceste organisme 

recunosc obligația de a investiga și de a oferi remedii victimelor, în cazuri de încălcări grave ale drepturilor 

omului, care implică dreptul la viață și dreptul la integritate fizică [36]. În prima hotărâre a Curții 

Interamericane a Drepturilor Omului, în cazul Velásquez Rodríguez, instanța a reținut că articolul 1 alineatul 

(1) din Convenția interamericană a drepturilor omului, obligă statele părți să asigure exercitarea liberă și 

deplină a drepturilor recunoscute de Convenție, pentru orice persoană supusă jurisdicției sale; ca urmare a 

acestei obligații, statele părți trebuie să prevină, să investigheze și să pedepsească orice încălcare a drepturilor 

recunoscute de convenție [37]. Această constatare a fost criticată pentru „rigoarea excesivă”. [38]. Importanța 

obligației de urmărire penală este subliniată în mod repetat de către instanța de judecată, care ține seama de 

gravitatea infracțiunilor săvârșite și de natura drepturilor încălcate, în special din cauza jus cogens, de natura 

pătrunzătoare a interzicerii dispariției forțate și a corespondenței acesteia, de obligația de a cerceta și pedepsi 

pe cei responsabili [39].  

Compatibilitatea obligațiilor statelor, de a investiga și urmări penal încălcări grave ale drepturilor 

omului și de acordare a amnistiilor pentru conduita care constituie infracțiuni, a devenit o problemă de-a lungul 

deceniilor. În timp ce Curtea Interamericană a Drepturilor Omului este renumită pentru că a luat poziții severe 

în privința compatibilității, CEDO adoptă o abordare mai nuanțată, mai ales că aceasta din urmă nu s-a 

confruntat cu o provocare directă a legii amnistiei [40]. 

În cazul Marguš contra Croația, amnistia a fost discutată pe scurt, pentru că solicitantul, dl. Fred 

Marguš, era soldat în armata croată și a fost condamnat pentru crime de război în 2007, în urma unei decizii 

anterioare din 1997 de a-i acorda amnistie pentru aceste crime [41]. În Croația, Legea generală de amnistie 

care a fost adoptată, prevedea amnistia pentru toate infracțiunile comise în legătură cu războiul din Croația din 

17 august 1990 și 23 august 1990, cu excepția încălcărilor grave ale IHL sau ale crimelor de război și ale 

genocidului [42]. Marguš a depus cerere de chemare în judecată la CEDO, invocând o încălcare a dreptului la 

un proces echitabil, în temeiul articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și o încălcare a 

dreptului său de a nu fi judecat de două ori, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul nr. 7 al Convenției 

Europene privind Drepturile Omului [43].  

După ce revendicările sale au fost respinse de o cameră a primei secțiuni a CEDO, reclamantul a 

solicitat sesizarea Marii Camere [44]. Marea Cameră a constatat că, nu numai obligația statelor de a judeca 

acte cum ar fi tortura și uciderile intenționate sunt bine stabilite în jurisprudența CEDO, dar și acordarea 

amnistiei cu privire la uciderea și maltratarea civililor este contrară obligațiilor statului, în conformitate cu 

articolele 2 și 3. Aceasta, ar împiedica investigarea unor astfel de acte și ar conduce în mod necesar la 

impunitatea celor responsabili [45]. 

În Hotărârea din cazul Ould Dah contra Franței, instanța a constatat că restricția asupra efectelor 

amnistiei acordate de autoritatea unui stat, în special în privința privării de viață și a maltratării de către instanță, 

este în conformitate cu jurisprudența constatărilor din Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și 

TPI [46]. Curtea a menționat că „Prin urmare, obligația de a-i judeca pe criminali, nu ar trebui să fie subminată 

prin acordarea de impunitate făptuitorului sub forma unei legi de amnistie, care poate fi considerată contrară 

dreptului internațional. În plus, Curtea observă că dreptul internațional nu împiedică o persoană, care a 

beneficiat de o amnistie înainte de a fi judecată în statul său originar, să fie judecată de un alt stat, așa cum se 

poate vedea de exemplu din articolul 17 din Statutul Curții Penale Internaționale, care nu enumeră această 

situație printre motivele respingerii unui caz ca inadmisibil” [47]. Astfel, pot fi identificate unele efecte 

armonioase ale IHRL, asupra obligației statului de a urmări în justiție și de a investiga privarea de viață și 
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maltratarea și dezvoltarea ICL. Totuși, cercetarea penală și urmărirea penală, pentru a proteja mai bine 

drepturile omului, ar putea fi o sabie dublă, deoarece puterea de a conduce investigații penale și de a impune 

sancțiuni penale este adesea abuzată. Așa cum sugerează alți autori, „trebuie să fie dezvoltate modalități de 

asigurare a aplicării adecvate a principiilor investigației, în cadrul mecanismelor de investigare” [48]. 

 

3. Obligația statului de a preveni crimele internaționale 

 

Prevenirea genocidului și a altor crime internaționale nu a atras atenția până în momentul genocidulului 

din Rwanda din 1994 [49], în timp ce obligația de urmărire în justiție a atras atenția după tranzițiile democratice 

de la guvernarea militară în America Latină și comunismul din Europa de Est [50]. Cu toate acestea, accentul 

ICL a trecut de la represiunea infractorilor, la prevenirea atrocităților în masă în ultimele două decenii [51]. 

În ceea ce privește infracțiunea de genocid, studiul lucrărilor pregătitoare ale Convenției privind 

genocidul a relevat faptul că importanța obligației statului de a preveni genocidul a existat încă din cea mai 

fragedă etapă a procesului de elaborare [52]. Acesta prevede, în mod clar, obligațiile de prevenire a genocidului 

din articolele I și VIII. Obligația de a preveni infracțiunea de genocid a fost încorporată în Convenția privind 

genocidul, dar domeniul de aplicare al acesteia a fost ambiguu [53], și s-a avut în vedere, în sens restrâns, că 

prevenirea se realizează prin urmărirea penală a genocidului [54]. Prin urmare, scopul obligației de prevenire 

a genocidului nu a fost clar diferențiat de obligația de a pedepsi genocidul, întrucât domeniul de aplicare al 

primului nu era suficient de clar. 

Cu toate acestea, acum este recunoscut că articolul I din Convenția privind genocidul prevede două 

obligații diferite: obligația de a preveni și obligația de a pedepsi genocidul [55]. Acest fenomen poate fi 

denumit fracționarea obligațiilor, care poate fi văzută într-o oarecare măsură în cursul dezvoltării 

responsabilității superioare și a responsabilității de comandă. Mai important, atunci când obligația de a preveni 

genocidul este însoțită de obligațiile prevăzute la articolul 41 din Proiectele de articole ale ILC privind 

responsabilitatea statelor pentru actele greșite pe plan intern („Proiecte de articole privind responsabilitatea 

statelor”), obligația de a preveni genocidul este considerată ca fiind o obligație erga omnes [56]. Articolul 41 

alineatul (1) impune o obligație pozitivă a statelor, de a coopera, pentru a pune capăt încălcării grave a unei 

obligații care rezultă din normele dreptului internațional general. 

Nici o regulă generală, bazată pe tratate, nu este recunoscută pentru obligația de a preveni 

extrateritorial toate formele de crime împotriva umanității [57]. Cu toate acestea, câteva tratate, care privesc 

unele forme ale crimelor împotriva umanității, conțin prevederi ale obligației statului parte, de a preveni o 

crimă. Articolul 2 alineatul (1) din Convenția privind tortura, prevede „statul parte va lua măsuri legislative, 

administrative, judiciare sau de altă natură, pentru a preveni actele de tortură, pe orice teritoriu de sub jurisdicția 

sa”. Articolele 22 și 25 din Convenția privind dispariția forțată, sunt, de asemenea, interpretate ca obligație a 

statului parte, de a preveni între granițele teritoriului aflat sub jurisdicția sa [58]. Pentru infracțiunea de 

apartheid, Convenția internațională privind suprimarea și pedepsirea crimei de apartheid, nu impune obligația 

de a împiedica săvârșirea infracțiunii, dar are o dispoziție care să împiedice orice încurajare a infracțiunii de 

apartheid la articolul 4. 

Pe lângă această dezvoltare, unele tratate privind drepturile omului, solicită statelor părți să împiedice 

încălcarea obligației tratatului [59]. Din perspectiva IHRL, îndatoririle pozitive, de a preveni încălcarea 

drepturilor omului, sunt recunoscute, de asemenea, ca obligație a unui stat de a asigura respectarea dreptului 

la viață și libertate, împotriva torturii. 

Cel mai recent, propunerea de convenție privind crimele împotriva umanității, a stabilit obligațiile 

statelor de a preveni și pedepsi crimele împotriva umanității. Pe 5 august 2019, ILC a decis să recomande 

Proiectele de articole Adunării Generale a Națiunilor Unite. Titlul și domeniul de aplicare al proiectelor de 

articole din proiectul de articol 1, demonstrează importanța obligațiilor statelor de a preveni și pedepsi crimele 

împotriva umanității. Proiectul de articol 3, tratează obligațiile generale ale statelor, în timp ce proiectul de 

articol 4 stabilește obligația de prevenire. Obligația de a preveni este, de asemenea, încorporată în Proiectul 

articolului 5 din non-refoulement, care impune statelor să se asigure că crimele împotriva umanității nu sunt 

săvârșite ca urmare a deportării și transportului la locul unde există un risc real de apariție [60]. Proiectul 

articolului 4 litera (a) este modelat după articolul 2 alineatul (1) din Convenția privind tortura. Obligă statele 

să urmărească, în mod activ și în avans, luarea de măsuri pentru a ajuta la prevenirea apariției crimelor 

împotriva umanității, prin „măsuri legislative, administrative, judiciare sau alte măsuri preventive adecvate, pe 

orice teritoriu de sub jurisdicția sa”  [61].  

Articolul 1 al primei convenții de la Geneva, este interpretat pentru a impune statelor să ia măsurile 

adecvate pentru a preveni încălcarea în primul rând [62]. Aceasta, poate fi interpretată ca o obligație a terților, 

de a preveni comiterea crimelor de război [63]. Obligațiile statelor, de a lua măsuri adecvate pentru a preveni 

încălcarea IHRL și IHL, sunt prevăzute la articolul 3 litera (a) din Principiile de bază și orientările privind 
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dreptul la o soluție de remediere și reparare pentru victimele încălcărilor brute ale dreptului internațional al 

drepturilor omului și a încălcărilor grave de Drept Internațional Umanitar, din 2005 [64]. 

În ceea ce privește ICJ, s-a spus că cauza Bosnia contre Serbia este singura considerație judiciară a 

obligației de a preveni un tratat multilateral [65]. Hotărârea a recunoscut că obligația de a preveni genocidul 

are o existență juridică separată, iar natura sa este atât normativă cât și convingătoare [66]. Acesta este 

interpretat, ca o obligație separată de obligația de a pedepsi, de către judecătorii ICJ. 

În noiembrie 2019, Republica Gambia a inițiat o procedură împotriva Republicii Uniunii Myanmar 

(„Myanmar”) în fața ICJ, în care a invocat încălcări ale Convenției de genocid, prin acte și eșecuri de a acționa 

de către Guvernul Myanmar [67]. De asemenea, cererea a prevăzut măsurile provizorii solicitate. Gambia a 

cerut ICJ, printre altele, să ordone Myanmar să ia toate măsurile care îi stă în putere, pentru a preveni toate 

actele care echivalează sau contribuie la infracțiunea de genocid [68]. La 23 ianuarie 2020, ICJ a dispus 

măsurile provizorii împotriva Myanmarului și a hotărât, în unanimitate, printre alte măsuri, că „Republica 

Uniunii Myanmar va lua măsuri eficiente pentru a preveni distrugerea și a asigura conservarea probelor legate 

de acuzații de fapte care intră sub incidența articolului II din Convenția privind genocidul, privind prevenirea 

și pedepsirea infracțiunii de genocid” [69]. 

 

4. Obligația persoanelor de a preveni și pedepsi crimele internaționale 

 

Două obligații care se bazează pe comandanți - obligațiile de prevenire și pedepsire a infracțiunilor 

comise de subordonații lor - s-a spus că s-au născut ca fiind una [70]. Sarcinile de prevenire și pedepsire a 

crimelor internaționale au fost subdivizate treptat. Într-adevăr, jurisprudența timpurie a TPII arată că 

responsabilitatea superioară ar putea rezulta din eșecul unui comandant de a preveni și pedepsi crimele 

subordonaților lor [71].  

Comandanții și ceilalți superiori, răspund penal pentru crimele de război comise de subordonații lor, 

dacă știau sau aveau motive să știe, că subordonații urmau să comită sau comiteau astfel de crime, și nu au luat 

toate măsurile, necesare și rezonabile, în puterea lor, pentru a preveni comiterea lor sau dacă au fost comise 

astfel de infracțiuni, pentru a pedepsi persoanele responsabile. Articolul 87 din Protocolul adițional I prevede 

îndatoririle și obligațiile comandanților militari, în ceea ce privește subordonații lor, iar responsabilitatea 

comandantului pentru actul subordonatilor, de încălcare gravă a Convențiilor de la Geneva sau Protocolului 

adițional I, este cunoscută drept responsabilitate superioară, fiind reglementată de articolul 86, paragraful 2 al 

Protocolului adițional I. Responsabilitatea superioară, constituie acum o formă de răspundere penală 

individuală, în conformitate cu articolul 28 din Statutul de la Roma, articolul 7 alineatul (3) din Statutul TPII 

și articolul 6 alineatul (3) din Tribunalul Penal Internațional pentru Statutul din Rwanda. Neîndeplinirea unei 

acțiuni adecvate împotriva unei presupuse crime de război, poate duce la răspunderea penală individuală a unui 

comandant. 

Responsabilitatea superioară, responsabilitatea comandantului, prevenirea și pedepsirea săvârșirii 

crimelor de război de către subordonații superiori, este considerată acum o normă a dreptului internațional 

obișnuit, aplicabil în IAC și non-IAC [72]. Cele trei elemente ale responsabilității superioare, responsabilitatea 

comenzii, sunt rezumate, în sensul că: „trebuie să existe o relație superior-subordonat; superiorul trebuie să fi 

cunoscut sau să aibă motive să știe că fapta penală urma să fie sau să fi fost săvârșită; iar superiorul nu trebuie 

să ia măsurile necesare și rezonabile pentru a-l împiedica pe criminal sau pentru a-l pedepsi pe făptuitorul 

acesteia” [73]. Prin urmare, această responsabilitate este o formă de omitere a obligațiilor de prevenire și 

pedepsire a făptuitorilor. Obligațiile de prevenire și pedepsire sunt distincte, iar neexercitarea lor presupune 

responsabilitate superioară [74]. 

 

5. Obligațiile persoanelor de a investiga infracțiunile internaționale 

 

Responsabilitatea individuală pentru neinvestigarea serioasă a încălcărilor grave ale IHL, se regăsește 

și în doctrina responsabilității de comandă a IHL și ICL. Obligația de a investiga încălcările grave ale IHL, 

poate fi găsită în doctrina și normele legale de responsabilitate a comenzii. Dispozițiile relevante sunt în 

articolele 86 și 87 din Protocolul adițional I, care prevăd responsabilitatea comandamentului militar în ceea ce 

privește infracțiunile săvârșite de subordonați, în special în reglementarea eșecului acestora de a preveni sau 

pedepsi infracțiunile acestor subordonați [75]. Pentru îndeplinirea obligației de a pedepsi, un superior sau un 

comandant militar este obligat să ia măsuri menite să asigure o anchetă adecvată, capabilă să conducă la 

urmărirea în justiție [76]. Prin urmare, responsabilitatea comandantului conține în mod inerent obligația de a 

investiga. Această obligație este integrală, și poate fi o obligație corolară a obligației de a preveni și de a 

suprima presupuse încălcări ale IHL [77]. 

În ceea ce privește obligația de a investiga în cadrul ICL, în cazul Bemba, camera de judecată a III-a a 
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menționat că articolul 28 (ii) din Statutul de la Roma, incriminează eșecul comandanților în a reprima 

comiterea infracțiunilor sau de a prezenta materialele autorităților competente, pentru investigare și urmărire 

în justiție [78]. Camera de judecată a III-a a menționat, în plus, că obligația de reprimare cuprinde o obligație 

de a pedepsi forțele după comiterea infracțiunilor, iar obligația de a pedepsi include, cel puțin, obligația de a 

cerceta posibile infracțiuni pentru a stabili faptele [79]. De asemenea, este reamintit că „în mod normal, 

comandantul său militar nu va avea decât obligația de a iniția o anchetă și de a stabili faptele și, dacă nu are 

putere de sancționare, de a transmite problema autorităților competente” [80]. Obligația de a pedepsi și de a 

transmite problema autorităților competente apare după comiterea infracțiunii [81]. În cazul Bemba, deși 

Camera de judecată III a constatat că domnul Bemba nu a luat toate măsurile necesare și rezonabile în puterea 

sa, pentru a preveni și reprima comiterea infracțiunilor și a înainta problema autorităților competente [82], 

camera de apel l-a achitat ulterior. Camera de Apel a remarcat declarația unuia dintre martori, care indica faptul 

că puterea domnului Bemba, de a investiga infracțiunile comise în Republica Centrafricană, era limitată [83]. 

Pe vremea Tribunalului Penal Internațional al Fostei Iugoslavii (ICTY), hotărârile privind limitele 

obligației de investigare sub responsabilitate superioară, erau împărțite între Camere. Camera de judecată a 

Tribunalului Penal Internațional al Fostei Iugoslavii, în cazul Čelebići a constatat că obligația acuzatului de a 

cerceta, a intervenit numai dacă acesta deținea în fapt informații specifice, care îi aduceau la cunoștință că 

presupușii săi subordonați urmau să se angajeze, se angajau sau se angajaseră deja în conduită penală; prin 

urmare, nu a fost nicio obligație de a căuta informații din partea comandantului, care își îndeplinește obligația 

de a investiga [84]. Camera de judecată a Tribunalului Penal International al Fostei Iugoslavii, în cazul Blaskić 

a constatat că un standard a fost stabilit după cel de-al doilea război mondial, în temeiul căruia, un comandant 

poate fi răspunzător pentru infracțiuni comise de către subordonații săi, dacă nu a reușit să-și exercite 

mijloacele de care dispune pentru a afla despre infracțiune și, în aceste circumstanțe, ar fi trebuit să cunoască, 

și o astfel de necunoaștere constituie neglijență penală [85]. Prin urmare, „Čelebići ar fi un acuzat superior 

responsabil, dacă el ar eșua în obligația lui de a investiga la primirea informațiilor prevenitoare, în timp ce 

Blaškić ar fi ținut să răspundă, dacă el ar eșua în obligația lui de căutare a unor astfel de informații, în primul 

rând” [86]. Cu toate acestea, hotărârea Camerei de judecată în cazul Blaškić a fost anulată ulterior de Camera 

de Apel [87]. 

 

6. Motivele din spatele legăturilor organice slabe dintre responsabilitatea statului și 

responsabilitatea individuală pentru prevenirea, investigarea și urmărirea penală a crimelor 

internaționale 

 

Cele trei diferențe conceptuale, între responsabilitatea statului și cea individuală, sunt prezentate de 

Benzing [88]. În primul rând, aplicarea dreptului internațional este în principal împotriva statului, iar împotriva 

persoanelor este secundar [89]. În al doilea rând, scopurile responsabilității statului și individuale sunt diferite, 

prin natura lor. În timp ce responsabilitatea statului este comparabilă cu răspunderea civilă, responsabilitatea 

individuală este comparabilă cu responsabilitatea penală în dreptul internațional, până acum [90]. Răspunderea 

statului, în general, nu necesită elementul de culpă, dar vina este un element pentru anumite moduri de stabilire 

a răspunderii penale individuale în dreptul internațional [91]. În acest context, răspunderea penală individuală 

și a statului pot apărea simultan [92].  

Motivul care stă la baza legăturii organice sau sistematice dintre responsabilitatea statului și a 

individului, de a urmări în justiție, de a investiga și de a preveni, poate fi atribuit acestor diferențe esențiale 

între responsabilitatea statului și a individului. Mai mult, independența judiciară și independența judecătorilor, 

consacrată în fiecare document constitutiv al organismelor de adjudecare internaționale, care se ocupă de 

responsabilitatea statului și individuală, se pot datora absenței legăturii organice stabilite între responsabilitatea 

statului și cea individuală [93]. Creșterea răspunderii penale individuale internaționale poate avea, de 

asemenea, impact și sprijin în urmărirea responsabilității statului în cazurile de genocid împotriva Serbiei și 

Myanmarului în fața ICJ. Cu toate acestea, ICJ a analizat până acum responsabilitatea statului în privința 

genocidului, dar nu a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război [94].  

Chiar dacă nu există nici o logică legală stabilită și nici o cooperare instituțională oficială care să lege 

responsabilitatea statului și responsabilitatea individuală, se poate respecta jurisprudența ICTY atunci când ICJ 

decide responsabilitatea statului. În hotărârile privind genocidul din 2007 și 2015, ICJ s-a bazat pe 

jurisprudența TPI în ceea ce privește constatarea faptelor, precum și pe probleme de fond [95]. În hotărârea din 

2007, instanța a ajuns la concluzia că ICJ ar trebui să accepte concluziile relevante, de facto, făcute de TPII în 

proces, și că orice evaluare făcută de către TPII bazată pe fapte are, de asemenea, dreptul la ponderea cuvenită 

[96]. În plus, ICJ a spus că concluzia sa cu privire la intenția specială (dolus specialis), a fost întărită de 

hotărârile TPI în cazurile Krstić și Blagojević [97]. De asemenea, în hotărârea din 2015, ICJ a considerat că 

concluziile TPI au fost suficiente pentru a stabili anumite fapte, iar Curtea a folosit uneori concluziile TPI ca 
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o coroborare pentru declarația Croației [98].  

Hotărârea din 2007 a interpretat articolul I din Convenția privind genocidul, ca incluzând, atât 

obligațiile de prevenire cât și comiterea genocidului, deși nu impune în mod explicit statelor părți să se abțină 

de la comiterea genocidului [99]. Dependența mare de TPI poate verifica dacă ICJ nu este „bine echipată” și 

„chiar impropriu din punct de vedere structural”, pentru a face față chestiunilor de responsabilitate ale statului 

pentru comiterea genocidului, dacă nu chiar responsabilitatea statului pentru că nu a prevenit-o sau reprimat-

o [100]. În acest sens, ar trebui urmărită cu atenție dezvoltarea ICTY, bazată pe dovezi, cu ocazia aplicării de 

ICJ a Convenției privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid în cazul dintre Gambia și Myanmar, aflat 

în curs de desfășurare. 

 

Concluzii 

 

Cele două forme de responsabilități coexistente, ca răspuns la încălcări masive ale drepturilor omului, 

sunt responsabilitatea statului și responsabilitatea individuală de a urmări și a preveni infracțiunile 

internaționale. Acestea au fost dezvoltate în conformitate cu dreptul internațional, prin încorporarea 

beneficiilor fiecăruia. Astfel, astăzi, sistemul de justiție penală internațională este privit ca cuprinzând nu 

numai responsabilitatea penală individuală, ci și responsabilitatea statului și, de preferință, atât 

responsabilitatea statului cât și cea individuală se completează reciproc [101]. 

Este de remarcat faptul că, în tratarea răspunderii penale individuale, ICC a devenit mai conștientă de 

importanța obligațiilor statului de a preveni, investiga și urmări penal. În mai 2019, în decizia sa de necooperare 

a Iordaniei, Camera de Apel a CPI a constatat că „obligația de a coopera cu Curtea întărește obligația erga 

omnes de a preveni, investiga și pedepsi crimele care șochează conștiința umanității, inclusiv în special cele 

aflate sub jurisdicția Curții, caracterul erga omnes fiind cel care determină obligația statelor părți de a coopera 

cu Curtea, atât de fundamental” [102]. Acest scurt raport leagă, în mod neplăcut, obligația statelor părți ale 

Statutului de la Roma de a coopera, preveni, investiga și pedepsi infracțiunile sub jurisdicția ICC, chiar dacă 

nu există o prevedere expresă în Statutul de la Roma, pentru a obliga statul să prevină infracțiunile, sub 

prevederile acestui Statut. 

Nu numai jurisprudența ICL, ci și jurisprudența organismelor pentru drepturile omului arată că 

obligația de a preveni suprapunerea considerabilă a altor atribuții, cum ar fi obligațiile de investigare, urmărire 

penală și pedepsire [103]. În realitate, principiul complementarității are o afinitate ridicată pentru obligația de 

a investiga și urmări în justiție în jurisprudența Curții Interamericane a Drepturilor Omului și a CEDO. Decizia 

instituțiilor regionale pentru drepturile omului, conform căreia un stat nu și-a respectat obligațiile cu privire la 

investigarea și urmărirea penală a încălcărilor drepturilor omului, reprezentând infracțiuni internaționale, 

sugerează că statul în cauză nu dorește sau este incapabil să investigheze și să trimită crimele în fața ICC [104]. 

Prin urmare, principiul complementarității este văzut ca „un mecanism pașnic de executare a obligațiilor 

statelor pentru  a-și exercita jurisdicția asupra crimelor internaționale” [105].  

Pentru un sistem mai sistematic de justiție penală internațională, indiferent de independența judiciară, 

ar putea fi încurajat dialogul judiciar între instituții, în raport cu responsabilitatea de stat și cea individuală a 

acestora, deși un sprijin prea mare poate provoca anxietate privind lipsa de competență a fiecărei instituții. 

Interpretarea armonioasă și aplicarea complementară a normelor juridice internaționale ale obligațiilor statelor 

și ale persoanelor fizice de urmărire penală, investigare și prevenire a infracțiunilor internaționale, ar trebui 

urmărite continuu. 

 

Precizări: O versiune anterioară a lucrării a fost prezentată la Conferința DECRET 2019, ca unul dintre 

discursurile cheie. Autorul apreciază această minunată oportunitate și mulțumește în mod special profesorului 

Niță Nelu și Dr. Alina Ioana Szabo, din cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, România. 
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