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urmă, un referendum, în care Timorul de Est a votat pentru 

independenţă. Ca răspuns la referendum, Armata Naţională din 

Indonezia, precum şi miliţiile pro-Indonezia din Timorul de 

Est au început o campanie de violenţă şi incendiere, ucigând 

circa 2000 de persoane şi forţând peste 500.000 să îşi 

părăsească locuinţele. 

Datorită presiunilor internaţionale, Indonezia a înfiinţat 

un tribunal ad-hoc pentru Timorul de Est, care să judece pe cei 

responsabili pentru atrocităţile din regiune, însă, activitatea 

acestuia s-a dovedit una puţin convingătoare132, o serie de 

militari acuzaţi fiind ulterior achitaţi. 

În paralel, în regiune s-a înfiinţat Administraţia de 

Tranziţie a ONU pentru Timorul de Est (UNTAET) în Dili, 

capitala Timorului de Est, creând Unitatea de Investigaţii a 

Infracţiunilor deosebit de grave, care să investigheze şi să 

urmărească responsabilii pentru aceste crime. 

Cu toate acestea, Indonezia nu a recunoscut instanţa, 

refuzând extrădarea acuzaţilor. 

În 2002, Timorul de Est a stabilit Comisia de recepţie 

pentru Adevăr şi Reconciliere, pentru a investiga şi a arăta 

încălcările drepturilor omului, făcând astfel recomandări pentru 

instanţă. Raportul acestei comisii a fost lansat în 2005, însă 

guvernul din Timorul de Est favorizează reconcilierea şi astfel 

împiedică progresul înfiinţării unui tribunal internaţional. 

În 2005, a înfiinţat Comisia pentru Adevăr şi Prietenie 

cu guvernul din Indonezia, promovând în continuare prietenia 

şi reconcilierea. 

                                                      
132 Informaţii preluate de la adresa de internet 
http://www.globalpolicy.org/security/issues/etimor/001213.htm. 
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După introducerea UNTAET133, administratorul de 

tranziţie a promulgat un sistem judiciar în Timorul de Est prin 

înfiinţarea a 40 de Curţi de District şi a unei Curţi de Apel 

pentru administrarea justiţiei în Timorul de Est. 

În cadrul Curţii de District de la Dili, UNTAET a 

stabilit două Complete Speciale, ca parte a Curţii de la Dili, 

compuse dintr-un judecător din Timorul de Est şi doi 

judecători internaţionali. 

Competenţa acestor complete se referă exclusiv la 

crimele şi infracţiunile sexuale comise în Timorul de Est între 1 

ianuarie 1999 şi 25 octombrie 1999, având jurisdicţie asupra 

genocidului, torturii şi crimelor împotriva umanităţii. 

Aşa cum am arătat mai sus, paralel UNTAET a creat 

Unitatea pentru Investigarea Crimelor Grave, primul complet 

special din cadrul Curţii de la Dili începându-şi activitatea în 

2001, iar în decembrie 2002, acuzând deja 140 de persoane, 

formulându-se 45 de capete de acuzare, însă dintre aceştia 

Completul Special condamnând doar 31 de persoane.134 

Astfel, jurisdicţia penală din Timorul de Est seamănă în 

mai multe privinţe cu cea din Cambogia, diferenţa fiind că în 

Timor, ONU se implică mult mai puternic decât s-a implicat în 

Cambogia. 

Întrucât predarea efectivă a celor răspunzători de 

crimele din Timor era îngreunată de nerecunoaşterea de către 

Indonezia a jurisdicţiei, funcţionarea Curţii de la Dili se 

confrunta cu mari probleme, majoritatea acuzaţilor aflându-se 

                                                      
133 D. Murphy, US takes a small step toward justice in East Timor, articol în 
Christian Science Monitor, 13 dec. 2000, listat de pe adresa de internet 
httop://www.globalpolicy.org/intljustice/wanted/2003/0225wiranto.htm. 
134 Justice denied for East Timor, articol în Human Rights Watch, decembrie 
2002, preluat de la adresa de internet 
http://www.globalpolicy.org/intljustice/tribunals/timor/2002/1202deny.h
tm. 
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pe teritoriul indonezian care nu se afla în niciun fel de raport cu 

jurisdicţia din Dili. 

Ca şi în Camerele Extraordinare de Judecată din 

Cambogia şi în completele Speciale ale Curţii de District din 

Dili, Timorul de Est, prezenţa judecătorilor internaţionali este 

simbolică.135 

În timp ce Timorul de Est devine prima ţară 

independentă din sec. XXI, la 20 mai 2002, fiind iniţial un 

succes al ONU de menţinere a păcii şi de construire a naţiunii, 

o nouă dispută în cadrul militar din mai 2006 a dus la ciocniri 

violente între armată şi soldaţii nemulţumiţi, răspândindu-se în 

întreaga ţară, determinând ostilităţi între diferite comunităţi 

etnice din Timorul de Est. 

În urma apelului Timorului de Est pentru asistenţă 

internaţională, Australia, Malaezia, Portugalia şi Noua Zeelandă 

au trimis trupe pentru a se încerca restabilirea ordinii. 

Cele mai puternice violenţe au izbucnit după tentativa 

de asasinare, atât a preşedintelui Jose Ramos-Horta, cât şi a 

prim-ministrului Xanana Gusmao în februarie 2008. 

Astfel, Consiliul de Securitate, reafirmând toate 

rezoluţiile sale anterioare şi declaraţiile date cu privire la situaţia 

din Timorul de Est, în special rezoluţiile sale 1599 (2005) din 

28 aprilie 2003, 1677 (2006), din 12 mai 2006, 1690 din 20 iunie 

2006, 173 (18 august 2006), 1704 din 25 august 2006 şi 1746 

(2007), adoptă rezoluţia S/PRST/2008 din 11 februarie 2008, 

prin care reafirmă angajamentul său deplin pentru 

suveranitatea, independenţa teritorială, integritatea şi unitatea 

naţională a Timorului de Est şi promovarea stabilităţii pe 

termen lung. 

De asemenea, reprezentanţii Secretarului General 

hotărăsc să prelungească activitatea UNTAET până la 26 

                                                      
135 A se vedea Security Council Resolution 1802 on Timor-Leste (February 25, 
2008). 
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februarie 2009, condamnând în termenii cei mai duri atacurile 

împotriva preşedintelui şi a prim-ministrului Timorul de Est la 

11 februarie 2008, solicitând să se prezinte Consiliului de 

Securitate un raport care să includă posibilele modificări ale 

UNTAET, dar nu mai târziu de 1 august 2008. 

2.7. Înfiinţarea Tribunalului Penal Internaţional  
din Liban (2009 – şi în prezent) 

Tribunalul Special pentru Liban este un tribunal 

internaţional penal care se ocupă cu urmărirea penală a 

persoanelor responsabile pentru atacul care a determinat 

asasinarea lui Rafic Hariri136, fostul prim-ministru libanez, 

moartea a altor 22 persoane, în conformitate cu dreptul penal 

libanez, la 14 februarie 2005.137 

Tribunalul a fost deschis oficial la 1 martie 2009,138 are 

prioritate faţă de instanţele naţionale ale Libanului, având sediul 

în Leidschendam, la periferia oraşului Haga şi un birou în 

Beirut. 

Limbile oficiale în care se lucrează sunt arabă, franceză 

şi engleză. 

Tribunalul din Liban este unic faţă de celelalte tribunale 

internaţionale penale, deoarece el poate face acuzarea în 

absenţă139. 

                                                      
136 Statute of the Special Tribunal for Lebanon, 10 June 2007, retrieved 21 March 
2011. 
137 Jan Erik Wetzel, Jvonne Mitri (2008), The Special Tribunal for Lebanon. A 
Court „Off the Shelf” for a Divided Country. The Law and Practice of International 
Courts and Tribunals 7 81-114. Retrieved 30 June 2012. 
138 International Tribunal on Hariri’s murder starts officialy in March. People’s 
Daily Online. 2008-11-27. Retrieved 7 december 2008. 
139 A. Tzanakopoulos, Special Tribunal for Lebanon: The First Orders by the Pre-
Trial Judge, ASIL Insight, Vol. 13, nr. 11, 7 august 2009. 
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Mai mult, este primul tribunal care sancţionează 

terorismul ca infracţiune distinctă. 

Este format din 11 judecători, unii libanezi, alţii 

internaţionali, numiţi de către Secretarul General al ONU 

pentru un mandat de 3 ani care poate fi reînnoit.140 

Mandatul Tribunalului a fost iniţial de 3 ani, dar cu 

toate acestea, nu există niciun termen fix pentru activitatea 

acestuia, ca atare putând fi operaţional pentru mai mulţi ani, în 

martie 2011, Antonio Cassese, preşedintele Tribunalului, 

emiţând al doilea raport anual de activitate, în care se anticipa 

că cea mai mare parte a activităţii Tribunalului va fi finalizată în 

2015, „mandatul de bază finalizându-se în decursul a 6 ani”.141 

Înainte de înfiinţarea Tribunalului Penal din Liban, 

asasinarea lui Hariri a fost investigată 4 ani de către Comisia 

Internaţională a Naţiunilor Unite de Investigare, aceasta având 

rolul de a aduna probe şi de a asista instanţele (autorităţile) 

libaneze la efectuarea investigaţiilor.142 

Ancheta ONU a avut în vedere iniţial înalţi oficiali de 

securitate libaneză şi siriană care au complotat la uciderea lui 

Hariri.143 

Tribunalul Penal pentru Liban a fost stabilit printr-un 

acord între ONU şi guvernul libanez în conformitate cu 

Rezoluţia Consiliului de Securitate 1664 din 29 martie 2006, 

Consiliul de Securitate al ONU acţionând în temeiul capitolului 

                                                      
140 Breakthrough in Tribunal Investigation: New Evidence Points to Hezbollah in 
Hariri Murder – SPIEGEL ONLINE – News International. Der Spiegel. 
Retrieved 3 august 2010. 
141 Second annual report of Antonio Cassese (p. 37). Retrieved 15 March 2001. 
142 Handbook on the Special Tribunal for Lebanon. 1 April 2008. International 
Center for Transitional Justice. 
143 Prosecutor expands secret Hariri murder indictment, Washington Post, 11 
March 2011. Retrieved 15 March 2011. 
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VII din Carta Naţiunilor Unite, aprobând acordul prin 

Rezoluţia Consiliului de Securitate 1757 (2007).144 

Competenţa materială145 se referă la atacul de la 14 

februarie 2005 care s-a soldat cu moartea prim-ministrului 

Hariri şi cu moartea şi vătămarea altor persoane, această 

competenţă fiind prelungită cu alte atacuri din Liban din 

perioada 1 octombrie 2004 – 12 decembrie 2005, de natură 

similară, care ar fi avut legătură cu asasinatul.146 

Tribunalul este o instanţă internaţională „hibrid”, 

similar cu Curtea Specială din Sierra Leone şi Camerele 

Extraordinare de Judecată din Cambogia147, aplicându-se 

dreptul penal libanez şi nu dreptul penal internaţional (art. 2 

din Statutul Tribunalului Special). 

Este un „tribunal cu caracter internaţional bazat pe cele 

mai înalte standarde internaţionale de justiţie penală”.148 

Astfel, pentru prima dată se sancţionează terorismul – 

crimă comisă împotriva unei persoane,149 competenţa materială 

fiind extinsă şi pentru crimele de război, secţiunea a II-a pentru 

combaterea crimei organizate, pentru crimele economice şi 

corupţie penală.150 

                                                      
144 Hariri murder: UN tribunal issues arrest warrants. BBC News, 30 June 2011. 
Retrieved 3 July 2011. 
145 (A se vedea Anexa 8, p.358). 
146 Hezbollah leader Nasrallah rejects Hariri indictments, BBC News, 3 July 2011. 
Retrieved 3 July 2011. Human Rights Watch (2006-05-30) Establishing the 
Hariri Tribunal. Retrieved 2008-12-07. 
147 Lebanon’s Arabic press digest. The Daily Star 3 July 2011. Retrieved 3 July 
2011. 
148 Security Concil Requests establishment of international Tribunal for 
killing of former Lebanese prime minister Hariri. Un.org. 
149 Kim Ghattas (2006-05-21), Lebanon’s groundbreaking tribunal. BBS News. 
Retrieved 2008-12-07. 
150 Politics – Hariri Tribunal VP hands in retirement notice The Daily Star, 
2010-01-06. Retrieved 2010-08-03. 
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Competenţa personală este limitată la persoanele 

responsabile de atacurile ce au avut loc, iar competenţa ratione 

locii este limitată la nivelul statului Liban. 

Competenţa ratione temporis este limitată la atacurile din 

februarie 2005 şi atacurile din perioada 1 octombrie 2004 – 12 

decembrie 2005, care au avut legătură cu asasinatul. 

2.7.1. Structura Tribunalului 

Tribunalul este compus din 4 organe: Camerele, 

Registrul Biroul Procurorului şi Oficiul de Apărare, fiind 

primul tribunal care are Oficiu de Apărare independent de 

registru.151 

Din motive de siguranţă, eficienţă şi corectitudine 

administrativă, tribunalul îşi are sediul în afara Libanului, la 

periferia oraşului Haga, în Leidschendam, iar pentru 

eficientizarea activităţii procurorului mai are un birou la locul 

faptelor, în Beirut.152 

Tribunalul Internaţional Penal pentru Liban a provocat 

controverse şi tensiune în Liban între părţile interesate, 

speculaţiile că Siria şi Hezbollah au fost responsabile, au 

provocat furie.153 

În multe opinii există expresia de „martori mincinoşi”, 

ministrul Justiţiei libaneze Ibrahim Najjar având sarcina de a 

studia problema martorilor mincinoşi,154 şi de a raporta până în 

august 2010. 

                                                      
151 Batoul Wehbe (2010-10-04), Syria issues Arrest Warrants against Mehlis, on 
210-10-17. Retrieved 2010-10-08. 
152 Former Syrian agent fingers Hezb men for Hariri hit. MenaFM com 12 April 
2010. 
153 Intelligence Bureau’s Chef Siddiq Testimony’s Transalator? Almanar.com. lb. 
2010-09-14. Retrieved 2010-10-08. 
154 Berri, Sluggish Dealing with False Witnesses Led to Syrian Arrest Warrants, 
Almanar.com. lb. 2010-10-06. Retrieved 2010-10-08. 
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Liderul Hezbollah, Nasrallah, a anunţat în iulie 2010 că 

Tribunalul pentru Liban ar pune sub acuzare membri ai 

Hezbollah şi nu oficiali sirieni, condamnând ancheta, 

considerându-o un proiect israelian de aprindere a tensiunilor 

din Liban şi că „orice act de acuzare a unui membru Hezbollah 

ar putea destabiliza guvernul”.155 

Astfel, la 30 iulie 2010, preşedintele Siriei, Bashar-al-

Assad, regele saudit şi emirul Qatar-ului au vizitat Libanul 

pentru a calma tensiunile pe fondul rapoartelor,156 cerând 

tuturor părţilor să pună interesele Libanului mai presus de toate 

şi să se abţină de la violenţă, solidaritatea fiind o necesitate, 

această întâlnire fiind numită şi un „summit excelent”157 pentru 

suveranitatea libaneză. 

În urma controversei existenţei Tribunalului Penal 

pentru Liban, opinia publică libaneză a arătat în medie de 60% 

că acesta este politizat, neloial şi non-neutru, în timp ce 40% au 

susţinut că metoda cercetărilor este neutră şi imparţială, 

solicitând, de asemenea, desfiinţarea Tribunalului Internaţional 

Penal pentru Liban.158 

În septembrie 2010, ONU prin Secretatul General Ban 

Ki-moon, a cerut liderilor politici din Liban să nu se amestece 

în activitatea Tribunalului, exprimându-şi îngrijorarea că armele 

Hezbollah ar putea fi o „ameninţare” pentru Liban.159 

                                                      
155 Sayyed, Hariri’s Team was Behind False Witnesses, Almanar.com.lb. 2010-09-
15. Archieved from the original on 2010-09-06. Retrieved 2010-10-08. 
156 Alain Aoun calls for unity amid domestic political tension, Now Lebanon, 26 
July 2010. Retrieved 3 August 2010. 
157 Lebanon, UN envoy welcomes visit by leaders of Saudi Arabia and Syria. United 
Nations, 30 July 2010. Retrieved 3 August 2010. 
158 By Lamis Andoni (8 March 2010), Unifil’ on shaky ground’in Lebanon-Focus, 
Al Jazeera. Retrieved 8 October 2010. 
159 Al-Manar TV: Reports, Syria – Hariri Contact Still Cut; Aoun Worried About 
Days to Come, 19 October 2010. 

Extras din volumul: Barbu, D. (2015). Raspunderea persoanei fizice in dreptul international penal. Iasi,
Romania: Lumen.



Denisa BARBU 

 

88 

Trebuie amintit că guvernul libanez s-a prăbuşit în 

ianuarie 2011, după ce 11 miniştri şi un împuternicit 

prezidenţial au respins Tribunalul Penal Internaţional pentru 

Liban.160 

2.8.  Concluzii 

Prezentarea jurisdicţiilor internaţionale penale ad-hoc 

permite determinarea unui tipar de tribunal ad-hoc, cuprinzând 

trăsăturile comune ale acestor jurisdicţii, care au funcţionat şi 

încă funcţionează. 

Tribunalele internaţionale au existat încă de la începutul 

sistemului internaţional modern, având ca scop soluţionarea 

litigiilor între state şi, uneori, şi între alţi actori internaţionali. 

Existenţa lor a fost marcată în principal de procesele de 

la Nürnberg, după al doilea Război Mondial, creându-se 

tribunale penale internaţionale ad-hoc care se ocupă cu cazuri 

penale îndreptate împotriva persoanelor fizice care au comis 

crime de genocid, crime de război şi crime împotriva 

umanităţii. 

Aşa cum ştim, primele tribunale au fost cele de la 

Nürnberg şi Tokio, iar după 1990, s-au înfiinţat alte tribunale 

penale internaţionale care să sancţioneze persoanele fizice 

responsabile de atrocităţile comise în timpul conflictului din 

fosta Iugoslavie şi de mass-crimele din Rwanda. 

Astfel, Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta 

Iugoslavie şi Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda au 

fost create de către Consiliul de Securitate al ONU. 

De atunci, s-au înfiinţat şi alte tribunale mixte care să 

judece crimele interne şi internaţionale, ca exemple fiind cele 

                                                      
160 Lebanese Crisis Complicated but Opportunity for Solution Available. Al Manar, 2 
October 2010, Retrieved 8 October 2010. 
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din Kosovo, Bosnia Herţegovina, Timorul de Est, Sierra 

Leone, Cambogia şi cel mai recent cel din Liban. 

Dezvoltarea acestor mecanisme judiciare rămâne un 

aspect important al unor scenarii post-conflict. 

Acestea alimentează o dezbatere în curs de desfăşurare 

cu privire la instaurarea păcii şi reconcilierii, având în vedere 

cererile pentru dreptate adresate de victimele conflictelor în 

care a avut loc încălcarea în masă a drepturilor omului. 

Argumentele aduse pentru înfiinţarea unor tribunale 

ad-hoc, acolo unde au existat acuzaţii de genocid, crime de 

război şi crime împotriva umanităţii se bazează pe nevoia de a 

descuraja comiterea de astfel de infracţiuni în continuare, pe 

nevoia de a face dreptate victimelor şi comunităţii şi pe 

necesitatea de a stabili adevărul a ceea ce s-a întâmplat, ca parte 

a unui viitor proces de coexistenţă paşnică. 

Nu este posibilă în acest studiu, evaluarea efectului 

devolutiv al tribunalelor penale internaţionale ad-hoc în 

prevenirea crimelor viitoare. 

Înfiinţarea lor este un pas important în punerea în 

aplicare a dreptului internaţional umanitar, contribuind la 

afirmarea acestuia, la reducerea decalajului în normele aplicabile 

la conflictele armate internaţionale şi non-internaţionale şi în 

adaptarea mai multor dispoziţii tradiţionale ale dreptului 

internaţional umanitar la realităţile moderne, printr-o 

interpretare mai flexibilă. 

Acestea au avut calitatea de gardian al dreptului 

umanitar internaţional, susţinând eforturile care pun capăt 

impunităţii prin dezvoltarea justiţiei penale internaţionale, fie că 

este vorba de încurajarea statelor de a pune în aplicare legislaţia 

necesară pentru lupta împotriva impunităţii crimelor 

internaţionale la nivel intern, precum şi sprijinirea tendinţei 

spre internaţionalizarea responsabilităţii individuale pentru 

genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii. 
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Astfel, o preocupare importantă a statelor este protecţia 

şi promovarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale 

fundamentale. 

Viaţa socială nu poate exista fără un sistem de apărare 

împotriva scopurilor individuale care o pun în pericol. 

Prin încălcarea drepturilor161 şi, în special, a dreptului la 

viaţă, de către anumite persoane care ocupă funcţii la nivel 

înalt, s-a considerat necesar înfiinţarea de tribunale 

internaţionale penale ale căror scopuri erau legate de pedepsirea 

persoanelor fizice responsabile de crime internaţionale. 

Încă din 1877, juristul Gustav Moynier a început 

înfiinţarea unei jurisdicţii internaţionale penale pentru 

represiunea crimelor comise împotriva dreptului ginţilor, 

competenţa acesteia fiind judecarea crimelor de război comise 

prin încălcarea dispoziţiilor Convenţiilor de la Geneva din 

1864. 

Tratatul de la Versailles, în art. 227, prevedea înfiinţarea 

unui tribunal special care să-l judece pe Wilhem al II-lea de 

Hohenzolern, vinovat de „ofensă adusă moralei internaţionale 

şi autorităţii sacre a tratatelor”. 

Un rol important l-a avut şi juristul român Vespasian 

Pella care în 1928 a întocmit un proiect de Statut al unui 

Tribunal Penal Internaţional, iar în 1934, apreciind ideile lui 

Pella, s-a propus înfiinţarea unei Curţi Penale Internaţionale. 

Astfel, înfiinţarea Tribunalelor Penale Internaţionale 

sunt paşi importanţi în asigurarea că justiţia prevalează. 

Cu toate acestea, instanţele penale internaţionale nu vor 

putea să urmărească şi să sancţioneze toate cazurile de încălcări 

grave ale dreptului internaţional umanitar, de aceea este 

indispensabil pentru garantarea succesului, ca instanţele 

internaţionale să stabilească acorduri de cooperare cu 

                                                      
161 C. Beccaria, Tratatul despre delicte şi pedepse, Editura Şansa, Bucureşti, 1998, 
p. 75. 
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