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Impactul hotărârii Camerei Curţii Penale Internaţionale  
de respingere a autorizării anchetei procurorului asupra 

activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii  
la nivel internaţional. Cauza Afganistan 

The impact of the Decision of the Chamber of the International 
Criminal Court to reject the authorization of the prosecutor's 

investigation on the activity of preventing and combating crime 
to the international level. Afganistan Case 

Alina Gentimir1 

Rezumat: Prin prezenta lucrarea se intenţionează a se sublinia provocările actuale 
privind legitimitatea şi eficienţa sistemului jurisdicţional penal internaţional. 
Solicitarea procurorului de a primi autorizarea din partea judecătorilor Camerei 
Preliminare a Curţii penale internaţionale pentru iniţierea unei investigaţii privind 
presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în cadrul conflictului 
armat din Republica Islamică Afganistan începând cu 1 mai 2003, precum şi cu 
privire la crime similare conexe conflictului armat din Afganistan presupuse a fi 
săvârşite pe teritoriul altor state părţi ale Statutului de la Roma începând cu 1 iulie 
2002, respins în unanimitate la data de 12 aprilie 2019, a determinat apariţia, încă o 
dată, de întrebări privind independenţa şi imparţialitatea Curţii Penale 
Internaţionale. Motivul invocat de judecătorii ICC a fost nu mai puţin faptul că o 
anchetă în acest caz nu ar servi interesului justiţiei, datorită circumstanţelor 
actuale ale situaţiei din Afganistan care sunt de natură să limiteze în mod 
substanţial perspectivele unei investigaţii şi a urmăririi penale de succes. Această 
respingere, dincolo de explicaţiile sale politice mai profunde cauzate de conflictul 
direct al Curţii cu Statele Unite, ar fi considerată o provocare pentru comunitatea 
internaţionala în special după condamnarea a trei state europene – România, 
Lituania şi Polonia – de Curtea de Strasbourg pentru comiterea unor încălcări 
grave ale drepturilor omului în cazurile privind existenţa unor centre secrete ale 
CIA precum cele din Afganistan. 

Cuvinte-cheie: crime internaţionale; Curtea penală internaţională; procuror; 
autorizare. 

Abstract: The paper intends to underline the current challenges on the legitimacy 
and efficiency of the international criminal system. The Prosecutor’s request of 
authorization from Pre-Trial Judges to initiate an investigation into alleged war 
crimes and crimes against humanity in relation to the armed conflict in the Islamic 
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Republic of Afghanistan since 1 May 2003, as well as regarding similar crimes 
related to the armed conflict in Afghanistan allegedly committed in the territory of 
other States Parties to the Rome Statute since 1 July 2002, rejected unanimously on 
12 of April 2019, has created, once again, questions on the independence and 
impartiality of the International Criminal Court. The reason invoked by ICC judges 
been no less than that an investigation in this case would not serve the interest of 
justice, thanks to the fact that the current circumstances of the situation in 
Afghanistan are such as to make the prospects for a successful investigation and 
prosecution extremely limited. This rejection, beyond its deeper political 
explanations caused by the direct conflict of the Court with United State, would be 
considered a challenge especially after the conviction of three European State – 
Romania, Lithuania, Poland – by the Court of Strasbourg for committing severe 
violations of human rights in cases related to the existence of CIA black centres as 
the ones from Afghanistan. 

Keywords: international crimes; International Criminal Court; prosecutor; 
authorization. 

1. Premizele cauzei Afganistan2 de pe rolul Curţii penale 
internaţionale 

Rapoartele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei3 au marcat debutul 
unei investigaţii internaţionale asupra acţiunilor Statelor Unite ale Americii din 
cadrul luptei contra terorismului lansată imediat după atacurile teroriste din 11 
septembrie 2001. Semnalul de alarmă tras de redactorii rapoartelor4 au avut 
impact la nivel internaţional, provocând reacţii variate, care s-au încadrat fie în 
varianta acceptării şi susţinerii punctelor de vedere enunţate, fie în forma contes-
tării acestora: erau comise sau nu masive, flagrante şi profunde încălcări ale 

                                
2  Curtea Penală Internaţională, Cauza nr. ICC-02/17, https://www.icc-cpi.int/ 

afghanistan, consultat în 11.05.2020. 
3  Raportul Secretarului General din 28 februarie 2006, redactat în baza articolului 52 al 

Convenţiei europene a drepturilor omului, privind închisorile secrete şi transportarea 
deţinuţilor suspectaţi de săvârşirea unor acte de terorism; Raportul nr. 10957al 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 12 iunie 2006 privind presupuse 
detenţii secrete şi transferuri inter-statale nelegale care implică state membre ale 
Consiliului Europei; Raportul nr. 11302 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
din 11 iunie 2007 privind presupuse detenţii secrete şi transferuri inter-statale nelegale 
care implică state membre ale Consiliului Europei; Raportul nr. 12714 al Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei din 16 septembrie 2011 privind invocarea abuzivă 
a secretului de stat şi a securităţii naţionale: obstacole în calea controlului parlamentar 
şi judiciar al încălcărilor drepturilor omului, [Online] http://assembly.coe.int/ 
nw/xml/News/News-View-en.asp?newsid=5722&lang=2, consultat în 11.05.2020. 

4  Memorandumul lui Dick Marty, membru al Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei, din 24 ianuarie 2006, [Online] http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-
View-en.asp?newsid=867&lang=2; Declaraţia lui Dick Marty, membru al Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, din 22.02.2008 [Online] http://assembly.coe. 
int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=1918&lang=2, consultat în 11.05.2020. 
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drepturilor omului de către agenţii statului american în cadrul închisorilor secrete 
CIA existe pe teritoriul unor state membre ale Consiliului Europei?  

În pofida negării vehemente a oficialităţilor Statelor Unite ale Americii şi a 
reticenţei unor guverne amintite în raport, Consiliul Europei a optat să continue 
investigaţiile oficiale privind situaţia celor suspectaţi de săvârşirea unor de 
terorism aflaţi în custodia agenţilor statului american.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost a doua instituţie europeană 
care a solicitat o poziţie oficială din partea guvernelor acuzate de complicitate la 
săvârşirea atrocităţilor de către agenţii CIA, prin intermediul agenţilor guverna-
mentali care au fost obligaţi să construiască apărarea în cauzele El Masri v. Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei5, Al Nashiri v. Polonia6, Al Nashiri v. România7, 
Abu Zubaidah v. Lituania8: fie s-a preferat calificării informaţiilor solicitate ca 
secrete de stat, fie s-a invocat necunoaşterea scopului real al folosirii locaţiei soli-
citate de guvernul american ori s-a persistat în negarea existenţei înregistrării 
aterizării şi decolării unor avioane militare americane pe aeroporturile naţionale.  

Concomitent cu instanţa de la Strasbourg şi a desfăşurat investigaţii proprii 
şi Comitetul contra Torturii din cadrul Consiliului Europei, consolidând prin 
rapoartele sale9 poziţia de condamnare a implicării unor state membre ale 
Consiliului Europei în desfăşurarea luptei contrateroriste prin folosirea de 
mijloace ilegale. 

Uniunea Europeană şi-a exprimat poziţia în cadrul mai multor rezoluţii10, 
susţinând concluzii raportorului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

                                
5  CEDO, El Masri v. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Cererea nr. 39630/09, 

Hotărârea Marii Camere din 13 decembrie 2012, [Online] https://hudoc.echr.coe.int/ 
eng#{%22itemid%22:[%22001-115621%22]}, consultat în 11.05.2020. 

6  CEDO, Al. Nashiri v. Polonia, Cererea nr. 28761/11, Hotărârea din 16 februarie 2015, 
[Online] 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22al%20nashiri%20lithuania%22],%22d
ocumentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%
22:[%22001-146044%22]}, consultat în 11.05.2020. 

7  CEDO, Al Nashiri v. România, Cererea nr. 33234/12, Hotărârea din 8 octombrie 2018, 
[Online] https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22al%20nashiri% 20lithuania 
%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,% 
22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-183685%22]}, consultat în 11.05.2020. 

8  CEDO, Abu Zubaidah v. Lituania, Cererea nr. 46454/11, Hotărârea din 8 octombrie 
2018, [Online] https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22al%20nashiri% 
20lithuania%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHA
MBER%22],%22itemid%22:[%22001-183687%22]}, consultat în 11.05.2020. 

9  Raportul nr. CPT/Inf (2011) 17 al Comitetului contra Torturii din cadrul Consiliului 
Europei din 11 mai 2011, [Online] https://rm.coe.int/1680697337, consultat în 
11.05.2020; Raportul nr. CPT/Inf (2011) 31 al Comitetului contra Torturii din cadrul 
Consiliului Europei din 24 noiembrie 2020, [Online] https://rm.coe.int/1680697a3a, 
consultat în 11.05.2020. 

10  Raport nr. A6-0020/2007 al Parlamentului European din 14 februarie 2007 privind 
presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportarea şi deţinerea 



Alina Gentimir 

346 

Dick Marty, condamnând statele UE care au procedat la transferuri extraordinare 
de persoane pe teritoriul şi spaţiul lor aerian. Deopotrivă, au fost exprimate îngri-
jorări serioase cu privire la „apatia” manifestată de statele membre şi de institu-
ţiile UE pentru recunoaşterea „multiplelor încălcări şi torturi ale drepturilor 
fundamentale” care au avut loc în timpul operaţiunilor de predare a CIA pe solul 
european între 2001 şi 2006. 

Cea mai recentă poziţie internaţională referitoare la închisorile secrete ale 
CIA aparţine Curţii penale internaţionale, pe rolul căreia se află cauza Afganistan, 
cauză care a atras numeroase polemici pe scena politică internaţională şi a 
tensionat relaţiile Statelor Unite ale Americii cu instanţa penală internaţională11. 

2. Evoluţia procedurală a cauzei Afganistan în cadrul Curţii penale 
internaţionale 

Odată realizată pe 30 octombrie 2017 informarea Preşedinţiei Curţii penale 
internaţionale privind decizia de a solicita autorizarea începerii investigaţiei 
privind situaţia din Afganistan, activitatea Camerei Preliminare, a Serviciului 
pentru victime şi martori şi a Biroului Procurorului s-a desfăşurat cu celeritate, 
totul culminând cu data de 20 noiembrie 2017 când procurorul a introdus Cererea 
pentru autorizarea unei investigaţii în temeiul articolului 15 în Republica Islamică 
Afganistan privind presupuse infracţiuni comise pe teritoriul Afganistanului înce-
pând cu data de 1 mai 2003, data când Afganistan a devenit stat membru al 
Statutului de la Roma12 şi alte presupuse infracţiuni care au o legătură cu 
conflictul armat din Afganistan şi sunt suficient de legate de situaţie şi sunt 
comise pe teritoriul altor state părţi începând cu 1 iulie 2002. 

                                
ilegală de prizonieri, [Online] https://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do? 
pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20070209IPR02947+0+DOC+XML+ V0//EN, 
consultat în 11.05.2020; Raportul final al Parlamentului european din 12 februarie 2007 
privind activităţile CIA în Europa: Parlamentul deplânge pasivitatea unor State 
Membre, [Online] https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? reference=A6-
2007-0020&type=REPORT&language=EN&redirect, consultat în 11.05.2020; Raportul 
A7-0266/2012 al Parlamentului European din 12 august 2012 referitor la presupusa 
folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportarea şi deţinerea ilegală de 
prizonieri: monitorizarea raportului Comisiei TDIP a Parlamentului European, 
[Online] https://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 
REPORT+A7-2012-0266+0+DOC+XML+V0//RO, consultat în 11.05.2020. 

11  Declaraţia Ministrului Afacerilor Externe al Statelor Unite ale Americii din 9 
octombrie 2019 privind Politica SUA şi Curtea penală internaţională, [Online] 
https://www.state.gov/u-s-policy-on-the-international-criminal-court-remains-
unchanged/, consultat în 11.05.2020. 

12  Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (Statutul Curţii Penale 
Internaţionale sau Statutul de la Roma) este tratatul care a instituit Curtea Penală 
Internaţională. A fost adoptat la o conferinţă diplomatică de la Roma din 17 iulie 1998 
şi a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. 
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Camera Preliminară13 a avut solicitări succesive către Biroul Procurorului: 
în 5 decembrie a solicitat furnizarea de informaţii adiţionale privind, între altele, 
acuzaţii atribuite forţelor speciale a forţelor internaţionale care acţionează în 
Afganistan; în 5 februarie 2018 au fost cerute informaţii privind structura, organi-
zarea şi activitatea forţelor armate afgane, structura şi organizarea Statului 
Islamic care acţiona în Afganistan şi structura şi politicile de interogare ale 
forţelor armate ale Statelor Unite ale Americii. În datele de 12, 14 şi 18 decembrie 
2017, procurorul a pus la dispoziţia Curţii informaţiile adiţionale privind investi-
gaţiile naţionale şi inculpările din Afganistan. Relevant este faptul că Procurorul 
Curţii penale internaţionale a pus la dispoziţia Camerei preliminare 806 volume 
însumând 20.157 pagini. 

3. Obiectul inculpării în cauza Afganistan 

Procurorul Curţii penale internaţionale, în urma evaluării probelor 
administrate de Biroul său, a decis ca obiectul inculpării în cauza Afganistan să fie 
alcătuit din presupuse infracţiuni săvârşite de talibani şi alte grupuri armate, 
presupuse infracţiuni comise de forţele armate afgane, presupuse infracţiuni 
săvârşite de forţele armate americane şi de CIA, precum şi alte acte ale membrilor 
forţelor armate internaţionale. 

4. Semnificaţia solicitării procurorului Curţii penale internaţionale 
către Camera Preliminară 

Esenţa solicitării adresate Camerei Preliminare este de a evalua fezabi-
litatea prospectivă a unei probe şi de capacitatea sa potenţială de a conduce către 
o investigare şi inculpare în cauză, avându-se în vedere şi punându-se în balanţă 
aşteptările realistice pentru cooperarea celor mai multe autorităţi în adminis-
trarea probelor şi predarea potenţialilor suspecţi şi interesele concrete ale 
justiţiei, inclusiv interesele victimei şi altele. 

5. Semnificaţia hotărârii Camerei preliminare a Curţii penale 
internaţionale 

Camera Preliminară recunoaşte că în Afganistan au fost comise crime de 
război şi crime contra umanităţii şi, deopotrivă, nu au fost realizate activităţi judi-
ciare naţionale în privinţa acestor infracţiuni. Astfel, conceptul de interese ale 
justiţiei este satisfăcut în cauză întrucât condiţiile impuse de Statutul de la Roma 
sunt îndeplinite. 

Se realizează astfel, implicit, o redefinire a conceptului de interese ale 
justiţiei, dat fiind faptul că acestea sunt calificate a fi un obstacol în realizarea 
unei activităţi judiciare nefezabile şi inevitabil menite să eşueze. Mai mult decât 
atât, investigaţiile trebuie să se concentreze pe infracţiuni care par să aibă pers-

                                
13  Curtea penală Internaţională, Cauza nr. ICC-02/17, Decizie în temeiul articolului 15 

din Statutul de la Roma privind autorizarea investigării în situaţia din Republica 
Islamică Afganistan din 12 aprilie 2019,https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/ 
CR2019_02068.PDF, consultat în 11.05.2020. 
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pective realiste de a se ajunge la faza de judecată şi care în mod efectiv asigură 
satisfacerea intereselor justiţiei. 

Pe cale de consecinţă, apare întrebarea esenţială provocată de Camera 
preliminară este dacă se impune astfel un nou criteriu de admisibilitate care să 
completeze: atunci când suspecţii au suficientă putere politică încât să afecteze 
cooperarea Curţii cu statele membre vor fi sau nu efectuate investigaţii? 

Pentru a fi înţeleasă poziţia judecătorilor Camerei trebuie avută în vedere o 
analiză mai amplă a efectelor politice internaţionale ale obiectului inculpării, dar 
şi poziţia organelor politice americane faţă de faptele săvârşite de funcţionarii 
americani în Afganistan, acestea fiind atestate ca fiind săvârşite, însă nefiind 
considerată oportună sancţionarea lor14. 

Caracterul politic al hotărârii Camerei Preliminare este subliniat şi de argu-
mente ce exced domeniului în care instanţa are competenţa să se pronunţe. 
Camera preferă nu numai să aprecieze decizia de deschidere a investigaţiei 
proprio motu, ci să aprecieze că investigaţia ar implica relocarea resurselor finan-
ciare şi umane ale Biroului. Astfel, se preferă divagarea argumentării pe chestiuni 
de ordin administrativ, chiar dacă în acest mod este afectată independenţa 
Biroului Procurorului.  

Refuzul de a coopera este o chestiune care trebuie rezolvată de Statele părţi 
şi nu un criteriu de selecţie. Articolul 87 alin. 7, de altfel, stabileşte că dacă un stat 
parte nu este de acord cu o cerere de cooperare a Curţii contrar celor prevăzute în 
prezentul statut şi o împiedică astfel să îşi exercite funcţiile şi competenţele care îi 
sunt conferite de prezentul statut, Curtea poate lua act de aceasta şi să informeze 
Adunarea statelor părţi sau Consiliul de Securitate când a fost sesizată de acesta 
din urmă. 

Astfel, Camera preliminară transformă argumentele politice într-o cerinţă 
legală dat fiind faptul că mediul politic atât din Afganistan cât şi din statele părţi 
cheie, indiferent că sunt membre sau nu ale Statutului de la Roma se suprapune 
pe complexitatea şi volatilitatea climatului politic provocat de Afganistan, fapt 
care face extrem de dificil să concretizezi obiectivele unei semnificative viitoare 
cooperări a autorităţilor. 

6. Concluzii 

Statutul de la Roma este un sistem juridic internaţional creat anume pentru 
a asigura un climat de pace şi securitate la nivelul comunităţii mondiale.  

Curtea penală internaţională nu a fost creată pentru a fi o zonă de confort 
pentru statele comunităţii internaţionale, indiferent dacă au aderat sau nu la prin-
cipiile ce o guvernează, întrucât ea reprezintă un apărător permanent al prin-
cipiilor Statutului de la Roma, respectiv al justiţiei penale internaţionale şi nu 
unul al complinirii reacţiei mediului politic internaţional actual. 

                                
14  C. Thomas, Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief, Congressional Research 

Service Publication, Congresul Statelor Unite ale Americii, 2020, [Online] 
https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf, consultat în 11.05.2020. 
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Forţa sistemului judiciar penal internaţional este constituită de angaja-
mentul statelor părţi care garantează respectarea şi aplicarea justiţiei interna-
ţionale şi anume, prevenirea şi pedepsirea celor mai grave infracţiuni, indiferent 
de naţionalitatea celor care le săvârşesc. 
 




