
94 REVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEREVISTA MOLDOVENEASCĂ DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

JURISDICŢIA CURŢII PENALE INTERNAŢIONALE 
ÎN RAPORT CU SUVERANITATEA DE STAT

Vladimir SACAGIU,
magistru în drept, doctorand 

THE JURISDICTION OF INTERNATIONAL PENAL COURT
IN RELATION WITH STATE SOVEREIGNITY

The International Criminal Court has the competence to judge the next international crimes: crime of 
genocide, crimes against humanity, crimes of war and crimes for aggression. Concerning fi rst three crimes 
there is no problem with the competence of the International Criminal Court to judge it, but concerning 
aggression the Court can not judge it until it will not be introduced the defi nition of this crime in the Rome 
Statute of the Court.

The process of ratifi cation of the Court’s Statute makes to the states some problems of sovereignty. These 
problems are: extradition, problem of immunity, amnesties and others. To solve these problems it is necessary 
to introduce some modifi cations and completions in the national legislation, also it is necessary to interpret 
some provisions of the Constitution that are contrary to the Rome Statute of the Court. Every state must 
choose by itself the best way to harmonize the national legislation to the provisions of the Rome Statute of 
the Court.

The Republic of Moldova was not an exception, and in the process of ratifi cation of the Rome Statute 
met some problems of sovereignty. In the case of harmonizing the national legislation to the provisions of the 
Rome Statute it was elaborated some projects of law in sense of modifi cation and completion the Constitution 
and the Criminal Code of Republic of Moldova. The articles 18, 19, 70, 81 of the Constitution of Republic 
of Moldova will be modifi ed, and also will be modifi ed some articles from the Criminal Code of Republic of 
Moldova.

USA concludes with other states bilateral immunity agreements that would prevent the surrender of 
persons to the International Criminal Court. These agreements are criticized by the doctrine and by the 
specialists in the fi eld. It is possible that USA may propose to Republic of Moldova to conclude such 
agreement. In these case Republic of Moldova should be very careful when it will take a decision, because in 
the case that Republic of Moldova concludes such an agreement, it may be possible that the foreign policy 
of the Republic of Moldova will change, because the European Union will not be late with its critici to 
the address of Republic of Moldova. That’s why the Republic of Moldova should take a decision concerning 
its foreign policy.

ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
ОТНОСИТЕЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Дипломатической конференции, проведенной в Риме под эгидой ООН в июле 1998 г., удалось принять 
Статут Международного уголовного суда.  Ратификация инструмента подобного типа может 
вызвать ряд проблем с точки зрения внутригосударственного права, особенно на конституционном 
уровне. Возникающие на конституционном уровне проблемы, прежде всего, являются следствием 
передачи суверенитета в результате ратификации. Эти конкретные проблемы касаются: иммунитета 
лиц, имеющих должностное положение; обязательства государств передавать своих граждан суду 
по его запросу; возможности назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы; 
использования прерогативы помилования; исполнения просьб Прокурора суда; амнистий, вынесенных 
в соответствии с внутригосударственным правом или существованием государственного закона, 
предусматривающим применимость срока давности; а также того факта, что лиц, представших 
перед судом, будет судить палата из трех судей, а не коллегия присяжных. Государства могут 
рассмотреть несколько решений для ратификации Римского статута, несмотря на существование 
проблем на конституционном уровне. 
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Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale 
presupune o protecţie sporită a cetăţenilor, menţinerea 
funcţionării efective a organelor de drept şi a instanţelor 
judecătoreşti naţionale, precum şi garantarea tragerii 
celor vinovaţi la răspundere, în cazul comiterii 
crimelor de genocid, crimelor împotriva umanităţii, 
crimelor de război şi crimelor de agresiune.

În temeiul articolului 1 din Statut, Curtea este o 
„...instituţie permanentă, care poate să-şi exercite 
competenţa faţă de persoane pentru crimele cele 
mai grave, având un răsunet internaţional.... Ea este 
complementară jurisdicţiilor naţionale....”. Potrivit 
articolului 4 alin. (2) din acelaşi act internaţional Curtea 
„...poate  să-şi exercite funcţiile şi competenţele ...pe 
teritoriul oricărui stat parte, iar printr-o convenţie în 
acest scop, pe teritoriul oricărui alt stat”.[1; art. 1.4.].

Deseori în faţa statelor, atât cele ce au fi nisat 
procedura de ratifi care, cât şi cele în cadrul cărora 
acest proces se afl ă la diferite stadii, apare problema 
conformităţii Statutului Constituţiilor naţionale.[2] 

Ratifi carea documentului de acest gen poate aduce 
un şir de probleme din punct de vedere al dreptului 
intern, mai ales la nivel constituţional. Problemele 
care apar la nivel constituţional în primul rând sunt 
o consecinţă a transmiterii suveranităţii în urma 
ratifi cării. Această întrebare are un caracter general, cu 
care s-a confruntat deja un şir de state europene în 
limitele procesului de integrare europeană (nu doar 
în legătură cu intrarea în Uniunea Europeană, dar 
şi la ratifi carea unui şir de convenţii ale Consiliului 
Europei).

De regulă, problemele ce apar în faţa legiuitorului 
sunt de ordin: interpretarea termenilor extrădare şi 
predare; aplicarea instituţiei de juraţi; detenţia pe 
viaţă; aplicarea normelor privind graţierea. 

Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv cei 
doi membri permanenţi ai Consiliului de Securitate a 
ONU au ratifi cat Statutul CPI Franţa a devenit parte a 
Statutului de la Roma prin adoptarea „Loi autorisant 
la ratifi cation de la Convention portant statut de la 

Они могут состоять, например, из следующих мер:
- включение новой статьи в конституцию, которая позволит решить все соответствующие 

конституционные проблемы и снимает необходимость вводить исключения для всех соответствующих 
статей.Эту меру осуществили, в частности, Франция и Люксембург.

- систематический пересмотр всех статей конституции, которые должны быть изменены с тем, 
чтобы соответствовать Статуту.

- введение и (или) применение особой процедуры одобрения парламентом, вследствие чего Статут 
может быть ратифицирован, несмотря на то, что какие-то статьи противоречат Конституции. 

- толкование отдельных положений конституции таким образом, чтобы избежать коллизии с 
Римским статутом.
Этот новый международный суд будет важной мерой противодействия безнаказанности и 

средством, способствующим соблюдению гуманитарного права и права, прав человека.

Cour Penale Internationale”, legea n 2000-282 din 
30 martie 2000, publicată în JO n 77 din 31 martie 
2000.[3] Primul pas a fost adoptarea avizului privind 
adaptarea dreptului intern la Statutul Curţii Penale 
Internaţionale la 23 noiembrie 2001.[4;7] Procedura 
dată se părea la început că va fi  destul de îndelungată, 
deoarece o hotărâre a Consiliului Constituţional din 
22.01.1999 a declarat câteva dispoziţii din Statutul de 
la Roma contrare Constituţiei. Altfel spus, ratifi carea 
Statutului impunea o revizuire constituţională. 

În Franţa implementarea normelor dreptului 
internaţional în dreptul naţional este prevăzut în 
Capitolul VI al Constituţiei din 1958. În conformitate 
cu art. 54, dacă un angajament internaţional conţine 
o clauză ce contravine Constituţiei, ratifi carea acestui 
angajament nu poate avea loc decât după o revizuire 
constituţională. Preşedintele Republicii şi Prim-
ministrul au cerut avizul Consiliului Constituţional 
privind interpretarea acestui articol în raport cu 
Statutul CPI Consiliul Constituţional al Franţei a 
ajuns la concluzia că ratifi carea Statutului va impune 
modifi carea Constituţiei. Ca urmare Constituţia a fost 
modifi cată, fi ind introdus un articol nou, care prevede 
că „Republica poate recunoaşte jurisdicţia Curţii 
Penale Internaţionale, conform prevederilor tratatului, 
semnat la 18 iulie 1998”. 

În Belgia Consiliul de Stat a adoptat avizul din 
21.04.1999 la proiectul de lege privind acceptarea 
Statutului de la Roma (Aviz du Conseil d’Etat du 21 
avril 1999 sur le projet de loi „portant assentiment 
au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 
fait à Rome le 17 juillet 1998”, Parliamentary 
Document 2-239 (1999/2000)).[5] Avizul la proiectul 
privind acceptarea Statutului de la Roma a fost 
formulat la cererea Ministerului Afacerilor Externe. 
Acest aviz conţine studiul unor probleme privind 
constituţionalitatea lor, ce apar cu ocazia ratifi cării 
Statutului şi a ajuns la concluzia că Statutul nu 
corespunde unor prevederi ale Constituţiei. Consiliul 
de Stat a propus în loc de modifi cări de a introduce 
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în Constituţie următoarea normă: „Statul aderă la 
Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma 
la 17 iulie 1998”. 

Guvernul Belgiei a hotărât să ratifi ce Statutul 
până la introducerea modifi cărilor în Constituţie. 
Legea privind acceptarea Statutului de la Roma a fost 
adoptat la 25 mai 1999, Belgia ratifi când Statutul la 
28 iulie 2000. 

În Luxemburg, Consiliul de stat a elaborat avizul 
privind acceptarea Statutului de la Roma al Curţii Penale 
Internaţionale la 4 mai 1999. În avizul său Consiliul 
de stat a examinat unele probleme constituţionale, ce 
apar în legătură cu ratifi carea Statutului şi a ajuns la 
concluzia, că unele prevederi contravin Constituţiei 
Luxemburgului. A fost adoptată următoarea formulă: 
„Prevederile Constituţiei nu împiedică la acceptarea 
Statutului de la Roma a C.P.I. adoptat la Roma la 17 
iulie 1998, inclusiv îndeplinirii obligaţiilor, ce reies din 
Statut, conform condiţiilor prevăzute de el. Statutul a 
fost ratifi cat la 08.09.2000. 

În Spania asupra acestei probleme s-a expus 
Consiliul de Stat în avizul din 22.08.1999 (Dictamen 
del Consejo de Estado de 22 de Agosto de 1999 (sobre 
el Estatuto de Roma), No.1.37499/99/MM). Conform 
acestui aviz, Constituţia nu împiedică ratifi carea 
Statutului de la Roma, însă Cortes Générales trebuie 
să permită ratifi carea prin adoptarea unei legi organice. 
O asemenea lege a fost adoptată la 04.10.2000 (Ley 
organica 6/2000 d’El 4 de octobre, pro la que se 
autorisa la ratifi cation pro Espana del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional). Spania a ratifi cat Statutul 
de la Roma la 24.10 2000. 

În Costa-Rica avizul „Consulta preceptiva 
de consitucionalidad sobre el proyecto de ley 
de aprobacion del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional” a fost adoptat de Curtea 
Constituţională, la cererea preşedintelui Asambleei 
Generale, în conformitate cu articolul 96 al Legii 
privind jurisdicţia constituţională (Ley de la 
Jurisdiccion Constitucional Exp. 00-008325-0007, 
Res. 2000-09685, 01.10.2000) [260]. Curtea a 
studiat unele prevederi ale Statutului CPI, stabilind 
că Statutul de la Roma corespunde Constituţiei 
Costa-Rica. Statutul de la Roma a fost aprobat de 
Asambleea Generală în martie 2001 (La Gaceta, 
Diario offi cial, 20 March 2001). Costa-Rica a 
ratifi cat Statutul de la Roma la 07.06.2001. 

Prezintă interes avizul Curţii Constituţionale 
a Ucrainei № 1-35/2001 din 11.07.2001. privind 
conformitatea Constituţiei Ucrainei Statutului de la 
Roma.[6;7] Adresarea privind constituţionalitatea 
Statutului de la Roma a fost făcută de Preşedintele 
Ucrainei în baza articolului 151 al Constituţiei 
Ucrainei. Curtea Constituţională a stabilit că 

majoritatea prevederilor Statutului de la Roma 
corespund Constituţiei. Excepţie constituie partea 10 a 
Preambulului şi articolul 1, ce stipulează, că jurisdicţia 
CPI are un caracter complementar faţă de sistemele 
justiţiei penale. Conform articolului 9 al Constituţiei, 
încheierea tratatelor internaţionale ce contravin 
Constituţiei, poate avea loc doar după introducerea 
modifi cărilor corespunzătoare în Constituţie. 

Statutul menţionat, semnat de Republica Moldova 
la 8 septembrie 2000, urmează a fi  supus procedurii de 
ratifi care în temeiul articolului 11 alin. (2) lit. b) din 
Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind 
tratatele internaţionale ale Republicii Moldova.[7]

În faţa Republicii Moldova, în legătură cu ratifi carea 
Statutului CPI poate apărea problema modifi cării 
Constituţiei şi anume în ce priveşte art. 18 (interdicţia 
extrădării cetăţenilor săi), art. 70 (incompatibilităţi şi 
imunităţi ale Preşedintelui Republicii Moldova), art. 
115 ş.a. 

În temeiul art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie 
Curtea Constituţională este unica autoritate de 
jurisdicţie constituţională care se poate pronunţa 
defi nitiv asupra compatibilităţii articolelor 1, 4 alin. 
(2), 27 şi 89 alin. (1) ale Statutului de la Roma al 
Curţii Internaţionale Penale, adoptat la 17 iulie 1998 
cu prevederile constituţionale.

Deşi iniţial Republica Moldova a mers pe calea 
modifi cării Constituţiei, la data 16 iulie 2007, Guvernul 
Republicii Moldova a sesizat Curtea Constituţională 
în vederea controlului constituţionalităţii art. 1, art. 4 
alin. (2), art. 27 şi art. 89 alin. (1) din Statutul C.P.I. 
La data de 2 octombrie 2007, Curtea Constituţională 
a Republicii Moldova a examinat în şedinţă plenară 
dosarul privind controlul constituţionalităţii 
prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale. 

În conformitate cu art. 114 al Constituţiei Republicii 
Moldova justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai 
de instanţele judecătoreşti specifi cate în art. 115, fi ind 
interzisă crearea instanţelor extraordinare. Organizarea 
şi funcţionarea judecătoriilor specializate este limitată 
la anumite categorii de cauze. 

Datorită caracterului complementar al jurisdicţiei 
Curţii Penale Internaţionale, aceasta nu înlocuieşte, 
ci completează organele justiţiei penale naţionale. 
Curtea Penală Internaţională nu face parte din 
categoria instanţelor excepţionale, crearea cărora 
este interzisă de prevederile constituţionale. Ea este 
un organ cu jurisdicţie internaţională penală, creată 
cu acordul statelor şi funcţionează în baza normelor 
şi regulilor recunoscute şi acceptate de comunitatea 
internaţională.

Ratifi carea Statutului de la Roma a pus în discuţie 
pentru aproape toate ţările problema imunităţii 
parlamentare şi a imunităţii şefului statului. Potrivit 
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art. 27 din Statut, prevederile acestui act internaţional 
„se aplică tuturor în mod egal, fără nici o distincţie, 
bazată pe calitatea ofi cială a persoanei. În special, 
calitatea ofi cială de şef de stat sau de guvern, 
de membru al Guvernului sau al Parlamentului, 
de reprezentant ales ori de agent al unui stat nu 
exonerează în niciun caz de răspundere penală în 
conformitate cu Statutul şi nici nu poate constitui 
motiv de reducere al  pedepsei. Imunitatea sau regulile 
de procedură speciale care pot fi  legate de calitatea 
ofi cială a unei persoane, în baza dreptului intern şi 
a dreptului internaţional nu împiedică Curtea să-şi 
exercite competenţa faţă de această persoană”. Cele 
mai multe state au optat pentru soluţia interpretării 
textului din Constituţie şi, ca urmare, au considerat 
că nu există neconcordanţă între statut şi constituţiile 
acestora cu privire la imunitatea parlamentară 
şi a şefi lor de stat. Această opinie se bazează pe 
prezumţia că imunitatea se acordă acestora pentru 
îndeplinirea funcţiilor lor, iar dacă aceştia săvârşesc 
fapte care sunt de competenţa Curţii Penale 
Internaţionale, activitatea respectivă este, oricum, 
în afara atribuţiilor pe care le au în îndeplinirea 
mandatului lor în slujba statului. Cu titlu de exemplu 
ar putea fi  citat cazul Norvegiei, una din primele 
ţări care a ratifi cat Statutul, care are o Constituţie 
din 1814 şi care prevede imunitatea absolută pentru 
regele Norvegiei, iar Parlamentul nu a considerat 
că există neconcordanţă între Statutul Curţii Penale 
Internaţionale şi Constituţia Norvegiei. 

Problema predării propriilor cetăţeni, o altă 
problemă care apare cu ocazia ratifi cării statutului, 
a format, de asemenea, obiectul unor discuţii. 
Pentru multe state aceasta nu a constituit nici ea un 
impediment în perspectiva ratifi cării Statutului Curţii 
pentru următoarele considerente: art.89 alin. (1) din 
statut prevede că se poate prezenta statului parte o 
cerere din partea Curţii pentru ca o persoană să fi e 
arestată şi să-i fi e predată, solicitând cooperarea 
acestui stat pentru arestarea şi predarea persoanei. 
Subiectul remiterii propriilor cetăţeni jurisdicţiei 
Curţii Penale Internaţionale a constituit subiectul 
unor ample dezbateri, apreciindu-se că aceasta 
ar echivala cu un transfer de suveranitate către o 
instituţie internaţională, lipsită de obiectivitate, care 
pune mai presus reprimarea faptelor decât garanţiile 
procesuale ale inculpaţilor. Deşi s-a ridicat problema 
ca această prevedere ar putea intra în confl ict cu 
dispoziţia prin care se interzice extrădarea propriilor 
cetăţeni, care se regăseşte în constituţiile multor ţări, 
inclusiv a Republicii Moldova, o serie de state au 
acceptat distincţia între predare şi extrădare. Predarea 
către un tribunal internaţional este o procedură care se 
deosebeşte fundamental de extrădare, întrucât predarea 

unei persoane nu mai este acordată la cererea unui alt 
stat suveran, ci la cererea unui tribunal internaţional. 
Prin ratifi carea statutului acestuia, statului parte îi 
sunt acordate drepturi şi obligaţii aferente, inclusiv 
obligaţia de predare.

Constituţia Republicii Moldova interzice 
ratifi carea unui tratat internaţional, dacă acesta conţine 
dispoziţii contrare Legii Supreme. Problemele privind 
constituţionalitatea sau neconstituţionalitatea unui 
tratat internaţional urmează a fi  soluţionate până la 
fi nalizarea procedurii interne privind intrarea acestuia 
în vigoare, deoarece tratatul internaţional intrat în 
vigoare devine executoriu, potrivit principiului de 
drept internaţional pacta sunt servanda (art. 26 din 
Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor 
din 23 mai 1969). În temeiul art. 27 din aceeaşi 
Convenţie, o parte nu poate invoca dispoziţiile 
dreptului său intern pentru a justifi ca neexecutarea 
unui tratat.[8]

Acest fapt a fost constatat şi de către  Curtea 
Constituţională în hotărârea sa nr. 5 din 24 august 
2002 privind sistarea procesului pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi ale Tratatului între 
Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera 
de stat şi a Protocolului adiţional la Tratat, semnate 
la Kiev la 18 august 1999. În opinia Curţii „..tratatul 
internaţional intrat în vigoare devine executoriu”, 
exercitarea unui control al constituţionalităţii unui 
asemenea tratat este imposibil.

În urma examinării Curtea a hotărât că prevederile 
articolelor 1, 4 alin. (2), 27 şi 89 alin. (1) ale Statutului 
de la Roma al Curţii Internaţionale Penale, adoptat 
la 17 iulie 1998 sunt compatibile cu prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova.[9]  

Pe lângă problema compatibilităţii prevederilor 
Statutului CPI cu Constituţia RM, problemă care 
de altfel a fost rezolvată prin Hotărârea Curţii 
Constituţionale menţionate,   ratifi carea va implica 
modifi carea unui şir de acte normative care vin în 
contradicţie cu prevederile Statutului şi anume cele 
ale Codului Penal şi ale Codului de Procedură Penală 
al Republicii Moldova, şi respectiv aceasta va implica 
nu în ultimul rând şi adoptarea unor acte normative 
individuale cu privire la cooperarea cu CPI. 

Prin semnarea Statutului Curţii Penale 
Internaţionale, Republica Moldova şi-a confi rmat 
preocupările manifestate constant de a sprijini crearea 
acestui organ jurisdicţional modern.. Ratifi carea 
Statutului de la Roma ar constitui un eveniment 
memorabil, ce nu poate decât să ne bucure, indiferent 
de limitele şi insufi cienţele sale, inerente oricărui 
document internaţional, care constituie rezultatul unor 
negocieri şi care, în mod inevitabil, trebuie să accepte 
compromisuri.
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