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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Statutului Curþii Penale Internaþionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se ratific„ Statutul Curþii Penale
Internaþionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998.
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a
Statutului Curþii Penale Internaþionale, Rom‚nia formuleaz„
urm„toarele declaraþii:
1. Œn temeiul articolului 87 paragraful 1 litera a) din
Statut:
Ministerul Justiþiei este autoritatea central„ rom‚n„ competent„ s„ primeasc„ cererile Curþii Penale Internaþionale,

s„ le transmit„ neÓnt‚rziat spre rezolvare organelor judiciare rom‚ne competente ∫i s„ comunice Curþii Penale
Internaþionale documentele aferente.
2. Œn temeiul articolului 87 paragraful 2:
Cererile Curþii Penale Internaþionale ∫i documentele
aferente vor fi transmise Ón limba englez„ sau Ónsoþite de
traduceri oficiale Ón aceast„ limb„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 4 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

Bucure∫ti, 13 martie 2002.
Nr. 111.

PAUL P√CURARU
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STATUTUL DE LA ROMA AL CURÞII PENALE INTERNAÞIONALE*)

PREAMBUL
Statele p„rþi la prezentul statut,
con∫tiente c„ toate popoarele sunt unite prin leg„turi str‚nse, iar culturile lor formeaz„ un patrimoniu comun ∫i
preocupate de faptul c„ acest mozaic delicat ar putea fi distrus Ón orice moment,
av‚nd Ón con∫tiinþ„ c„ Ón cursul acestui secol milioane de copii, de femei ∫i de b„rbaþi au fost victime ale unor
atrocit„þi care sfideaz„ imaginaþia ∫i lezeaz„ profund con∫tiinþa uman„,
recunosc‚nd c„ prin crimele de o asemenea gravitate se ameninþ„ pacea, securitatea ∫i bun„starea lumii,
afirm‚nd c„ cele mai grave crime care privesc ansamblul comunit„þii internaþionale nu pot r„m‚ne nepedepsite ∫i
c„ reprimarea lor trebuie s„ fie asigurat„ efectiv prin m„suri luate Ón cadrul naþional ∫i prin Ónt„rirea cooper„rii
internaþionale,
determinate s„ pun„ cap„t impunit„þii autorilor acestor crime ∫i s„ coopereze astfel pentru prevenirea unor noi crime,
reamintind c„ este de datoria fiec„rui stat s„ supun„ jurisdicþiei sale penale pe responsabilii de crime
internaþionale,
reafirm‚nd scopurile ∫i principiile Cartei Naþiunilor Unite ∫i, Ón special, c„ toate statele trebuie s„ se abþin„ de a
recurge la ameninþarea sau folosirea forþei, fie Ómpotriva integrit„þii teritoriale sau independenþei politice a vreunui stat, fie
Ón orice alt mod incompatibil cu scopurile Naþiunilor Unite,
subliniind Ón aceast„ privinþ„ c„ nimic din prezentul statut nu poate fi interpretat ca autoriz‚nd un stat parte s„
intervin„ Óntr-un conflict armat sau Ón afacerile interne ale unui alt stat,
determinate ca, Ón aceste scopuri ∫i Ón interesul generaþiilor prezente ∫i viitoare, s„ Ónfiinþeze o curte penal„
internaþional„ permanent„ ∫i independent„, Ón relaþie cu sistemul Naþiunilor Unite, av‚nd competenþ„ Ón leg„tur„ cu crimele
cele mai grave care privesc ansamblul comunit„þii internaþionale,
subliniind c„ aceast„ curte penal„ internaþional„ la Ónfiinþarea c„reia se refer„ prezentul statut este complementar„
jurisdicþiilor penale naþionale,
hot„r‚te s„ garanteze Ón mod durabil respectarea ∫i realizarea justiþiei internaþionale,
au convenit cele ce urmeaz„:
CAPITOLUL I
Œnfiinþarea Curþii
ARTICOLUL 1
Curtea

Se Ónfiinþeaz„ o Curte penal„ internaþional„ (Curtea) ca
instituþie permanent„, care poate s„ Ó∫i exercite competenþa
faþ„ de persoane pentru crimele cele mai grave, av‚nd un
r„sunet internaþional Ón sensul prezentului statut. Ea este
complementar„ jurisdicþiilor penale naþionale. Competenþa ∫i
funcþionarea sa sunt reglementate de dispoziþiile prezentului
statut.

ARTICOLUL 4
Regimul ∫i competenþele juridice ale Curþii

1. Curtea are personalitate juridic„ internaþional„. Ea
are, de asemenea, capacitatea juridic„ necesar„ pentru
a-∫i exercita funcþiile ∫i Óndeplini misiunea.
2. Curtea poate s„ Ó∫i exercite funcþiile ∫i competenþele,
potrivit prezentului statut, pe teritoriul oric„rui stat parte, iar
printr-o convenþie Ón acest scop, pe teritoriul oric„rui alt
stat.
CAPITOLUL II
Competenþ„, admisibilitate ∫i drept aplicabil

ARTICOLUL 2
Leg„tura Curþii cu Naþiunile Unite

Curtea este legat„ de Naþiunile Unite printr-un acord
care trebuie s„ fie aprobat de Adunarea statelor p„rþi la
prezentul statut, apoi Óncheiat de pre∫edintele Curþii Ón
numele acesteia.
ARTICOLUL 3
Sediul Curþii

1. Curtea Ó∫i are sediul la Haga, Ón Olanda (statul
gazd„).
2. Curtea ∫i statul gazd„ convin asupra unui acord de
sediu care trebuie s„ fie aprobat de Adunarea Statelor
P„rþi, apoi Óncheiat de pre∫edintele Curþii Ón numele acesteia.
3. Dac„ socote∫te de cuviinþ„, Curtea poate s„
funcþioneze Óntr-un alt loc potrivit dispoziþiilor prezentului
statut.
*) Traducere

ARTICOLUL 5
Crimele care intr„ Ón competenþa Curþii

1. Competenþa Curþii este limitat„ la crimele cele mai
grave care privesc ansamblul comunit„þii internaþionale. Œn
baza prezentului statut Curtea are competenþ„ Ón ceea ce
prive∫te urm„toarele crime:
a) crima de genocid;
b) crimele Ómpotriva umanit„þii;
c) crimele de r„zboi;
d) crima de agresiune.
2. Curtea Ó∫i va exercita competenþa Ón ceea ce prive∫te
crima de agresiune c‚nd va fi adoptat„ o dispoziþie conform art. 121 ∫i 123, care va defini aceast„ crim„ ∫i va
fixa condiþiile exercit„rii competenþei Curþii Ón ceea ce o
prive∫te. Aceast„ dispoziþie va trebui s„ fie compatibil„ cu
dispoziþiile pertinente ale Cartei Naþiunilor Unite.
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ARTICOLUL 6
Crima de genocid

Œn scopurile prezentului statut, prin crim„ de genocid se
Ónþelege oricare dintre faptele menþionate mai jos, s„v‚r∫it„
cu intenþia de a distruge, Ón Óntregime sau Ón parte, un
grup naþional, etnic, rasial sau religios, ∫i anume:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) v„t„marea grav„ a integrit„þii fizice sau mintale privind membri ai grupului;
c) supunerea cu intenþie a grupului unor condiþii de
existenþ„ care s„ antreneze distrugerea sa fizic„ total„ sau
parþial„;
d) m„suri viz‚nd Ómpiedicarea na∫terilor Ón s‚nul grupului;
e) transferarea forþat„ de copii aparþin‚nd unui grup Ón
alt grup.
ARTICOLUL 7
Crime Ómpotriva umanit„þii

1. Œn scopurile prezentului statut, prin crim„ Ómpotriva
umanit„þii se Ónþelege una dintre faptele menþionate mai
jos, c‚nd aceasta este comis„ Ón cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat Ómpotriva unei populaþii civile ∫i
Ón cuno∫tinþ„ de acest atac:
a) omorul;
b) exterminarea;
c) supunerea la sclavie;
d) deportarea sau transferarea forþat„ de populaþie;
e) Óntemniþarea sau alt„ form„ de privare grav„ de
libertate fizic„, cu violarea dispoziþiilor fundamentale ale
dreptului internaþional;
f) tortura;
g) violul, sclavajul sexual, prostituþia forþat„, graviditatea
forþat„, sterilizarea forþat„ sau orice alt„ form„ de violenþ„
sexual„ de o gravitate comparabil„;
h) persecutarea oric„rui grup sau a oric„rei colectivit„þi
identificabile din motive de ordin politic, rasial, naþional,
etnic, cultural, religios sau sexual, Ón sensul paragrafului 3,
ori Ón funcþie de alte criterii universal recunoscute ca inadmisibile Ón dreptul internaþional, Ón corelare cu orice act
prev„zut Ón prezentul paragraf sau orice crim„ de competenþa Curþii;
i) dispariþiile forþate de persoane;
j) crima de apartheid;
k) alte fapte inumane cu caracter analog cauz‚nd cu
intenþie suferinþe mari sau v„t„m„ri grave ale integrit„þii
fizice ori ale s„n„t„þii fizice sau mintale.
2. Œn scopurile paragrafului 1;
a) prin atac Óndreptat Ómpotriva unei populaþii civile se
Ónþelege comportamentul care const„ Ón comiterea multipl„
de acte vizate la paragraful 1 Ómpotriva oric„rei populaþii
civile, Ón aplicarea sau Ón sprijinirea politicii unui stat ori a
unei organizaþii av‚nd ca scop un asemenea atac;
b) prin exterminare se Ónþelege Óndeosebi fapta de a
impune cu intenþie condiþii de viaþ„, ca privarea accesului
la hran„ ∫i la medicamente, cu scopul de a antrena distrugerea unei p„rþi a populaþiei;
c) prin supunerea la sclavie se Ónþelege fapta de a exercita asupra unei persoane unul sau ansamblul atributelor
legate de dreptul de proprietate, inclusiv Ón cadrul traficului
de fiinþe umane, Ón special de femei ∫i copii;
d) prin deportare sau transfer forþat de populaþie se
Ónþelege fapta de a deplasa Ón mod forþat persoane,
expulz‚ndu-le sau prin alte mijloace coercitive, din regiunea
Ón care ele se afl„ legal, f„r„ motive admise Ón dreptul
internaþional;

3

e) prin tortur„ se Ónþelege fapta de a cauza cu intenþie
durere sau suferinþe acute, fizice sau mintale, unei persoane care se afl„ sub paza sau controlul f„ptuitorului;
Ónþelesul acestui termen nu se extinde la durerea sau suferinþele rezult‚nd exclusiv din sancþiuni legale, care sunt inerente acestor sancþiuni sau ocazionate de ele;
f) prin graviditate forþat„ se Ónþelege deþinerea ilegal„ a
unei femei Óns„rcinate Ón mod forþat, cu intenþia de a modifica compoziþia etnic„ a unei populaþii sau de a comite alte
viol„ri grave ale dreptului internaþional. Aceast„ definiþie nu
poate Ón nici un fel s„ fie interpretat„ ca av‚nd o incidenþ„
asupra legilor naþionale referitoare la graviditate;
g) prin persecuþie se Ónþelege denegarea cu intenþie ∫i
grav de drepturi fundamentale cu violarea dreptului
internaþional, din motive legate de identitatea grupului sau
colectivit„þii care face obiectul acesteia;
h) prin crima de apartheid se Ónþelege fapte inumane
analoage celor vizate la paragraful 1, comise Ón cadrul unui
regim instituþionalizat de oprimare sistematic„ ∫i de dominare a unui grup rasial asupra oric„rui alt grup rasial sau
oric„ror alte grupuri rasiale ∫i cu intenþia de a menþine
acest regim;
i) prin dispariþii forþate de persoane se Ónþelege cazurile
Ón care persoanele sunt arestate, deþinute sau r„pite de
c„tre un stat ori o organizaþie politic„ sau cu autorizarea,
sprijinul ori asentimentul acestui stat sau al acestei organizaþii, care refuz„ apoi s„ admit„ c„ aceste persoane sunt
private de libertate sau s„ dezv„luie soarta care le este
rezervat„ ori locul unde se afl„, cu intenþia de a le
sustrage protecþiei legii pe o perioad„ prelungit„.
3. Œn scopurile prezentului statut, prin termenul sex se
Ónþelege unul sau cel„lalt sex, masculin ori feminin, dup„
contextul societ„þii. El nu implic„ nici un alt sens.
ARTICOLUL 8
Crime de r„zboi

1. Curtea are competenþ„ Ón ceea ce prive∫te crimele
de r„zboi, Óndeosebi c‚nd aceste crime se Ónscriu Óntr-un
plan sau o politic„ ori c‚nd ele fac parte dintr-o serie de
crime analoage comise pe scar„ larg„.
2. Œn scopurile statutului, prin crime de r„zboi se
Ónþelege:
a) infracþiunile grave la convenþiile de la Geneva din
12 august 1949, ∫i anume oricare dintre faptele menþionate
mai jos, dac„ ele se refer„ la persoane sau bunuri protejate de dispoziþiile convenþiilor de la Geneva:
(i) omuciderea intenþionat„;
(ii) tortura ∫i tratamentele inumane, inclusiv experienþele
biologice;
(iii) fapta de a cauza cu intenþie suferinþe mari sau de
a v„t„ma grav integritatea fizic„ ori s„n„tatea;
(iv) distrugerea ∫i Ónsu∫irea de bunuri, nejustificate de
necesit„þi militare ∫i executate pe scar„ larg„
Óntr-un mod ilicit ∫i arbitrar;
(v) fapta de a constr‚nge un prizonier de r„zboi sau o
persoan„ protejat„ s„ serveasc„ Ón forþele unei
puteri inamice;
(vi) fapta de a priva cu intenþie un prizonier de r„zboi
sau oricare alt„ persoan„ protejat„ de dreptul s„u
de a fi judecat„ regulamentar ∫i imparþial;
(vii) deportarea sau transferul ilegal ori detenþia ilegal„;
(viii) luarea de ostatici;
b) celelalte viol„ri grave ale legilor ∫i cutumelor aplicabile conflictelor armate internaþionale Ón cadrul stabilit al
dreptului internaþional, ∫i anume una dintre faptele ce
urmeaz„:
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(i) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva
populaþiei civile Ón general sau Ómpotriva civililor
care nu particip„ direct la ostilit„þi;
(ii) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva bunurilor cu caracter civil, adic„ a celor care nu sunt
obiective militare;
(iii) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva personalului, instalaþiilor, materialului, unit„þilor sau
vehiculelor folosite Ón cadrul unei misiuni de ajutor
umanitar sau de menþinere a p„cii conform Cartei
Naþiunilor Unite, cu condiþia ca acestea s„ aib„
dreptul la protecþia pe care dreptul internaþional al
conflictelor armate o garanteaz„ civililor ∫i bunurilor
cu caracter civil;
(iv) fapta de a lansa intenþionat un atac ∫tiind c„ el va
cauza Ón mod incidental pierderi de vieþi omene∫ti
Ón r‚ndul populaþiei civile, r„niri ale persoanelor
civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau daune
extinse, de durat„ ∫i grave, mediului Ónconjur„tor
care ar fi v„dit excesive Ón raport cu ansamblul
avantajului militar concret ∫i direct a∫teptat;
(v) fapta de a ataca sau bombarda, prin orice mijloace, ora∫e, sate, locuinþe sau construcþii care nu
sunt ap„rate ∫i care nu sunt obiective militare;
(vi) fapta de a omorÓ sau de a r„ni un combatant
care, dup„ ce a depus armele sau nemaiav‚nd
mijloace de a se ap„ra, s-a predat f„r„ condiþii;
(vii) fapta de a utiliza pe nedrept pavilionul parlamentar, drapelul sau insignele militare ∫i uniforma inamicului sau ale Organizaþiei Naþiunilor Unite,
precum ∫i semnele distinctive prev„zute de convenþiile de la Geneva ∫i, f„c‚nd aceasta, de a
cauza pierderi de vieþi omene∫ti sau r„niri grave;
(viii) transferarea, direct sau indirect, de c„tre o putere
ocupant„, a unei p„rþi a populaþiei sale civile, Ón
teritoriul pe care ea Ól ocup„, sau deportarea ori
transferarea Ón interiorul sau Ón afara teritoriului
ocupat a totalit„þii sau a unei p„rþi a populaþiei din
acest teritoriu;
(ix) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva
cl„dirilor consacrate religiei, Ónv„þ„m‚ntului, artei,
∫tiinþei sau acþiunii caritabile, monumentelor istorice,
spitalelor ∫i locurilor unde bolnavii sau r„niþii sunt
adunaþi, cu condiþia ca aceste construcþii s„ nu fie
obiective militare;
(x) fapta de a supune persoanele unei p„rþi adverse
c„zute Ón puterea sa la mutil„ri ori la experienþe
medicale sau ∫tiinþifice de orice fel, care nu sunt
motivate de un tratament medical, dentar sau spitalicesc, nici efectuate Ón interesul acestor persoane, ci care atrag moartea acestora sau le pun
grav s„n„tatea Ón pericol;
(xi) fapta de a omorÓ sau r„ni prin tr„dare indivizi
aparþin‚nd naþiunii sau armatei inamice;
(xii) fapta de a declara c„ nu va fi Óndurare pentru
Ónvin∫i;
(xiii) fapta de a distruge sau de a confisca bunurile inamicului, Ón afar„ de cazurile Ón care aceste distrugeri sau confisc„ri ar fi imperios ordonate de
necesit„þile r„zboiului;
(xiv) fapta de a declara stinse, suspendate sau inadmisibile Ón justiþie drepturile ∫i acþiunile cet„þenilor
p„rþii adverse;
(xv) fapta unui beligerant de a constr‚nge cet„þenii
p„rþii adverse s„ ia parte la operaþiunile de r„zboi
Óndreptate Ómpotriva þ„rii lor, chiar dac„ ei erau Ón
serviciul acestui beligerant Ónainte de Ónceperea
r„zboiului;

(xvi) jefuirea unui ora∫ sau a unei localit„þi, chiar luate
cu asalt;
(xvii) fapta de a utiliza otrav„ sau arme otr„vitoare;
(xviii) fapta de a utiliza gaze asfixiante, toxice sau asimilate ∫i orice lichide, materii sau procedee analoage;
(xix) fapta de a utiliza gloanþe care se dilat„ sau se
aplatizeaz„ cu u∫urinþ„ Ón corpul uman, cum sunt
gloanþele al c„ror Ónveli∫ dur nu acoper„ Ón Óntregime mijlocul sau sunt perforate de t„ieturi;
(xx) fapte de a folosi arme, proiectile, materiale ∫i
metode de lupt„ de natur„ s„ cauzeze daune de
prisos sau suferinþe inutile ori de a acþiona f„r„
discriminare cu violarea dreptului internaþional al
conflictelor armate, cu condiþia ca aceste arme,
proiectile, materiale ∫i metode de lupt„ s„ fac„
obiectul unei interdicþii generale ∫i ca ele s„ fie
Ónscrise Óntr-o anex„ a prezentului statut, pe cale
de amendament adoptat potrivit dispoziþiilor art. 121
∫i 123;
(xxi) atingerile aduse demnit„þii persoanei, Óndeosebi tratamentele umilitoare ∫i degradante;
(xxii) violul, sclavajul sexual, prostituþia forþat„, graviditatea forþat„, astfel cum aceasta a fost definit„ la
art. 7 paragraful 2 lit. f), sterilizarea forþat„ sau
orice alt„ form„ de violenþ„ sexual„ constituind o
infracþiune grav„ la convenþiile de la Geneva;
(xxiii) fapta de a utiliza prezenþa unui civil sau a unei
alte persoane protejate pentru a evita ca anumite
puncte, zone sau forþe militare s„ nu fie þinta
operaþiunilor militare;
(xxiv) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva
cl„dirilor, materialului, unit„þilor ∫i mijloacelor de
transport sanitar ∫i a personalului care folose∫te,
conform dreptului internaþional, semnele distinctive
prev„zute de convenþiile de la Geneva;
(xxv) fapta de a Ónfometa Ón mod deliberat civili, ca
metod„ de r„zboi, priv‚ndu-i de bunurile indispensabile supravieþuirii, inclusiv Ómpiedic‚ndu-i
intenþionat s„ primeasc„ ajutoarele prev„zute de
convenþiile de la Geneva;
(xxvi) fapta de a proceda la recrutarea ∫i Ónrolarea copiilor de v‚rst„ mai mic„ de 15 ani Ón forþele armate
naþionale sau de a-i face s„ participe activ la ostilit„þi;
c) Ón caz de conflict armat care nu prezint„ un caracter
internaþional, viol„rile grave ale art. 3, comun celor 4
Convenþii de la Geneva din 12 august 1949, ∫i anume oricare dintre faptele menþionate mai jos, comise Ómpotriva
persoanelor care nu particip„ direct la ostilit„þi, inclusiv
membrii foþrelor armate care au depus armele ∫i persoanele care au fost scoase Ón afara luptei din cauza bolii,
r„nirii, detenþiei sau din orice alt„ cauz„:
(i) atentatele la viaþa ∫i la integritatea corporal„, mai
ales omorul sub toate formele sale, mutil„rile, tratamentele cu cruzime ∫i tortura;
(ii) atingerile aduse demnit„þii persoanei, mai ales tratamentele umilitoare ∫i degradante;
(iii) lu„rile de ostatici;
(iv) condamn„rile pronunþate ∫i execuþiile efectuate f„r„
o judecat„ prealabil„, date de un tribunal legal
constituit ∫i cu respectarea garanþiilor judiciare
general recunoscute ca indispensabile;
d) lit. c) a paragrafului 2 se aplic„ conflictelor armate
care nu prezint„ un caracter internaþional ∫i nu se aplic„
deci situaþiilor de tulbur„ri sau tensiuni interne, cum sunt
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insurecþia, actele izolate ∫i sporadice de violenþ„ ∫i actele
de natur„ similar„;
e) celelalte viol„ri grave ale legilor ∫i cutumelor aplicabile conflictelor armate care nu prezint„ un caracter
internaþional, Ón cadrul stabilit de dreptul internaþional, ∫i
anume oricare dintre urm„toarele fapte:
(i) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva
populaþiei civile Ón general sau Ómpotriva persoanelor civile care nu particip„ direct la ostilit„þi;
(ii) fapta de a lansa intenþionat atacuri Ómpotriva
cl„dirilor, materialelor, unit„þilor ∫i mijloacelor de
transport sanitar ∫i a personalului care utilizeaz„,
conform dreptului internaþional, Ónsemnele distinctive
prev„zute de convenþiile de la Geneva;
(iii) fapta de a lansa atacuri deliberate Ómpotriva personalului, instalaþiilor, materialului, unit„þilor sau vehiculelor folosite Ón cadrul unei misiuni de ajutor
umanitar sau de menþinere a p„cii, conform Cartei
Naþiunilor Unite, cu condiþia ca acestea s„ aib„
dreptul la protecþia pe care dreptul internaþional al
conflictelor armate Ól garanteaz„ civililor ∫i bunurilor
cu caracter civil;
(iv) fapta de a lansa atacuri deliberate Ómpotriva construcþiilor consacrate religiei, Ónv„þ„m‚ntului, artei,
∫tiinþei sau acþiunii caritabile, monumentelor istorice,
spitalelor ∫i locurilor unde sunt adunaþi bolnavi ∫i
r„niþi, cu condiþia ca aceste cl„diri s„ nu fie obiective militare;
(v) jefuirea unui ora∫ sau a unei localit„þi, chiar luate
cu asalt;
(vi) violul, sclavajul sexual, prostituþia forþat„, graviditatea forþat„, astfel este definit„ la art. 7 paragraful 2
lit. f), sterilizarea forþat„ sau orice alt„ form„ de
violenþ„ sexual„ constituind o violare grav„ a art. 3
comun celor 4 convenþii de la Geneva;
(vii) fapta de a proceda la recrutarea ∫i Ónrolarea copiilor Ón v‚rst„ mai mic„ de 15 ani Ón forþele armate
sau Ón grup„ri armate ori de a-i face s„ participe
activ la ostilit„þi;
(viii) fapta de a ordona deplasarea populaþiei civile pentru considerente av‚nd leg„tur„ cu conflictul, Ón
afara cazurilor Ón care securitatea civililor sau imperativele militare o cer;
(ix) fapta de a ucide sau a r„ni prin tr„dare un adversar combatant;
(x) fapta de a declara c„ nu va exista Óndurare pentru
Ónvin∫i;
(xi) fapta de a supune persoanele care sunt Ómpotriva
unei alte p„rþi la conflict, c„zute Ón puterea sa, la
mutil„ri sau experienþe medicale ori ∫tiinþifice care
nu sunt nici motivate de un tratament medical dentar sau spitalicesc, nici efectuate Ón interesul acestor persoane ∫i care atrag moartea acestora sau le
pun Ón mod serios s„n„tatea Ón pericol;
(xii) fapta de a distruge sau de confisca bunurile unui
adversar, Ón afar„ de cazul Ón care aceste distrugeri sau confisc„ri sunt imperios ordonate de necesit„þile conflictului;
f) lit. e) a paragrafului 2 se aplic„ conflictelor armate
care nu prezint„ un caracter internaþional ∫i nu se aplic„
deci situaþiilor de tulbur„ri ∫i de tensiuni interne, cum sunt
insurecþiile, actele izolate sau sporadice de violenþ„ sau
alte acte de natur„ similar„. Lit. e) a paragrafului 2 se aplic„
conflictelor armate care opun Ón mod prelungit, pe teritoriul
unui stat, autorit„þile guvernului acestui stat ∫i grupuri
armate organizate sau grupuri armate organizate Óntre ele.
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3. Nici o prevedere din paragraful 2 lit. c) ∫i e) nu
afecteaz„ responsabilitatea unui guvern de a menþine sau
restabili ordinea public„ Ón stat ori de a ap„ra unitatea ∫i
integritatea teritorial„ a statului prin toate mijloacele legitime.
ARTICOLUL 9
Elementele constitutive ale crimelor

1. Elementele constitutive ale crimelor ajut„ Curtea s„
interpreteze ∫i s„ aplice art. 6, 7 ∫i 8 ale prezentului statut. Ele trebuie s„ fie aprobate cu o majoritate de dou„
treimi din num„rul membrilor Adun„rii statelor p„rþi.
2. Amendamentele la elementele constitutive ale crimelor pot fi propuse de:
a) un stat parte;
b) judec„torii, care decid cu majoritate absolut„;
c) procurorul.
Amendamentele trebuie s„ fie adoptate cu majoritatea
de dou„ treimi din num„rul membrilor Adun„rii statelor
p„rþi.
3. Elementele constitutive ale crimelor ∫i amendamentele
care se raporteaz„ la ele sunt conforme prezentului statut.
ARTICOLUL 10

Nici o dispoziþie din prezentul capitol nu trebuie interpretat„ ca limit‚nd sau afect‚nd Ón vreun fel regulile de
drept internaþional existente sau Ón curs de elaborare, care
privesc alte scopuri dec‚t prezentul statut.
ARTICOLUL 11
Competenþa ratione temporis

1. Curtea nu are competenþ„ dec‚t Ón privinþa crimelor
ce þin de competenþa sa, comise dup„ intrarea Ón vigoare
a prezentului statut.
2. Dac„ un stat devine parte la prezentul statut dup„
intrarea Ón vigoare a acestuia, Curtea nu poate s„ Ó∫i exercite competenþa dec‚t cu privire la crime comise dup„
intrarea Ón vigoare a statutului pentru acest stat, Ón afar„
de cazul Ón care acel stat face declaraþia prev„zut„ la
art. 12 paragraful 3.
ARTICOLUL 12

1. Un stat care devine parte la statut recunoa∫te prin
aceasta competenþa Curþii cu privire la crimele prev„zute la
art. 5.
2. Œn cazurile prev„zute la art. 13 lit. a) sau c) Curtea
poate s„ Ó∫i exercite competenþa dac„ unul dintre statele
menþionate la lit. a) sau b) ale prezentului paragraf sau
ambele state sunt p„rþi la prezentul statut ori au recunoscut competenþa Curþii conform paragrafului 3:
a) statul pe teritoriul c„ruia comportamentul Ón cauz„
s-a produs sau, Ón cazul Ón care crima a fost comis„ la
bordul unei nave ori aeronave, statul pavilionului ori statul
de Ónmatriculare;
b) statul c„ruia persoana acuzat„ de crime Ói este
resortisant.
3. Dac„ recunoa∫terea competenþei Curþii de c„tre un
stat care nu este parte la prezentul statut este necesar„
potrivit dispoziþiilor paragrafului 2, acest stat poate, prin
declaraþie depus„ pe l‚ng„ grefier, s„ consimt„ ca faþ„ de
crima Ón discuþie Curtea s„ Ó∫i exercite competenþa. Statul
care a recunoscut competenþa Curþii coopereaz„ cu
aceasta f„r„ Ónt‚rziere ∫i f„r„ excepþie, conform cap. IX.
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ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 16

Exercitarea competenþei

Am‚narea anchetei sau a urm„ririi

Curtea poate s„ Ó∫i exercite competenþa faþ„ de crimele
prev„zute la art. 5, conform dispoziþiilor prezentului statut:
a) dac„ o fapt„ Ón care una sau mai multe dintre aceste
crime par s„ fi fost comise este deferit„ procurorului de
c„tre un stat parte, cum este prev„zut la art. 14;
b) dac„ o fapt„ Ón care una sau mai multe dintre aceste
crime par s„ fi fost comise este deferit„ procurorului de
Consiliul de Securitate care acþioneaz„ Ón baza cap. VII al
Cartei Naþiunilor Unite; sau
c) dac„ procurorul a deschis o anchet„ cu privire la
crima Ón discuþie, Ón baza art. 15.
ARTICOLUL 14
Transmiterea unei fapte de c„tre un stat parte

1. Oricare stat parte poate deferi procurorului o fapt„ Ón
care una sau mai multe crime ce sunt de competenþa
Curþii par s„ fi fost comise ∫i s„ roage procurorul s„
ancheteze aceast„ fapt„ pentru a stabili dac„ una sau mai
multe persoane identificate ar trebui s„ fie acuzate pentru
aceste crime.
2. Statul care procedeaz„ la trimitere indic„ pe c‚t posibil circumstanþele pertinente ale cauzei ∫i prezint„ documentele justificative de care dispune.
ARTICOLUL 15
Procurorul

1. Procurorul poate deschide o anchet„ din proprie
iniþiativ„, v„z‚nd informaþiile privind crimele care þin de
competenþa Curþii.
2. Procurorul verific„ seriozitatea informaþiilor primite. Œn
acest scop el poate cere informaþii suplimentare statelor,
organelor Organizaþiei Naþiunilor Unite, organizaþiilor interguvernamentale ∫i neguvernamentale sau altor surse
demne de Óncredere pe care le socote∫te corespunz„toare
∫i poate str‚nge depoziþii scrise sau orale la sediul Curþii.
3. Dac„ consider„ c„ exist„ motive Óntemeiate de a
deschide o anchet„, procurorul prezint„ Camerei preliminare o cerere de autorizare Ón acest sens, Ónsoþit„ de orice
element justificativ obþinut. Victimele pot fi reprezentate la
Camera preliminar„ conform Regulamentului de procedur„
∫i de probe.
4. Dac„ dup„ examinarea cererii ∫i a elementelor justificative care o Ónsoþesc Camera preliminar„ consider„ c„ se
justific„ deschiderea unei anchete ∫i c„ pare s„ fie de
competenþa Curþii cauza, Camera preliminar„ Ó∫i d„ autorizarea, f„r„ prejudicierea deciziilor pe care Curtea le va lua
ulterior Ón materie de competenþ„ ∫i admisibilitate.
5. Un r„spuns negativ al Camerei preliminare nu Ómpiedic„ procurorul s„ prezinte Ón continuare o nou„ cerere
baz‚ndu-se pe noi fapte ∫i probe av‚nd leg„tur„ cu
aceea∫i situaþie.
6. Dac„ dup„ examenul preliminar prev„zut la paragrafele 1 ∫i 2 procurorul conchide c„ informaþiile care i-au fost
supuse nu justific„ deschiderea unei anchete, el avizeaz„
despre aceasta pe cei care i le-au furnizat. Acestuia nu Ói
este interzis s„ examineze, Ón lumina noilor fapte sau
probe, alte informaþii care i-ar putea fi comunicate Ón
leg„tur„ cu aceea∫i cauz„.

Nici o anchet„ ∫i nici o urm„rire nu pot fi angajate, nici
conduse Ón baza prezentului statut Ón perioada de
dou„sprezece luni care urmeaz„ datei la care Consiliul de
Securitate a f„cut o cerere Ón acest sens Curþii printr-o
rezoluþie adoptat„ Ón baza cap. VII al Cartei Naþiunilor
Unite; cererea poate fi reÓnnoit„ de c„tre Consiliul de
Securitate Ón acelea∫i condiþii.
ARTICOLUL 17
Probleme referitoare la admisibilitate

1. Þin‚nd seama de al zecelea alineat al preambulului
∫i de art. 1, o cauz„ este considerat„ inadmisibil„ de c„tre
Curte dac„:
a) cauza face obiectul unei anchete sau urm„riri din
partea unui stat av‚nd competenþ„ Ón speþ„, Ón afar„ de
cazul Ón care acest stat nu are voinþa sau se afl„ Ón incapacitate real„ de a duce la bun sf‚r∫it ancheta ori
urm„rirea;
b) cauza a f„cut obiectul unei anchete din partea statului av‚nd competenþ„ Ón speþ„, care a decis s„ nu
urm„reasc„ persoana Ón cauz„ Ón afar„ de cazul Ón care
aceast„ decizie nu este rezultatul lipsei de voinþ„ sau al
incapacit„þii statului de a duce Óntr-adev„r la bun sf‚r∫it
urm„ririle;
c) persoana Ón cauz„ a fost deja judecat„ pentru comportamentul care face obiectul pl‚ngerii ∫i nu poate fi judecat„ de Curte Ón baza art. 20 paragraful 3;
d) cauza nu este suficient de grav„ pentru a i se da
curs de c„tre Curte.
2. pentru a determina dac„ exist„ lips„ de voinþ„ a statului Óntr-un caz de speþ„, Curtea, þin‚nd seama de
garanþiile unui proces echitabil, recunoscute de dreptul
internaþional, consider„ aplicabile una sau mai multe dintre
circumstanþele urm„toare:
a) procedura a fost sau este angajat„ ori decizia statului a fost luat„ Ón scopul sustragerii persoanei Ón cauz„ de
la responsabilitatea sa penal„ pentru crimele ce þin de
competenþa Curþii, prev„zute la art. 5;
b) procedura a suferit o Ónt‚rziere nejustificat„ care, Ón
circumstanþele respective, este incompatibil„ cu intenþia de
a acþiona Ón justiþie persoana Ón cauz„;
c) procedura nu a fost sau nu este condus„ Óntr-un
mod independent ori imparþial, ci Óntr-un mod care, Ón
circumstanþele date, este incompatibil„ cu intenþia de a
acþiona Ón justiþie persoana Ón cauz„.
3. Pentru a determina dac„ exist„ incapacitate a statului
Óntr-un caz de speþ„ Curtea apreciaz„ dac„ statul nu este
Ón m„sur„ s„ se sesizeze cu privire la acuzat, s„ reuneasc„ probele ∫i m„rturiile necesare sau s„ conduc„ Ón
alt mod la bun sf‚r∫it procedura, ca urmare a pr„bu∫irii Ón
Óntregime sau Óntr-o m„sur„ substanþial„ a propriului aparat
judiciar sau a indisponibilit„þii acestuia.
ARTICOLUL 18
Decizia preliminar„ asupra admisibilit„þii

1. C‚nd o situaþie este deferit„ Curþii, dup„ cum prevede art. 13 lit. a), ∫i procurorul a stabilit c„ exist„ considerente Óntemeiate pentru a deschide o anchet„ sau c‚nd
procurorul a deschis o anchet„ conform art. 13 lit. c) ∫i
art. 15, procurorul notific„ despre aceasta tuturor statelor
p„rþi ∫i statelor care, potrivit informaþiilor disponibile, ar
avea Ón mod obi∫nuit competenþ„ Ón ceea ce prive∫te crimele despre care este vorba. Acesta o poate face cu titlu
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confidenþial, iar c‚nd consider„ c„ este necesar pentru a
proteja persoane, pentru a preveni distrugerea probelor sau
pentru a Ómpiedica fuga de persoane, el poate restr‚nge
sfera informaþiilor pe care le comunic„ statelor.
2. Œn luna care urmeaz„ primirii acestei notific„ri un stat
poate informa Curtea c„ deschide sau c„ a deschis o
anchet„ asupra resortisanþilor s„i sau altor persoane care
se afl„ sub jurisdicþia sa pentru actele criminale care ar
putea constitui crime prev„zute la art. 5 ∫i care au
leg„tur„ cu informaþiile notificate statelor. Dac„ statul Ói
cere, procurorul Ói Óncredinþeaz„ ancheta cu privire la
aceste persoane, Ón afar„ de cazul Ón care Camera preliminar„ nu Ól autorizeaz„, la cererea sa, de a face el Ónsu∫i
ancheta.
3. Aceast„ am‚nare de a ancheta poate fi reexaminat„
de procuror dup„ ∫ase luni de la luarea deciziei sau Ón
orice moment Ón care s-ar produce o schimbare considerabil„ de Ómprejur„ri decurg‚nd din lipsa de voinþ„ sau din
incapacitatea statului de a duce Óntr-adev„r la bun sf‚r∫it
ancheta.
4. Statul interesat sau procurorul poate declara apel Ón
faþa Camerei de apel Ómpotriva deciziei Camerei preliminare, dup„ cum prevede art. 82. Acest apel poate fi
examinat dup„ o procedur„ accelerat„.
5. C‚nd am‚n„ ancheta, dup„ cum se prevede la paragraful 2, procurorul poate cere statului Ón cauz„ s„ Ól informeze Ón mod regulat cu privire la progresele anchetei ∫i,
dup„ caz, despre urm„ririle angajate Ón continuare. Statele
p„rþi r„spund acestor cereri f„r„ Ónt‚rzieri nejustificate.
6. Œn a∫teptarea deciziei Camerei preliminare sau Ón
orice moment dup„ ce s-a hot„r‚t am‚narea anchetei sale,
dup„ cum prevede prezentul articol, procurorul poate, cu
titlu excepþional, s„ cear„ Camerei preliminare autorizarea
de a lua m„surile de anchet„ necesare pentru a conserva
probele Ón cazul Ón care ocazia str‚ngerii de elemente de
prob„ importante nu va mai ap„rea sau dac„ exist„ un
risc apreciabil ca aceste elemente de prob„ s„ nu mai fie
disponibile Ón continuare.
7. Statul care a contestat o decizie a Camerei preliminare Ón baza prezentului articol poate contesta admisibilitatea unei cauze, conform art. 19, invoc‚nd fapte noi sau o
schimbare important„ de circumstanþe.
ARTICOLUL 19
Contestarea competenþei Curþii sau a admisibilit„þii unei cauze

1. Curtea se asigur„ c„ este competent„ pentru orice
cauz„ dedus„ Ón faþa ei. Curtea poate, din oficiu, s„ se
pronunþe asupra admisibilit„þii cauzei conform art. 17.
2. Pentru motivele indicate la art. 17 pot contesta admisibilitatea cauzei sau competenþa Curþii:
a) acuzatul sau persoana Ómpotriva c„reia a fost eliberat un mandat de arestare ori o citaþie de Ónf„þi∫are Ón
baza art. 58;
b) statul care este competent Ón privinþa crimei datorit„
faptului c„ acesta desf„∫oar„ sau a condus o anchet„ ori
c„ exercit„ sau a exercitat urm„riri Ón speþ„; sau
c) statul care trebuia s„ fi recunoscut competenþa Curþii,
potrivit art. 12.
3. Procurorul poate cere Curþii s„ se pronunþe asupra
unei chestiuni de competenþ„ sau de admisibilitate. Œn procedurile referitoare la competenþ„ ∫i la admisibilitate cei
care au deferit o situaþie Ón aplicarea art. 13, precum ∫i
victimele pot, de asemenea, s„ supun„ Curþii observaþii.
4. Admisibilitatea unei cauze sau competenþa Curþii nu
poate fi contestat„ dec‚t o singur„ dat„ de c„tre persoanele sau statele prev„zute la paragraful 2. Excepþia tre-

7

buie ridicat„ Ónaintea deschiderii sau la momentul deschiderii procesului. Œn circumstanþe excepþionale Curtea poate
permite ca o excepþie s„ fie ridicat„ mai mult dec‚t o dat„
sau Óntr-o faz„ ulterioar„ a procesului. Excepþiile de inadmisibilitate ridicate la deschiderea procesului sau Ón continuare, cu autorizarea Curþii, nu pot fi fondate dec‚t pe
dispoziþiile art. 17 paragraful 1 lit. c).
5. Statele prev„zute la paragraful 2 lit. b) ∫i c) ridic„
excepþia c‚t mai cur‚nd posibil.
6. Œnainte de confirmarea Ónvinuirilor excepþiile de inadmisibilitate sau de incompetenþ„ sunt trimise Camerei preliminare. Dup„ confirmarea Ónvinuirilor ele sunt trimise
Camerei de prim„ instanþ„. Se poate face apel la Camera
de apel Ómpotriva deciziilor referitoare la competenþ„ sau
admisibilitate, conform art. 82.
7. Dac„ excepþia este ridicat„ de statul precizat la paragraful 2 lit. b) sau c), procurorul am‚n„ ancheta p‚n„
c‚nd Curtea ia decizia prev„zut„ la art. 17.
8. A∫tept‚nd s„ statueze, procurorul poate cere Curþii
autorizarea:
a) s„ ia m„surile de anchet„ prev„zute la art. 18 paragraful 6;
b) s„ str‚ng„ depoziþiile sau declaraþiile unui martor ori
s„ duc„ la bun sf‚r∫it operaþiunile de adunare ∫i examinare a probelor Óncepute Ónainte de ridicarea excepþiei;
c) s„ Ómpiedice, Ón cooperare cu statele Ón cauz„, fuga
persoanelor Ómpotriva c„rora procurorul a cerut deja un
mandat de arestare conform art. 58.
9. O excepþie nu altereaz„ cu nimic validitatea oric„ror
m„suri luate de procuror ∫i oric„ror ordonanþe sau mandate emise de Curte Ónainte ca excepþia s„ fie ridicat„.
10. C‚nd Curtea a hot„r‚t c„ o cauz„ este inadmisibil„
þin‚nd seama de art. 17, procurorul poate s„ Ói cear„ s„
Ó∫i reaprecieze decizia dac„ este sigur c„ fapte noi ap„rute
infirm„ considerentele pentru care cauza a fost judecat„ ca
inadmisibil„ Ón virtutea art. 17.
11. Dac„, þin‚nd seama de art. 17, procurorul am‚n„
ancheta, poate cere statului interesat s„ Ól informeze asupra
derul„rii procedurii. Aceste informaþii sunt confidenþiale dac„
statul o cere. Dac„ procurorul decide ca urmare s„ deschid„ o anchet„, el notific„ decizia sa statului a c„rei procedur„ a stat la originea am‚n„rii.
ARTICOLUL 20
Non bis in idem

1. Cu excepþia dispoziþiilor contrare ale prezentului statut, nimeni nu poate fi judecat de Curte pentru actele constitutive de crime pentru care a fost deja condamnat sau
anchetat de aceasta.
2. Nimeni nu poate fi judecat de c„tre o alt„ instanþ„
pentru o crim„ prev„zut„ la art. 5 pentru care a fost deja
condamnat sau achitat de c„tre Curte.
3. Oricine a fost judecat de c„tre o alt„ instanþ„ pentru
un comportament c„z‚nd de asemenea sub prevederile
art. 6, 7 sau 8 nu poate fi judecat de c„tre Curte dec‚t
dac„ procedura Ón faþa altor instanþe:
a) avea ca scop s„ sustrag„ persoanele Ón cauz„ responsabilit„þii penale pentru crime ce þin de competenþa
Curþii; sau
b) nu a fost condus„ Ón mod independent sau imparþial,
cu respectarea garanþiilor prev„zute de dreptul internaþional,
ci Óntr-un mod care, Ón circumstanþele date, era incompatibil
cu intenþia de a acþiona persoana Ón justiþie.
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ARTICOLUL 21
Dreptul aplicabil

1. Curtea aplic„:
a) Ón primul r‚nd, prezentul statut, elementele crimelor
∫i Regulamentul de procedur„ ∫i de probe;
b) Ón al doilea r‚nd, dup„ caz, tratatele aplicabile, principiile ∫i regulile de drept internaþional, inclusiv principiile
stabilite de dreptul internaþional al conflictelor armate;
c) Ón lips„, principiile generale ale dreptului desprinse de
Curte din legile naþionale reprezent‚nd diferite sisteme juridice ale lumii, inclusiv, dup„ caz, legile naþionale ale statelor sub jurisdicþia c„rora s-ar afla Ón mod obi∫nuit crima,
dac„ aceste principii nu sunt incompatibile cu prezentul
statut ∫i nici cu dreptul internaþional, regulile ∫i normele
internaþionale recunoscute.
2. Curtea poate aplica principiile ∫i normele de drept
a∫a cum ea le-a interpretat Ón deciziile sale anterioare.
3. Aplicarea ∫i interpretarea dreptului, prev„zute Ón prezentul articol, trebuie s„ fie compatibile cu drepturile omului
recunoscute pe plan internaþional ∫i f„r„ nici o discriminare
bazat„ pe considerente ca cele ale apartenenþei la unul
sau cel„lalt sex, dup„ cum este definit Ón art. 7 paragraful
3, v‚rsta, rasa, culoarea, limba, religia sau convingerea,
opiniile politice sau de alt„ natur„, originea naþional„,
etnic„ sau social„, averea, na∫terea sau orice alt„ calitate.
CAPITOLUL III
Principii generale de drept penal
ARTICOLUL 22
Nullum crimen sine lege

1. O persoan„ nu r„spunde penal Ón baza prezentului
statut dec‚t dac„ comportamentul s„u constituie, Ón
momentul Ón care se produce, o crim„ ce þine de competenþa Curþii.
2. Definirea unei crime este de strict„ interpretare ∫i nu
poate fi extins„ prin analogie. Œn caz de ambiguitate ea
este interpretat„ Ón favoarea persoanei care face obiectul
unei anchete, urm„riri sau condamn„ri.
3. Prezentul articol nu Ómpiedic„ ca un comportament
s„ fie calificat drept crim„, þin‚nd seama de dreptul
internaþional, independent de prezentul statut.

2. Oricine comite o crim„ ce þine de competenþa Curþii
este individual responsabil ∫i poate fi pedepsit conform prezentului statut.
3. Conform dispoziþiilor prezentului statut, o persoan„
r„spunde penal ∫i poate fi pedepsit„ pentru o crim„ ce
þine de competenþa Curþii dac„:
a) comite acea crim„, fie individual, Ómpreun„ cu o alt„
persoan„ sau prin intermediul unei alte persoane, fie c„
aceast„ alt„ persoan„ este sau nu responsabil„ penal;
b) ordon„, solicit„ sau Óncurajeaz„ comiterea unei asemenea crime, atunci c‚nd exist„ comitere sau tentativ„ de
comitere a acestei crime;
c) Ón vederea facilit„rii comiterii unei astfel de crime, ea
Ó∫i aduce ajutorul, concursul sau orice alt„ form„ de asistenþ„ la comiterea ori la tentativa de comitere a acestei
crime, inclusiv furniz‚nd mijloacele acestei comiteri;
d) contribuie Ón orice alt mod la comiterea sau la tentativa de comitere a unei asemenea crime de c„tre un grup
de persoane acþion‚nd Ómpreun„. Aceast„ contribuþie trebuie s„ fie intenþionat„ ∫i, dup„ caz:
(i) s„ urm„reasc„ facilitarea activit„þii criminale sau
proiectului criminal al grupului, dac„ aceast„ activitate sau acest proiect comport„ executarea unei
crime ce þine de competenþa Curþii; sau
(ii) s„ fie f„cut„ Ón deplin„ cuno∫tinþ„ a intenþiei grupului de a comite aceast„ crim„.
e) fiind vorba de crima de genocid, incit„ direct ∫i
public pe altul s„ o comit„;
f) Óncearc„ s„ comit„ o asemenea crim„ prin acte care,
prin caracterul lor substanþial, constituie Ónceputul execut„rii
crimei f„r„ ca aceasta s„ fie Óndeplinit„ datorit„ unor
circumstanþe independente de voinþa sa. Cu toate acestea,
persoana care abandoneaz„ efortul de a comite crima sau
Ómpiedic„ prin orice alt mod s„v‚r∫irea ei nu poate fi
pedepsit„ Ón baza prezentului statut pentru tentativ„ dac„ a
renunþat complet ∫i Ón mod voluntar la proiectul criminal.
4. Nici o dispoziþie a prezentului statut, referitoare la
r„spunderea penal„ a indivizilor, nu afecteaz„ r„spunderea
statelor Ón dreptul internaþional.
ARTICOLUL 26
Lipsa de competenþ„ Ón privinþa persoanelor sub 18 ani

Curtea nu are competenþ„ faþ„ de o persoan„ sub
v‚rsta de 18 ani Ón momentul pretinsei comiteri a unei crime.

ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 27

Nulla poena sine lege

Lipsa pertinenþei calit„þii oficiale

O persoan„ care a fost condamnat„ de Curte nu poate
fi pedepsit„ dec‚t Ón conformitate cu dispoziþiile prezentului
statut.

1. Prezentul statut se aplic„ tuturor Ón mod egal, f„r„
nici o distincþie, bazat„ pe calitatea oficial„. Œn special, calitatea oficial„ de ∫ef de stat sau de guvern, de membru al
guvernului sau al parlamentului, de reprezentant ales ori de
agent al unui stat nu exonereaz„ Ón nici un caz de r„spundere penal„, potrivit prezentului statut, ∫i nici nu constituie
ca atare un motiv de reducere a pedepsei.
2. Imunit„þile sau regulile de procedur„ speciale care
pot fi legate de calitatea oficial„ a unei persoane, Ón baza
dreptului intern ∫i a dreptului internaþional, nu Ómpiedic„ Curtea
s„ Ó∫i exercite competenþa faþ„ de aceast„ persoan„.

ARTICOLUL 24
Neretroactivite ratione personae

1. Nimeni nu r„spunde penal, Ón baza prezentului statut,
pentru un comportament anterior intr„rii Ón vigoare a acestuia.
2. Dac„ dreptul aplicabil unei cauze este modificat
Ónainte de judecarea definitiv„, se aplic„ dreptul cel mai
favorabil persoanei care face obiectul unei anchete, urm„riri
sau al unei condamn„ri.
ARTICOLUL 25
R„spunderea penal„ individual„

1. Curtea este competent„ Ón privinþa persoanelor fizice
Ón baza prezentului statut.

ARTICOLUL 28
R„spunderea ∫efilor militari ∫i a altor superiori ierarhici

Œn afar„ de alte motive de responsabilitate penal„ potrivit prezentului statut pentru crimele ce þin de competenþa
Curþii:
a) un ∫ef militar sau o persoan„ care deþine efectiv
funcþia de ∫ef militar r„spunde penal pentru crimele ce þin
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de competenþa Curþii, comise de forþele plasate sub
comanda ∫i controlul s„u efectiv sau sub autoritatea ∫i
controlul s„u efectiv, dup„ caz, dac„ nu a exercitat controlul care se cuvenea asupra forþelor Ón cazurile Ón care:
(i) acest ∫ef militar sau aceast„ persoan„ ∫tia ori,
datorit„ circumstanþelor, ar fi trebuit s„ ∫tie c„
aceste forþe comiteau sau urmau s„ comit„ aceste
crime; ∫i
(ii) acest ∫ef militar sau aceast„ persoan„ nu a luat
toate m„surile necesare ∫i rezonabile care erau Ón
puterea sa pentru a Ómpiedica sau a reprima executarea ori pentru a raporta autorit„þilor competente
Ón scopurile anchetei ∫i urm„ririi;
b) Ón ceea ce prive∫te relaþiile dintre superiorul ierarhic
∫i subordonaþi, neprev„zute la lit. a), superiorul ierarhic
r„spunde pentru crimele ce þin de competenþa Curþii,
comise de subordonaþii plasaþi sub autoritatea ∫i sub controlul s„u efectiv, dac„ nu a exercitat controlul care se
cuvenea asupra acestor subordonaþi Ón cazurile Ón care:
(i) superiorul ∫tia c„ ace∫ti subordonaþi comiteau sau
urmau s„ comit„ aceste crime ori a neglijat Ón mod
deliberat s„ þin„ seama de informaþiile care indicau
aceasta Ón mod clar;
(ii) aceste crime erau legate de activit„þi ce þineau de
responsabilitatea sa ∫i de controlul s„u efectiv; ∫i
(iii) superiorul ierarhic nu a luat toate m„surile necesare ∫i rezonabile care erau Ón puterea sa pentru
a Ómpiedica sau a reprima executarea ori pentru a
raporta autorit„þilor competente Ón scopurile anchetei ∫i urm„ririi.
ARTICOLUL 29
Imprescriptibilitatea

Crimele ce þin de competenþa Curþii nu se prescriu.
ARTICOLUL 30
Element psihologic
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la exigenþele legii, cu condiþia s„ nu se fi intoxicat Ón mod
voluntar Ón circumstanþele Ón care ∫tia c„, datorit„
intoxic„rii, risc„ s„ adopte un comportament care s„ constituie o crim„ ce þine de competenþa Curþii sau nu s„ fi
þinut deloc seama de acest risc;
c) a acþionat rezonabil pentru a se ap„ra, pentru
ap„rarea altuia sau, Ón cazul crimelor de r„zboi, pentru a
ap„ra bunurile esenþiale supravieþuirii sale ori a altuia sau
esenþiale la Óndeplinirea unei misiuni militare, Ómpotriva
recurgerii iminente ∫i ilicite la forþ„, Óntr-un mod proporþional
cu amploarea pericolului pe care l-ar risca propria persoan„ sau altcineva ori bunurile protejate. Faptul c„ o persoan„ a participat la o operaþiune defensiv„ condus„ de
forþe armate nu constituie Ón sine un motiv de exonerare a
r„spunderii penale potrivit prezentei litere;
d) comportamentul despre care se susþine c„ ar constitui o crim„ ce þine de competenþa Curþii a fost adoptat sub
constr‚ngere, rezult‚nd dintr-o ameninþare cu moartea iminent„ sau dintr-o atingere grav„, continu„ ori iminent„ a
propriei integrit„þi fizice sau a altuia ∫i dac„ a acþionat din
necesitate ∫i Óntr-un mod rezonabil pentru a Ónl„tura
aceast„ ameninþare, cu condiþia s„ nu fi avut intenþia de a
produce un prejudiciu mai mare dec‚t cel pe care a
Óncercat s„ Ól evite. Aceast„ ameninþare poate fi:
(i) fie exercitat„ de alte persoane;
(ii) fie constituit„ de alte circumstanþe independente de
voinþa sa.
2. Curtea se pronunþ„ asupra chestiunii de a ∫ti dac„
motivele de exonerare a r„spunderii penale prev„zute Ón
prezentul statut sunt aplicabile Ón cazul cu care este sesizat„.
3. Œn timpul procesului Curtea poate lua Ón considerare
un motiv de exonerare a r„spunderii, altul dec‚t cele care
sunt prev„zute la paragraful 1, dac„ acest motiv decurge
din dreptul aplicabil prev„zut la art. 21. Procedura de examinare a acestui motiv de exonerare este stabilit„ Ón
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe.

1. Œn afar„ de o dispoziþie contrar„ nimeni nu r„spunde
penal ∫i nu poate fi pedepsit pentru o crim„ ce þine de
competenþa Curþii dec‚t dac„ elementul material al crimei
este comis cu intenþie ∫i Ón cuno∫tinþ„ de cauz„.
2. Exist„ intenþie, Ón sensul prezentului articol, c‚nd:
a) referitor la un comportament o persoan„ Ónþelege s„
adopte acest comportament;
b) referitor la o consecinþ„ o persoan„ Ónþelege s„ cauzeze acest„ consecinþ„ sau este con∫tient„ c„ aceasta se
va Ónt‚mpla Ón cursul normal al evenimentelor.
3. Exist„ cuno∫tinþ„ de cauz„, Ón sensul prezentului articol, c‚nd o persoan„ este con∫tient„ c„ o circumstanþ„
exist„ sau c„ o consecinþ„ va avea loc Ón cursul normal al
evenimentelor. îA cunoa∫te“ ∫i îÓn cuno∫tinþ„ de cauz„“ se
interpreteaz„ Ón consecinþ„.

1. O eroare de fapt nu este un motiv de exonerare a
r„spunderii penale dec‚t dac„ face s„ dispar„ elementul
psihologic al crimei.
2. O eroare de drept care se refer„ la faptul de a ∫ti
dac„ un comportament dat constituie o crim„ ce þine de
competenþa Curþii nu este un motiv de exonerare a
r„spunderii penale. Cu toate acestea, o eroare de drept
poate fi un motiv de exonerare a r„spunderii penale dac„
face s„ dispar„ elementul psihologic al crimei sau dac„
decurge din art. 33.

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 33

Motive de exonerare a r„spunderii penale

Ordinul ierarhic ∫i ordinul legii

1. Œn afara altor motive de exonerare a r„spunderii
penale prev„zute de prezentul statut, o persoan„ nu
r„spunde penal dac„, Ón momentul comportamentului Ón
cauz„:
a) suferea de o boal„ sau o deficienþ„ mintal„ care o
priva de capacitatea de a Ónþelege caracterul delictuos sau
natura comportamentului s„u ori de a-l st„p‚ni pentru a fi
conform exigenþelor legii;
b) era Óntr-o stare de intoxicaþie care o priva de facultatea de a Ónþelege caracterul delictuos sau natura comportamentului s„u ori de a-l st„p‚ni pe acesta pentru a-l alinia

1. Faptul c„ o crim„ care þine de competenþa Curþii a
fost comis„ la ordinul unui guvern, al unui superior, militar
sau civil, nu exonereaz„ persoana care a comis-o de responsabilitatea sa penal„, dec‚t dac„:
a) aceast„ persoan„ nu a avut obligaþia legal„ de a se
supune ordinelor guvernului sau superiorului Ón cauz„;
b) aceast„ persoan„ nu a ∫tiut c„ ordinul este ilegal; ∫i
c) ordinul nu a fost v„dit ilegal.
2. Œn scopurile prezentului articol, ordinul de a comite
genocid sau o crim„ Ómpotriva umanit„þii este v„dit ilegal.

ARTICOLUL 32
Eroarea de fapt sau eroarea de drept
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CAPITOLUL IV
Componenþa ∫i administrarea Curþii
ARTICOLUL 34
Organele Curþii

Organele Curþii sunt urm„toarele:
a) Pre∫edinþia;
b) Secþia apelurilor, Secþia de prim„ instanþ„ ∫i Secþia
preliminar„;
c) Biroul procurorului;
d) Grefa.
ARTICOLUL 35
Exercitarea funcþiilor judec„torilor

1. Toþi judec„torii sunt ale∫i ca membri cu norm„
Óntreag„ ai Curþii ∫i sunt disponibili s„ Ó∫i exercite funcþiile
cu norm„ Óntreag„ din momentul Ón care Óncepe mandatul lor.
2. Judec„torii care compun Pre∫edinþia Ó∫i exercit„
funcþiile cu norm„ Óntreag„ de la alegerea lor.
3. Pre∫edinþia poate, Ón funcþie de volumul de activitate
al Curþii ∫i Ón consultare cu ceilalþi judec„tori, s„ decid„
periodic asupra m„surii prin care ace∫tia sunt obligaþi s„
Ó∫i exercite funcþiile cu norm„ Óntreag„.
Deciziile Ón aceast„ privinþ„ sunt luate f„r„ Ónc„lcarea
dispoziþiilor art. 40.
4. Œnþelegerile cu caracter financiar privind judec„torii
care nu sunt obligaþi s„ Ó∫i exercite funcþiile cu norm„
Óntreag„ sunt stabilite conform art. 49.
ARTICOLUL 36
Calific„ri, candidaturi ∫i alegerea judec„torilor

1. Sub rezerva paragrafului 2, Curtea este compus„ din
18 judec„tori.
2. a) Pre∫edinþia poate, Ón numele Curþii, s„ propun„
cre∫terea num„rului judec„torilor prev„zuþi la paragraful 1,
motiv‚ndu-∫i corespunz„tor propunerea. Aceasta este
comunicat„ f„r„ Ónt‚rziere tuturor statelor p„rþi de c„tre
grefier.
b) Propunerea este apoi examinat„ Óntr-o reuniune a
Adun„rii statelor p„rþi, convocat„ conform art. 112. Ea este
considerat„ adoptat„ dac„ este aprobat„ la aceast„ reuniune cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul membrilor
Adun„rii statelor p„rþi. Ea devine efectiv„ la data stabilit„
de Adunarea statelor p„rþi.
c) (i) C‚nd propunerea de m„rire a num„rului
judec„torilor a fost adoptat„ conform lit. b), alegerea judec„torilor suplimentari are loc la reuniunea
urm„toare a Adun„rii statelor p„rþi, conform paragrafelor 3—8 ∫i art. 37 paragraful 2.
(ii) C‚nd propunerea de m„rire a num„rului judec„torilor a fost adoptat„ ∫i a devenit efectiv„ conform
lit. b) ∫i c) pct. (i), Pre∫edinþia poate propune Ón
orice moment Ón continuare, dac„ activitatea Curþii
o justific„, s„ reduc„ num„rul de judec„tori, dar nu
sub cel stabilit la paragraful 1. Propunerea este
examinat„ conform procedurii stabilite la lit. a) ∫i
b). Dac„ aceasta este adoptat„, num„rul
judec„torilor se diminueaz„ progresiv pe m„sur„ ce
mandatul judec„torilor Ón exerciþiu urmeaz„ s„
expire ∫i tot astfel p‚n„ c‚nd num„rul prev„zut
este atins.
3. a) Judec„torii sunt ale∫i dintre persoanele care se
bucur„ de o Ónalt„ consideraþie moral„, cunoscute pentru
imparþialitatea ∫i integritatea lor ∫i Óntrunind condiþiile cerute

Ón statele lor respective pentru exercitarea celor mai Ónalte
funcþii judiciare.
b) Oricare candidat la un post la Curte trebuie:
(i) s„ aib„ competenþ„ recunoscut„ Ón domeniile dreptului penal ∫i procedurii penale, precum ∫i experienþa necesar„ procesului penal, fie Ón calitate de
judec„tor, de procuror ori avocat sau Ón orice alt„
calitate similar„; sau
(ii) s„ aib„ competenþ„ recunoscut„ Ón domeniile pertinente ale dreptului internaþional, ca dreptul
internaþional umanitar ∫i drepturile omului, precum
∫i o mare experienþ„ Óntr-o profesiune juridic„ ce
prezint„ interes pentru activitatea judiciar„ a Curþii.
c) Oricare candidat la un post la Curte trebuie s„ aib„
o excelent„ cunoa∫tere ∫i o practic„ curent„ a cel puþin
unei limbi de lucru a Curþii.
4. a) Candidaþii la un post la Curte pot fi prezentaþi de
oricare alt stat parte la prezentul statut:
(i) potrivit procedurii de prezentare a candidaturilor la
cele mai Ónalte funcþii judiciare Ón statul Ón cauz„;
sau
(ii) potrivit procedurii de prezentare a candidaturilor la
Curtea Internaþional„ de Justiþie, prev„zut„ Ón statutul acesteia.
Candidaturile sunt Ónsoþite de un document detaliat Ón
care se arat„ c„ respectivul candidat Óntrune∫te calit„þile
prev„zute la paragraful 3.
b) Fiecare stat parte poate prezenta candidatura unei
persoane la o anumit„ alegere. Aceast„ persoan„ nu trebuie s„ aib„ Ón mod necesar cet„þenia statului care o propune, dar trebuie s„ o aib„ pe cea a unui stat parte.
c) Adunarea statelor p„rþi poate decide s„ constituie,
dup„ caz, o comisie consultativ„ pentru examinarea candidaturilor. Formarea ∫i mandatul acestei comisii sunt stabilite
de Adunarea statelor p„rþi.
5. Œn scopul alegerii sunt stabilite dou„ liste de
candidaþi:
— lista A, care conþine numele candidaþilor ce posed„
competenþele prev„zute la paragraful 3 lit. b) pct. (i);
— lista B, care conþine numele candidaþilor ce posed„
competenþele prev„zute la paragraful 3 lit. b) pct. (ii).
Oricare candidat care posed„ competenþele cerute pentru a figura pe cele dou„ liste poate s„ o aleag„ pe cea
pe care se prezint„. La prima alegere sunt ale∫i cel puþin
9 judec„tori dintre candidaþii din lista A ∫i cel puþin
5 judec„tori dintre cei din lista B. Alegerile urm„toare sunt
organizate astfel Ónc‚t s„ se menþin„ aceea∫i proporþie
Óntre judec„torii ale∫i pe una sau pe cealalt„ list„.
6. a) Judec„torii sunt ale∫i prin vot secret la o Óntrunire
a Adun„rii statelor p„rþi convocat„ Ón acest scop Ón baza
art. 112. Sub rezerva paragrafului 7, sunt ale∫i cei 18 candidaþi care au obþinut cele mai multe voturi ∫i majoritatea
de dou„ treimi din num„rul statelor p„rþi prezente ∫i care
au votat.
b) Dac„ r„m‚n posturi de ocupat la terminarea primului
tur de vot, se procedeaz„ la vot„ri succesive conform procedurii stabilite la lit. a) p‚n„ c‚nd posturile r„mase sunt
ocupate.
7. Curtea nu poate cuprinde mai mult de un cet„þean al
aceluia∫i stat. Œn aceast„ privinþ„, cel care poate fi considerat cet„þean al mai multor state este considerat a fi
cet„þean al statului Ón care Ó∫i exercit„ Ón mod obi∫nuit
drepturile sale civile ∫i politice.
8. a) Œn alegerea judec„torilor statele p„rþi þin seama de
necesitatea de a asigura Ón componenþa Curþii:
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(i) reprezentarea principalelor sisteme juridice ale
lumii;
(ii) o reprezentare geografic„ echitabil„; ∫i
(iii) o reprezentare echitabil„ a b„rbaþilor ∫i a femeilor.
b) Statele p„rþi þin, de asemenea, seama de necesitatea
de a asigura prezenþa judec„torilor specializaþi Ón anumite
domenii, inclusiv Ón problemele legate de violenþa Ómpotriva
femeilor ∫i copiilor, dar f„r„ s„ se limiteze la acestea.
9. a) Sub rezerva lit. b), judec„torii sunt ale∫i pentru un
mandat de 9 ani ∫i, sub rezerva lit. a) ∫i a art. 37 paragraful 2, ei nu sunt reale∫i.
b) La prima alegere o treime din num„rul judec„torilor
ale∫i, desemnaþi prin tragere la sorþi, sunt numiþi pentru un
mandat de 3 ani; o treime din num„rul judec„torilor ale∫i,
desemnaþi prin tragere la sorþi, sunt numiþi pentru un mandat de 6 ani; ceilalþi judec„tori sunt numiþi pentru un mandat de 9 ani.
c) Un judec„tor numit pentru un mandat de 3 ani Ón
aplicarea lit. b) este reeligibil pentru un mandat complet.
10. Cu toate dispoziþiile paragrafului 9, un judec„tor
numit la o Camer„ de prim„ instanþ„ sau de apel, conform
art. 39, care a Ónceput s„ se ocupe Ón faþa acestei
Camere de o cauz„ Ón prim„ instanþ„ sau Ón apel, r„m‚ne
Ón funcþie p‚n„ la Ónchiderea acestei cauze.
ARTICOLUL 37
Posturi vacante

1. Se procedeaz„ prin alegeri pentru ocuparea posturilor
devenite vacante, conform dispoziþiilor art. 36.
2. Un judec„tor ales pe un post devenit vacant Óncheie
mandatul predecesorului s„u; dac„ durata mandatului ce
trebuie terminat este inferioar„ sau egal„ cu 3 ani, el este
reeligibil pentru un mandat Óntreg conform art. 36.
ARTICOLUL 38
Pre∫edinþia

1. Pre∫edintele ∫i primul ∫i al doilea vicepre∫edinte sunt
ale∫i cu majoritatea absolut„ a judec„torilor. Ei sunt ale∫i
pentru 3 ani sau p‚n„ la expirarea mandatului lor de
judec„tor, dac„ acesta se Óncheie Ónainte de 3 ani. Ei sunt
reeligibili o singur„ dat„.
2. Primul vicepre∫edinte Ónlocuie∫te pre∫edintele atunci
c‚nd acesta nu se poate prezenta sau c‚nd este recuzat.
Al doilea vicepre∫edinte Ónlocuie∫te pre∫edintele c‚nd
acesta ∫i primul vicepre∫edinte nu se pot prezenta nici
unul sau c‚nd sunt recuzaþi.
3. Pre∫edintele, primul vicepre∫edinte ∫i al doilea vicepre∫edinte compun Pre∫edinþia, care este Óns„rcinat„:
a) cu buna administrare a Curþii, cu excepþia Biroului
procurorului; ∫i
b) cu alte funcþii care Ói sunt conferite conform prezentului statut.
4. Œn exercitarea atribuþiilor prev„zute la paragraful 3
lit. a) Pre∫edinþia acþioneaz„ Ómpreun„ cu procurorul, al
c„rui acord Ól solicit„ Ón toate problemele de interes comun.
ARTICOLUL 39
Camerele

1. Imediat ce este posibil dup„ alegerea judec„torilor
Curtea se organizeaz„ Ón secþii, potrivit prevederilor art. 34
lit. b). Secþia apelurilor se compune din pre∫edinte ∫i alþi 4
judec„tori; Secþia de prim„ instanþ„ ∫i Secþia preliminar„
sunt compuse fiecare din cel puþin 6 judec„tori.
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Repartizarea judec„torilor la secþii se bazeaz„ pe natura
funcþiilor Óncredinþate fiec„reia dintre ele ∫i pe competenþele
∫i experienþa judec„torilor ale∫i la Curte, Ón a∫a m„sur„
Ónc‚t fiecare secþie s„ cuprind„ proporþia dorit„ de speciali∫ti Ón drept penal ∫i Ón procedur„ penal„ ∫i de speciali∫ti
Ón drept internaþional. Secþia preliminar„ ∫i Secþia de prim„
instanþ„ sunt, Ón principal, compuse din judec„tori av‚nd
experienþa proceselor penale.
2. a) Funcþiile judiciare ale Curþii sunt exercitate Ón fiecare secþie prin Camere.
b) (i) Camera de apel este compus„ din toþi judec„torii
Secþiei apelurilor.
(ii) Funcþiile Camerei de prim„ instanþ„ sunt exercitate
de 3 judec„tori ai Secþiei de prim„ instanþ„.
(iii) Funcþiile Camerei preliminare sunt exercitate fie de
3 judec„tori ai Secþiei preliminare, fie de un
singur judec„tor de la aceast„ secþie, conform prezentului statut ∫i Regulamentului de procedur„ ∫i
de probe.
c) Nici o dispoziþie a prezentului paragraf nu interzice
constituirea simultan„ a mai mult de o Camer„ de prim„
instanþ„ sau Camer„ preliminar„, c‚nd activitatea Curþii o
cere.
3. a) Judec„torii repartizaþi la Secþia preliminar„ ∫i la
Secþia de prim„ instanþ„ funcþioneaz„ pe o perioad„ de 3
ani; ei continu„ s„ funcþioneze peste acest termen p‚n„ la
Óncheierea oric„rei cauze care le-a fost Óncredinþat„ Ón
aceste secþii.
b) Judec„torii repartizaþi la Secþia apelurilor funcþioneaz„
Ón cadrul acesteia pe toat„ durata mandatului lor.
4. Judec„torii repartizaþi la Secþia apelurilor funcþioneaz„
exclusiv Ón aceast„ secþie. Cu toate acestea, nici o dispoziþie a prezentului articol nu interzice totu∫i repartizarea
provizorie de judec„tori de la Secþia de prim„ instanþ„ la
Secþia preliminar„ sau invers, dac„ Pre∫edinþia apreciaz„
c„ activitatea Curþii o impune, Ónþeleg‚ndu-se c„ un
judec„tor care a participat la faza preliminar„ a unei cauze
nu este Ón nici un caz autorizat s„ funcþioneze la Camera
de prim„ instanþ„ sesizat„ cu aceast„ cauz„.
ARTICOLUL 40
Independenþa judec„torilor

1. Judec„torii Ó∫i exercit„ funcþiile Ón deplin„ independenþ„.
2. Judec„torii nu exercit„ nici o activitate care ar putea
fi incompatibil„ cu funcþiile lor judiciare sau care ar putea
s„ pun„ la Óndoial„ independenþa lor.
3. Judec„torii trebuie s„ Ó∫i exercite funcþiile cu norm„
complet„ la sediul Curþii ∫i nu trebuie s„ se ocupe cu nici
o alt„ activitate cu caracter profesional.
4. Orice problem„ pe care o ridic„ aplicarea paragrafelor 2 ∫i 3 este hot„r‚t„ cu majoritatea absolut„ a
judec„torilor. Un judec„tor nu particip„ la luarea deciziei
referitoare la o problem„ care Ól prive∫te.
ARTICOLUL 41
Eliberarea ∫i recuzarea judec„torilor

1. Pre∫edinþia poate elibera un judec„tor, la cererea sa,
din funcþiile ce Ói sunt atribuite Ón baza prezentului statut,
conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
2. a) Un judec„tor nu poate s„ participe la soluþionarea
nici unei cauze Ón care imparþialitatea sa ar putea s„ fie
pus„ la Óndoial„ Ón mod rezonabil dintr-un motiv oarecare.
Un judec„tor este recuzat Óntr-o cauz„ conform prezentului
paragraf, Ón special dac„ el a intervenit mai Ónainte, sub
orice titlu, Ón aceast„ cauz„ Ón faþa Curþii sau Óntr-o cauz„
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penal„ conex„ la nivel naþional Ón care persoana care face
obiectul anchetei sau al urm„ririi este implicat„. Un
judec„tor poate, de asemenea, s„ fie recuzat din celelalte
motive prev„zute de Regulamentul de procedur„ ∫i de probe.
b) Procurorul sau persoana care face obiectul anchetei
sau al urm„ririi poate cere recuzarea unui judec„tor Ón
baza prezentului paragraf.
c) Orice problem„ referitoare la recuzarea unui
judec„tor este hot„r‚t„ de majoritatea absolut„ a
judec„torilor. Judec„torul a c„rui recuzare se cere poate s„
Ó∫i prezinte observaþiile asupra recuz„rii, dar nu particip„ la
luarea deciziei.
ARTICOLUL 42
Biroul procurorului

1. Biroul procurorului acþioneaz„ independent ca organ
distinct Ón cadrul Curþii. El este Óns„rcinat s„ primeasc„
comunic„rile ∫i orice informaþie justificativ„ Ón forma cuvenit„ privind crimele ce þin de competenþa Curþii, s„ le examineze, s„ conduc„ anchetele ∫i s„ susþin„ acuzarea Ón
faþa Curþii. Membrii s„i nu solicit„ ∫i nici nu accept„
instrucþiuni de la nici o surs„ exterioar„.
2. Biroul este condus de procuror. Acesta are autoritate
deplin„ asupra gestiunii ∫i administraþiei Biroului, inclusiv
personalului, instalaþiilor ∫i celorlalte resurse. Procurorul
este sprijinit de unul sau mai mulþi procurori adjuncþi, abilitaþi s„ procedeze la orice acte pe care prezentul statut le
cere procurorului. Procurorul ∫i procurorii adjuncþi sunt de
naþionalit„þi diferite. Ei Ó∫i exercit„ funcþiile cu norm„
Óntreag„.
3. Procurorul ∫i procurorii adjuncþi trebuie s„ se bucure
de o Ónalt„ consideraþie moral„ ∫i s„ aib„ o competenþ„
solid„ ∫i o mare experienþ„ practic„ Ón materie de urm„rire
sau judecat„ Ón procese penale. Ei trebuie s„ aib„ o excelent„ cunoa∫tere ∫i o practic„ curent„ Ón cel puþin una dintre
limbile de lucru ale Curþii.
4. Procurorul este ales prin vot secret de Adunarea statelor p„rþi, cu majoritatea absolut„ din r‚ndul membrilor
acesteia. Procurorii adjuncþi sunt ale∫i Ón acela∫i mod pe o
list„ de candidaþi prezentat„ de procuror. Procurorul prezint„ 3 candidaþi pentru ocuparea fiec„rui post de procuror
adjunct. Cu condiþia s„ nu se fi stabilit un mandat mai
scurt Ón momentul alegerii, procurorul ∫i procurorii adjuncþi
Ó∫i exercit„ funcþiile pe o perioad„ de 9 ani ∫i nu pot fi
reale∫i.
5. Nici procurorul ∫i nici procurorii adjuncþi nu exercit„ o
activitate risc‚nd s„ fie incompatibil„ cu funcþiile lor Ón
materie de urm„rire sau care s„ pun„ la Óndoial„ independenþa lor. Ei nu se vor ocupa cu nici o alt„ activitate cu
caracter profesional.
6. Pre∫edinþia poate elibera, la cerere, procurorul sau
procurorul adjunct din funcþia sa Óntr-o anumit„ cauz„.
7. Nici procurorul ∫i nici procurorii adjuncþi nu pot participa la soluþionarea unei cauze Ón care imparþialitatea lor
ar fi pus„, pe bun„ dreptate, la Óndoial„ dintr-un motiv
oarecare. Ei sunt recuzaþi Óntr-o cauz„, conform prezentului
paragraf, dac„ au intervenit anterior, sub orice titlu, Ón
aceast„ cauz„ Ón faþa Curþii sau Óntr-o cauz„ penal„
conex„ la nivel naþional, Ón care persoana care face obiectul anchetei sau urm„ririi este implicat„.
8. Orice problem„ referitoare la recuzarea procurorului
sau a unui procuror adjunct este hot„r‚t„ de c„tre Camera
de apel.
a) Persoana care face obiectul anchetei sau urm„ririi
poate s„ cear„ Ón orice moment recuzarea procurorului sau
a unui procuror adjunct, din motivele enunþate Ón prezentul
articol.

b) Procurorul sau procurorul adjunct interesat poate
Ó∫i prezinte, dup„ caz, observaþiile asupra problemei.
9. Procurorul nume∫te consilieri care sunt speciali∫ti
drept privind anumite probleme, inclusiv, dar f„r„ s„
limiteze la acestea, cele ale violenþei sexuale, violenþele
motivare sexual„ ∫i violenþele Ómpotriva copiilor.

s„
Ón
se
cu

ARTICOLUL 43
Grefa

1. Grefa r„spunde de aspectele nejudiciare ale administraþiei ∫i serviciului Curþii, f„r„ prejudicierea funcþiilor ∫i
atribuþiilor procurorului definite la art. 42.
2. Grefa este condus„ de un grefier, care este responsabilul principal al administraþiei Curþii. Grefierul Ó∫i exercit„
funcþiile sub autoritatea pre∫edintelui Curþii.
3. Grefierul ∫i grefierul adjunct trebuie s„ fie persoane
de o Ónalt„ moralitate ∫i de o mare competenþ„, av‚nd o
excelent„ cunoa∫tere ∫i o practic„ curent„ Ón cel puþin una
dintre limbile de lucru ale Curþii.
4. Judec„torii aleg grefierul cu majoritatea absolut„ prin
vot secret, þin‚nd seama de eventualele recomand„ri ale
Adun„rii statelor p„rþi. Dac„ este necesar, ei aleg Ón
acela∫i mod un grefier adjunct la recomandarea grefierului.
5. Grefierul este ales pe o perioad„ de 5 ani, este reeligibil o dat„ ∫i Ó∫i exercit„ funcþiile cu norm„ Óntreag„.
Grefierul adjunct este ales pe o perioad„ de 5 ani sau
pentru un mandat mai scurt, potrivit celor decise de majoritatea absolut„ a judec„torilor; el este chemat s„ Ó∫i exercite funcþiile potrivit cerinþelor serviciului.
6. Grefierul Ónfiinþeaz„ Ón cadrul Grefei o diviziune de
ajutor a victimelor ∫i martorilor. Aceast„ diviziune este
Óns„rcinat„, Ón consultare cu Biroul procurorului, s„
sf„tuiasc„ ∫i s„ ajute Ón orice mod potrivit martorii, victimele care se prezint„ Ón faþa Curþii ∫i celelalte persoane
pe care depoziþiile acestor martori pot s„ le fac„ s„ se
confrunte cu un risc, precum ∫i s„ prevad„ m„surile ∫i dispoziþiile de luat pentru a le asigura protecþia ∫i securitatea.
Personalul diviziunii cuprinde speciali∫ti Ón ajutorarea victimelor traumatismelor, inclusiv a traumatismelor datorate
violenþelor sexuale.
ARTICOLUL 44
Personalul

1. Procurorul ∫i grefierul numesc personalul calificat
necesar Ón serviciile lor respective, inclusiv anchetatorii, Ón
cazul procurorului.
2. C‚nd recruteaz„ personalul, procurorul ∫i grefierul
vegheaz„ s„ se asigure serviciile cu persoane av‚nd Ónalt„
eficacitate, competenþ„ ∫i integritate, þin‚nd seama, mutatis
mutandis, de criteriile menþionate la art. 36 paragraful 8.
3. Grefierul, Ón acord cu Pre∫edinþia ∫i cu procurorul,
propune statutul personalului, care cuprinde condiþiile de
numire, de remunerare ∫i de Óncetare a funcþiilor. Statutul
personalului este aprobat de adunarea statelor p„rþi.
4. Curtea, Ón circumstanþe excepþionale, poate s„ foloseasc„, cu titlu gratuit, personalul pus la dispoziþia sa de
statele p„rþi, organizaþiile interguvernamentale ∫i de organizaþiile neguvernamentale pentru a ajuta orice organ al
Curþii Ón activit„þile sale. Procurorul poate accepta un astfel
de personal pentru Biroul procurorului. Persoanele puse la
dispoziþie cu titlu gratuit sunt angajate conform directivelor
care vor fi stabilite de Adunarea statelor p„rþi.
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ARTICOLUL 45
Angajament solemn

Œnainte de preluarea funcþiilor prev„zute Ón prezentul statut judec„torii, procurorul, procurorii adjuncþi, grefierul ∫i
grefierul adjunct Ó∫i iau Ón ∫edinþ„ public„ angajamentul
solemn de a-∫i exercita atribuþiile Ón deplin„ imparþialitate ∫i
con∫tiinþ„.
ARTICOLUL 46
Pierderea funcþiei

1. Un judec„tor, procurorul, un procuror adjunct, grefierul sau grefierul adjunct pot fi Ónl„turaþi din funcþiile lor, prin
decizia luat„ conform paragrafului 2, Ón cazul Ón care:
a) s-a stabilit c„ el a comis o gre∫eal„ mare sau o
abatere de la sarcinile care i-au fost impuse prin prezentul
statut, conform celor prev„zute Ón Regulamentul de procedur„ ∫i de probe; sau
b) se afl„ Ón incapacitatea de a-∫i exercita funcþiile, a∫a
cum sunt definite Ón prezentul statut.
2. Decizia privind pierderea funcþiei unui judec„tor, procuror sau a unui procuror adjunct, Ón aplicarea paragrafului 1, este luat„ de Adunarea statelor p„rþi prin vot
secret:
a) Ón cazul unui judec„tor, cu majoritatea de dou„ treimi
a statelor p„rþi, la recomandarea adoptat„ de majoritatea
de dou„ treimi a celorlalþi judec„tori;
b) Ón cazul procurorului, cu majoritatea absolut„ a statelor p„rþi;
c) Ón cazul procurorului adjunct, cu majoritatea absolut„
a statelor p„rþi, la recomandarea procurorului.
3. Decizia privind pierderea funcþiei de grefier sau de
grefier adjunct se ia cu majoritatea absolut„ a judec„torilor.
4. Un judec„tor, un procuror, un procuror adjunct, un
grefier sau un grefier adjunct, al c„rui comportament sau
aptitudine de a exercita funcþiile prev„zute Ón prezentul statut este contestat„ Ón baza prezentului articol, are Óntreaga
latitudine de a prezenta ∫i primi probe ∫i pentru a-∫i prezenta argumentele conform Regulamentului de procedur„ ∫i
de probe. El nu particip„ Ón alt mod la luarea deciziilor.
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4. Avocaþii, experþii, martorii ∫i celelalte persoane a
c„ror prezenþ„ este cerut„ la sediul Curþii beneficiaz„ de
tratamentul necesar bunei funcþion„ri a Curþii, conform
acordului asupra privilegiilor ∫i imunit„þilor Curþii.
5. Privilegiile ∫i imunit„þile pot fi ridicate:
a) Ón cazul judec„torului sau procurorului, prin decizia
luat„ cu majoritatea absolut„ a judec„torilor;
b) Ón cazul grefierului, de c„tre Pre∫edinþie;
c) Ón cazul procurorilor adjuncþi ∫i al personalului
Biroului procurorului, de c„tre procuror;
d) Ón cazul grefierului adjunct ∫i al personalului Grefei,
de c„tre grefier.
ARTICOLUL 49
Salarii, indemnizaþii ∫i rambursarea cheltuielilor

Judec„torii, procurorul, procurorii adjuncþi, grefierul ∫i
grefierul adjunct primesc salariile, indemnizaþiile ∫i rambursarea cheltuielilor hot„r‚te de adunarea statelor p„rþi.
Aceste salarii ∫i indemnizaþii nu sunt reduse Ón cursul mandatului.
ARTICOLUL 50
Limbi oficiale ∫i limbi de lucru

1. Limbile oficiale ale Curþii sunt engleza, araba, chineza, spaniola, franceza ∫i rusa. Hot„r‚rile Curþii, precum
∫i celelalte decizii prin care sunt reglementate problemele
de fond cei Ói sunt supuse sunt publicate Ón limbile oficiale.
Pre∫edinþia determin„, þin‚nd seama de criteriile stabilite de
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe, care decizii pot fi
considerate Ón scopurile prezentului paragraf ca reglement‚nd probleme de fond.
2. Limbile de lucru ale Curþii sunt engleza ∫i franceza.
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe define∫te cazurile
Ón care alte limbi oficiale pot fi folosite ca limbi de lucru.
3. La cererea unei p„rþi Óntr-o procedur„ sau a unui stat
autorizat s„ intervin„ Óntr-o procedur„ Curtea autorizeaz„
folosirea de c„tre aceast„ parte sau de acest stat a unei
alte limbi dec‚t engleza ∫i franceza, dac„ ea consider„
acest fapt ca fiind justificat.

ARTICOLUL 47

ARTICOLUL 51

Sancþiuni disciplinare

Regulamentul de procedur„ ∫i de probe

Un judec„tor, un procuror, un procuror adjunct, un grefier sau un grefier adjunct care a comis o gre∫eal„ de o
gravitate mai mic„ dec‚t cele prev„zute la art. 46 paragraful 1 se expune la sancþiunile disciplinare prev„zute de
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe.

1. Regulamentul de procedur„ ∫i de probe intr„ Ón
vigoare la adoptarea sa de c„tre Adunarea statelor p„rþi cu
majoritatea de dou„ treimi din num„rul membrilor s„i.
2. Amendamente la Regulamentul de procedur„ ∫i de
probe pot fi propuse de:
a) oricare stat parte;
b) judec„torii care acþioneaz„ cu majoritate absolut„;
c) procuror.
Aceste amendamente intr„ Ón vigoare la adoptarea lor
cu majoritatea de dou„ treimi din num„rul membrilor
Adun„rii statelor p„rþi.
3. Dup„ adoptarea Regulamentului de procedur„ ∫i de
probe, Ón cazurile urgente Ón care situaþia special„ prezentat„ Ón faþa Curþii nu este prev„zut„ de regulament,
judec„torii pot, cu majoritatea de dou„ treimi, s„ stabileasc„ reguli provizorii care s„ se aplice p‚n„ c‚nd
Adunarea statelor p„rþi, la reuniunea ordinar„ sau extraordinar„ urm„toare, le adopt„, le modific„ sau le respinge.
4. Regulamentul de procedur„ ∫i de probe, amendamentele ce Ól privesc ∫i regulile provizorii sunt conforme cu
dispoziþiile prezentului statut. Amendamentele la

ARTICOLUL 48
Privilegii ∫i imunit„þi

1. Curtea se bucur„ pe teritoriul statelor p„rþi de privilegiile ∫i de imunit„þile necesare Óndeplinirii misiunii sale.
2. Judec„torii, procurorul, procurorii adjuncþi ∫i grefierul
se bucur„ Ón exerciþiul funcþiilor lor ∫i Ón leg„tur„ cu aceste
funcþii de privilegiile ∫i imunit„þile acordate ∫efilor de misiuni
diplomatice. Dup„ expirarea mandatului lor ei continu„ s„
se bucure de imunitate Ón orice procedur„ legal„ pentru
cele vorbite, scrise sau pentru actele care þin de exerciþiul
funcþiilor lor oficiale.
3. Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului ∫i
personalul Grefei se bucur„ de privilegiile, imunit„þile ∫i
facilit„þile necesare exercit„rii funcþiilor lor, conform acordului asupra privilegiilor ∫i imunit„þilor Curþii.
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Regulamentul de procedur„ ∫i de probe, precum ∫i regulile
provizorii nu se aplic„ retroactiv Ón prejudiciul persoanei
care face obiectul unei anchete, urm„riri sau al unei condamn„ri.
5. Œn caz de neconcordanþ„ Óntre prezentul statut ∫i
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe, statutul prevaleaz„.
ARTICOLUL 52
Regulamentul Curþii

1. Judec„torii adopt„ cu majoritatea absolut„, conform
prezentului statut ∫i Regulamentului de procedur„ ∫i de
probe, regulamentul necesar funcþion„rii zilnice a Curþii.
2. Procurorul ∫i grefierul sunt consultaþi la elaborarea
regulamentului Curþii ∫i a oric„rui amendament referitor la
acesta.
3. Regulamentul Curþii ∫i orice amendament referitor la
acesta au efect de la adoptare, dac„ judec„torii nu decid
altfel. Ele sunt comunicate imediat dup„ adoptarea lor statelor p„rþi spre examinare. Ele r„m‚n Ón vigoare dac„
majoritatea statelor p„rþi nu fac obiecþii Ón termen de 6 luni.
CAPITOLUL V
Anchet„ ∫i urm„riri
ARTICOLUL 53
Deschiderea unei anchete

1. Procurorul, dup„ ce a evaluat informaþiile ce i s-au
adus la cuno∫tinþ„, deschide o anchet„, Ón afara cazului Ón
care conchide c„ nu exist„ o baz„ rezonabil„ pentru
urm„rire, Ón baza prezentului statut. Pentru a lua decizia
procurorul examineaz„:
a) dac„ informaþiile aflate la dispoziþia sa ofer„ motive
credibile c„ o crim„ ce þine de competenþa Curþii a fost
sau este pe cale s„ fie comis„;
b) dac„ este sau ar fi admisibil„ cauza, þin‚nd seama
de art. 17; ∫i
c) dac„ exist„ motive serioase de a crede c„, þin‚nd
seama de gravitatea crimei ∫i de interesele victimelor,
ancheta nu ar servi intereselor justiþiei.
Dac„ conchide c„ nu exist„ motive serioase pentru
urm„rire ∫i dac„ aceast„ concluzie se bazeaz„ exclusiv pe
considerentele prev„zute la lit. c), procurorul informeaz„
despre aceasta Camera preliminar„.
2. Dac„ dup„ anchet„ procurorul conchide c„ nu exist„
motive suficiente pentru Ónceperea urm„ririi:
a) pentru c„ nu exist„ o baz„ suficient„, Ón drept sau
Ón fapt, pentru a cere un mandat de arestare sau o citaþie
de Ónf„þi∫are Ón aplicarea art. 58;
b) deoarece cauza este inadmisibil„ faþ„ de prevederile
art. 17; sau
c) pentru c„ urm„rirea nu ar servi intereselor justiþiei,
þin‚nd seama de toate circumstanþele, inclusiv de gravitatea
crimei, de interesele victimelor, de v‚rsta sau handicapul
autorului prezumat ∫i de rolul s„u Ón crima invocat„,
el informeaz„ asupra concluziei sale ∫i considerentelor care
au motivat-o, Camera preliminar„ ∫i statul care i-a deferit
situaþia, conform art. 14, sau Consiliul de Securitate, dac„
este vorba de o situaþie prev„zut„ Ón art. 13 lit. b).
3. a) La cererea statului care a deferit situaþia, conform
art. 14, sau a Consiliului de Securitate, dac„ este vorba
de o situaþie prev„zut„ la art. 13 lit. b), Camera preliminar„ poate examina decizia de neurm„rire luat„ de procuror Ón baza paragrafelor 1 sau 2 ∫i s„ cear„ procurorului
s„ o reaprecieze.

b) Mai mult, Camera preliminar„ poate, din proprie
iniþiativ„, s„ examineze decizia procurorului de neurm„rire
dac„ aceast„ decizie se bazeaz„ exclusiv pe consideraþiile
prev„zute la paragraful 1 lit. c) ∫i la paragraful 2 lit. c).
Œntr-un asemenea caz decizia procurorului nu are efect
dec‚t dac„ ea este confirmat„ de Camera preliminar„.
4. Procurorul poate Ón orice moment s„ Ó∫i reaprecieze
decizia de a deschide sau nu o anchet„ sau de a angaja
sau nu urm„riri Ón lumina noilor fapte sau informaþii.
ARTICOLUL 54
Obligaþii ∫i competenþe ale procurorului Ón materie de anchete

1. Procurorul:
a) pentru stabilirea adev„rului extinde ancheta la toate
faptele ∫i elementele de prob„ care pot fi utile pentru a
determina dac„ exist„ r„spundere penal„, þin‚nd seama de
prezentul statut, ∫i, f„c‚nd aceasta, ancheteaz„ at‚t scopul
culpabiliz„rii, c‚t ∫i al dezincrimin„rii;
b) ia m„suri corespunz„toare spre a asigura eficienþa
anchetelor ∫i urm„ririlor viz‚nd crimele ce þin de competenþa Curþii. F„c‚nd aceasta, þine seama de interesele ∫i
situaþia personal„ a victimelor ∫i martorilor, inclusiv de
v‚rsta, sexul, astfel cum este definit la art. 7 paragraful 3,
∫i de starea lor de s„n„tate; el þine, de asemenea, seama
de natura crimei, Ón special c‚nd aceasta conþine violenþe
sexuale, violenþe cu motivare sexual„ sau violenþe Ómpotriva copiilor; ∫i
c) respect„ pe deplin drepturile persoanelor menþionate
Ón prezentul statut.
2. Procurorul poate ancheta pe teritoriul unui stat:
a) conform dispoziþiilor cap. IX; sau
b) cu autorizarea Camerei preliminare Ón baza art. 57 paragraful 3 lit. d).
3. Procurorul poate:
a) s„ str‚ng„ ∫i s„ examineze elementele de prob„;
b) s„ convoace ∫i s„ interogheze persoane care fac
obiectul unei anchete, victime ∫i martori;
c) s„ cear„ cooperarea oric„rui stat sau organizaþii ori
dispozitiv guvernamental, conform competenþelor lor sau
mandatului lor;
d) s„ Óncheie orice Ónþelegeri sau acorduri care nu sunt
contrare dispoziþiilor prezentului statut ∫i care pot fi necesare pentru facilitarea cooper„rii unui stat, a unei organizaþii interguvernamentale sau a unei persoane;
e) s„ se angajeze s„ nu divulge Ón nici un stadiu al
procedurii documentele sau informaþiile pe care le-a obþinut,
cu condiþia confidenþialit„þii ∫i numai pentru scopul obþinerii
unor noi probe, cu excepþia cazului Ón care informatorul
consimte la divulgarea lor; ∫i
f) s„ ia sau s„ cear„ s„ fie luate m„suri necesare care
s„ asigure confidenþialitatea informaþiilor culese, protecþia
persoanelor sau asigurarea elementelor de prob„.
ARTICOLUL 55
Drepturi ale persoanelor Ón cadrul unei anchete

1. Œntr-o anchet„ deschis„ Ón baza prezentului statut o
persoan„:
a) nu este obligat„ s„ depun„ m„rturie Ómpotriva ei
Ónse∫i, nici s„ se recunoasc„ vinovat„;
b) nu este supus„ la nici o form„ de coerciþie,
constr‚ngere sau ameninþare, nici la tortur„, nici la vreo
alt„ form„ de suferinþ„ sau tratament de cruzime inuman
sau degradant;
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c) beneficiaz„ gratuit, dac„ nu este interogat„ Óntr-o
limb„ pe care o Ónþelege ∫i o vorbe∫te perfect, de ajutorul
unui interpret competent ∫i de toate traducerile necesare
cerinþelor echit„þii; ∫i
d) nu poate fi arestat„ sau deþinut„ arbitrar; ea nu
poate fi privat„ de libertate dac„ aceasta nu are loc pentru
motivul ∫i potrivit procedurii prev„zute Ón prezentul statut.
2. C‚nd exist„ motive s„ se cread„ c„ o persoan„ a
comis o crim„ ce þine de competenþa Curþii ∫i c„ aceast„
persoan„ trebuie s„ fie interogat„ fie de procuror, fie de
autorit„þile naþionale Ón baza unei cereri f„cute conform
cap. IX, aceast„ persoan„ are Ón plus drepturile urm„toare,
asupra c„rora este informat„ Ónainte de a fi interogat„:
a) s„ fie informat„ Ónainte de a fi interogat„ c„ exist„
motive s„ se cread„ c„ ea a comis o crim„ ce þine de
competenþa Curþii;
b) s„ p„streze t„cerea, f„r„ ca aceast„ t„cere s„ fie
luat„ Ón considerare pentru determinarea culpabilit„þii sau a
nevinov„þiei sale;
c) s„ fie asistat„ de un ap„r„tor la alegerea sa sau,
dac„ nu are, de un ap„r„tor din oficiu de fiecare dat„
c‚nd interesele justiþiei o cer, f„r„ a trebui Ón acest caz s„
verse o remunerare, dac„ nu are mijloace;
d) s„ fie interogat„ Ón prezenþa avocatului s„u, dac„ nu
a renunþat la dreptul de a fi asistat„ de un avocat.
ARTICOLUL 56
Rolul Camerei preliminare Ón situaþia Ón care ocazia obþinerii
de informaþii nu se va mai prezenta

1. a) C‚nd procurorul consider„ c„ o anchet„ ofer„
ocazia unic„, care nu se va mai prezenta Ón continuare,
de a lua o m„rturie sau o declaraþie sau de a examina,
culege ori verifica elemente de prob„ Ón scopurile procesului, avizeaz„ despre aceasta Camera preliminar„.
b) Camera preliminar„ poate, Ón aceast„ situaþie, la
cererea procurorului, s„ ia toate m„surile specifice pentru a
asigura eficienþa ∫i integritatea procedurii ∫i, Ón special,
pentru a proteja drepturile ap„r„rii.
c) Cu excepþia deciziei contrare a Camerei preliminare,
procurorul informeaz„, de asemenea, despre circumstanþa
prev„zut„ Ón lit. a) persoana care a fost arestat„ sau s-a
prezentat pe baza citaþiei emise Ón cadrul anchetei, cu scopul ca s„ poat„ fi ascultat„.
2. M„surile prev„zute la paragraful 1 lit. b) pot consta
Ón:
a) a face recomand„ri sau a emite ordonanþe privind
calea de urmat;
b) a ordona Óncheierea unui proces-verbal asupra procedurii;
c) a numi un expert;
d) a autoriza avocatul unei persoane care a fost arestat„ sau s-a Ónf„þi∫at la Curte pe baza citaþiei s„ participe
la procedur„ sau, c‚nd arestarea ori Ónf„þi∫area nu a avut
loc sau avocatul nu a fost Ónc„ ales, a desemna un avocat
care va reprezenta interesele ap„r„rii;
e) a Óns„rcina pe unul dintre membrii s„i sau, Ón caz
de nevoie, pe unul dintre judec„torii disponibili ai Secþiei
preliminare sau ai Secþiei primei instanþe s„ fac„ recomand„ri sau s„ emit„ ordonanþe privind str‚ngerea ori conservarea probelor sau audierii persoanelor;
f) a lua orice alte m„suri necesare pentru culegerea
sau p„strarea elementelor de prob„.
3. a) C‚nd procurorul nu a solicitat m„surile prev„zute
Ón prezentul articol, dar Camera preliminar„ este de p„rere
c„ aceste m„suri sunt necesare pentru p„strarea elementelor de prob„ pe care le apreciaz„ ca esenþiale pentru
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ap„rarea Ón cursul procesului, consult„ procurorul pentru a
afla dac„ acesta avea motive Óntemeiate s„ nu cear„ luarea m„surilor Ón cauz„. Dac„ dup„ consultare Camera conchide c„ faptul de a nu fi cerut aceste m„suri nu este
justificat, poate lua m„suri din proprie iniþiativ„.
b) Procurorul poate face apel Ómpotriva deciziei Camerei
preliminare de a acþiona din proprie iniþiativ„ Ón baza prezentului paragraf. Acest apel este examinat dup„ o procedur„ accelerat„.
4. Admisibilitatea elementelor de prob„ p„strate sau
str‚nse Ón scopurile procesului Ón aplicarea prezentului articol
ori Ónregistrarea acestor elemente de prob„ este reglementat„ de art. 69, valoarea lor fiind cea pe care le-o d„
Camera de prim„ instanþ„.
ARTICOLUL 57
Funcþiile ∫i competenþele Camerei preliminare

1. Dac„ prezentul statut nu dispune altfel, Camera preliminar„ Ó∫i exercit„ funcþiile conform dispoziþiilor prezentului
articol.
2. a) Deciziile date de Camera preliminar„ Ón baza
art. 15, 18, 19, a art. 54 paragraful 2, art. 61 paragraful 7
∫i a art. 72 sunt luate cu majoritatea judec„torilor care o
compun.
b) Œn toate celelalte cazuri un singur judec„tor al
Camerei preliminare poate exercita funcþiile prev„zute Ón
prezentul statut, dac„ nu se prevede altfel printr-o dispoziþie a Regulamentului de procedur„ ∫i de probe sau
printr-o decizie a Camerei preliminare luate cu majoritate.
3. Independent de alte funcþii care Ói sunt conferite Ón
virtutea prezentului statut, Camera preliminar„ poate:
a) la cererea procurorului, s„ dea ordonanþe ∫i s„ elibereze mandatele care pot fi necesare Ón scopurile unei
anchete;
b) la cererea unei persoane care a fost arestat„ sau
s-a Ónf„þi∫at pe baza citaþiei, conform art. 58, s„ emit„
orice ordonanþ„, inclusiv m„surile prev„zute la art. 56,
sau s„ solicite orice concurs, conform cap. IX, care pot fi
necesare pentru ajutarea persoanei la preg„tirea ap„r„rii;
c) Ón caz de nevoie, s„ asigure protecþia ∫i respectarea
vieþii private a victimelor ∫i martorilor, conservarea probelor, protecþia persoanelor care au fost arestate ori s-au
Ónf„þi∫at pe baza citaþiei, precum ∫i protejarea informaþiilor
legate de securitatea naþional„;
d) s„ autorizeze procurorul s„ ia anumite m„suri de
anchet„ pe teritoriul unui stat parte f„r„ s„ Ó∫i asigure
cooperarea acestui stat, conform cap. IX, dac„, þin‚nd
seama, Ón m„sura posibilului, de vederile acestui stat,
Camera a stabilit c„ Ón speþ„ acesta este v„dit incapabil
s„ dea urmare unei cereri de cooperare pentru c„ nici o
autoritate sau component„ competent„ a aparatului s„u
judiciar naþional nu este disponibil„ s„ dea curs unei cereri
de cooperare conform cap. IX;
e) c‚nd un mandat de arestare sau o citaþie de
Ónf„þi∫are a fost emis„ Ón baza art. 58, s„ solicite cooperarea statelor Ón baza art. 93 paragraful 1 lit. k), þin‚nd
seama Ón mod cuvenit de forþa elementelor de prob„ ∫i de
drepturile p„rþilor Ón cauz„, dup„ cum se prevede Ón prezentul statut ∫i Ón Regulamentul de procedur„ ∫i de probe,
pentru a lua m„surile conservatorii Ón scopurile confisc„rii,
Ón special Ón interesul superior al victimelor.
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ARTICOLUL 58

ARTICOLUL 59

Eliberarea de c„tre Camera preliminar„ a unui mandat de arestare sau a unei citaþii pentru Ónf„þi∫are

Procedura de arestare Ón statul de detenþie

1. Œn orice moment dup„ deschiderea unei anchete
Camera preliminar„ elibereaz„, la cererea procurorului, un
mandat de arestare Ómpotriva unei persoane dac„, dup„
examinarea cererii ∫i a elementelor de prob„ sau a altor
informaþii furnizate de procuror, ea este convins„ c„:
a) exist„ motive Óntemeiate s„ se cread„ c„ aceast„
persoan„ a comis o crim„ ce þine de competenþa Curþii; ∫i
b) arestarea acestei persoane este necesar„ pentru a
garanta:
(i) c„ persoana se va Ónf„þi∫a;
(ii) c„ ea nu va Ómpiedica ancheta sau procedura Ón
faþa Curþii, nici nu Ói va compromite desf„∫urarea;
sau
(iii) Ón caz de nevoie, c„ ea nu va urm„ri executarea
crimei despre care este vorba sau a unei crime
conexe ce þine de competenþa Curþii ∫i care s-a
produs Ón acelea∫i circumstanþe.
2. Cererea procurorului conþine urm„toarele elemente:
a) numele persoanei vizate ∫i orice alte elemente utile
pentru identificare;
b) o referire precis„ la crima ce þine de competenþa
Curþii, pe care persoana este b„nuit„ c„ a comis-o;
c) expunerea succint„ a faptelor invocate c„ ar constitui
aceast„ crim„;
d) un rezumat al probelor care reprezint„ motive Óntemeiate s„ se cread„ c„ persoana a comis aceast„ crim„;
∫i
e) considerentele pentru care procurorul apreciaz„ c„
este necesar s„ procedeze la arestarea acestei persoane.
3. Mandatul de arestare conþine elementele urm„toare:
a) numele persoanei vizate ∫i orice alte elemente utile
de identificare;
b) o referire precis„ la crima ce þine de competenþa
Curþii, care justific„ arestarea; ∫i
c) expunerea succint„ a faptelor invocate ca reprezent‚nd aceast„ crim„.
4. Mandatul de arestare r„m‚ne Ón vigoare at‚ta vreme
c‚t Curtea nu a decis altfel.
5. Pe baza mandatului de arestare Curtea poate s„
cear„ arestarea provizorie sau arestarea ∫i predarea persoanei conform cap. IX.
6. Procurorul poate cere Camerei preliminare s„ modifice mandatul de arestare prin recalificarea crimelor la care
acesta se refer„ sau prin ad„ugarea de noi crime. Camera
preliminar„ modific„ mandatul de arestare dac„ are motive
Óntemeiate s„ cread„ c„ persoana a comis crimele cu privire la care s-a f„cut o recalificare sau crime noi.
7. Procurorul poate cere Camerei preliminare s„ emit„
o citaþie de Ónf„þi∫are Ón locul mandatului de arestare. Dac„
Camera preliminar„ este convins„ c„ exist„ motive Óntemeiate de a crede c„ persoana a comis crima care Ói este
imputat„ ∫i c„ o citaþie de Ónf„þi∫are este suficient„ pentru
a garanta c„ ea se va prezenta Ón faþa Curþii, emite o
citaþie cu sau f„r„ condiþii restrictive de libertate (altele
dec‚t detenþia), dac„ legislaþia naþional„ prevede aceasta.
Citaþia conþine elementele urm„toare:
a) numele persoanei vizate ∫i orice alte elemente utile
de identificare;
b) data Ónf„þi∫„rii;
c) o referire precis„ la crima ce þine de competenþa
Curþii, pe care persoana se b„nuie∫te c„ ar fi comis-o; ∫i
d) expunere succint„ a faptelor invocate c„ ar constitui
aceast„ crim„.
Citaþia este notificat„ persoanei vizate.

1. Statul parte care a primit o cerere de arestare provizorie sau de arestare ∫i de predare ia imediat m„suri
pentru a face s„ fie arestat„ persoana Ón cauz„, conform
legislaþiei ∫i dispoziþiilor cap. IX.
2. Orice persoan„ arestat„ este deferit„ f„r„ Ónt‚rziere
autorit„þii judiciare competente a statului de detenþie care
verific„, conform legislaþiei acestui stat, dac„:
a) mandatul vizeaz„ chiar aceast„ persoan„;
b) aceasta a fost arestat„ conform unei proceduri
legale; ∫i
c) drepturile sale au fost respectate.
3. Persoana arestat„ are dreptul s„ cear„ autorit„þii
competente a statului de detenþie punerea Ón libertate provizorie Ón a∫teptarea pred„rii sale.
4. C‚nd se pronunþ„ asupra acestei cereri, autoritatea
competent„ a statului de detenþie examineaz„ dac„, þin‚nd
seama de gravitatea crimelor invocate, urgenþa ∫i circumstanþele excepþionale justific„ punerea Ón libertate provizorie
∫i dac„ garanþiile dorite asigur„ c„ statul de detenþie poate
s„ se achite de obligaþia sa de a preda Curþii persoana.
Autoritatea competent„ a statului de detenþie nu poate examina dac„ mandatul de arestare a fost eliberat Ón mod
legal faþ„ de art. 58 paragraful 1 lit. a) ∫i b).
5. Camera preliminar„ este avizat„ asupra oric„rei
cereri de punere Ón libertate provizorie ∫i face recomand„ri
autorit„þii competente a statului de detenþie. Œnainte de pronunþarea deciziei aceasta ia integral Ón considerare aceste
recomand„ri, inclusiv, dac„ este cazul, cele care se refer„
la m„surile corespunz„toare pentru Ómpiedicarea evad„rii
persoanei.
6. Dac„ punerea Ón libertate provizorie este acordat„,
Camera preliminar„ poate cere rapoarte periodice asupra
regimului libert„þii provizorii.
7. O dat„ ordonat„ predarea de c„tre statul de detenþie,
persoana este predat„ Curþii c‚t mai cur‚nd posibil.
ARTICOLUL 60
Procedura iniþial„ Ón faþa Curþii

1. De Óndat„ ce persoana a fost predat„ Curþii sau
dup„ Ónf„þi∫area ei Ón faþa acesteia, voluntar sau prin
citare, Camera preliminar„ verific„ dac„ ea a fost informat„
asupra crimelor ce Ói sunt imputate, inclusiv dreptul de a
cere punerea sa Ón liberate provizorie pe parcursul
judec„þii.
2. Persoana la care se refer„ un mandat de arestare
poate cere punerea sa Ón libertate provizorie pe parcursul
judec„þii. Dac„ Camera preliminar„ este convins„ c„ sunt
Óntrunite condiþiile enunþate la art. 58 paragraful 1, persoana este menþinut„ Ón detenþie. Dac„ nu, Camera preliminar„ o pune Ón libertate, cu sau f„r„ condiþii.
3. Camera preliminar„ reexamineaz„ periodic decizia sa
de punere Ón libertate sau menþinerea Ón detenþie. Ea poate
s„ fac„ aceasta Ón orice moment, la cererea procurorului
sau a persoanei interesate. Camera poate Ón aceast„
situaþie s„ Ó∫i modifice decizia privind detenþia, punerea Ón
libertate sau condiþiile acesteia dac„ este convins„ c„
evoluþia Ómprejur„rilor faptelor o justific„.
4. Camera preliminar„ se asigur„ c„ detenþia Ónaintea
procesului nu se prelunge∫te Ón mod excesiv din cauza
unei Ónt‚rzieri nejustificate imputabile procurorului. Dac„ o
asemenea Ónt‚rziere se produce, Camera examineaz„ posibilitatea de a pune persoana interesat„ Ón libertate, cu sau
f„r„ condiþii.
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5. Dac„ este necesar, Camera preliminar„ poate emite
un mandat de arestare pentru a garanta Ónf„þi∫area persoanei care a fost pus„ Ón libertate.
ARTICOLUL 61
Confirmarea Ónvinuirilor Ónainte de proces

1. Sub rezerva paragrafului 2, Óntr-un termen rezonabil
dup„ predarea persoanei c„tre Curte sau Ónf„þi∫area sa
voluntar„ Ón faþa acesteia, Camera preliminar„ þine o
∫edinþ„ pentru a confirma Ónvinuirile pe care procurorul
Ónþelege s„ se bazeze pentru a cere trimiterea Ón judecat„.
™edinþa se desf„∫oar„ Ón prezenþa procurorului ∫i a persoanei care face obiectul anchetei sau a urm„ririi, precum
∫i a avocatului acesteia.
2. Camera preliminar„ poate, la cererea procurorului
sau din proprie iniþiativ„, s„ þin„ o ∫edinþ„ Ón absenþa persoanei interesate, pentru a confirma Ónvinuirile pe care procurorul Ónþelege s„ se bazeze pentru a cere trimiterea Ón
judecat„, c‚nd persoana:
a) a renunþat la dreptul s„u de a fi prezent„; sau
b) a fugit sau este de neg„sit ∫i tot ceea ce a fost
rezonabil posibil a fost f„cut pentru a garanta Ónf„þi∫area
sa Ón faþa Curþii ∫i a o informa asupra Ónvinuirilor care i se
aduc ∫i despre þinerea unei ∫edinþe viitoare pentru confirmarea acestor Ónvinuiri.
Œn aceste cazuri persoana este reprezentat„ de un avocat c‚nd Camera preliminar„ consider„ c„ aceasta
serve∫te interesele justiþiei.
3. Œntr-un termen rezonabil Ónaintea ∫edinþei, persoana:
a) prime∫te notificarea scris„ asupra Ónvinuirilor pe care
procurorul Ónþelege s„ se bazeze pentru a cere trimiterea
Ón judecat„; ∫i
b) este informat„ asupra elementelor de prob„ pe care
procurorul Ónþelege s„ se bazeze la ∫edinþ„.
Camera preliminar„ poate da ordonanþe privind divulgarea informaþiilor Ón scopurile ∫edinþei.
4. Œnainte de ∫edinþ„ procurorul poate continua ancheta
∫i poate modifica sau retrage Ónvinuirile. Persoana vizat„
prime∫te notificare asupra oric„rui amendament sau retrageri de Ónvinuiri, Óntr-un termen rezonabil Ónainte de
∫edinþ„. Œn caz de retragere de Ónvinuiri procurorul informeaz„ Camera preliminar„ despre motivele acestei retrageri.
5. La ∫edinþ„ procurorul Ó∫i Óntemeiaz„ fiecare dintre
Ónvinuiri pe probe suficiente pentru a stabili existenþa unor
motive serioase de a crede c„ persoana a comis crima
care Ói este imputat„. El se poate baza pe probe sub
form„ de documente sau de rezumate ∫i nu este obligat
de a face s„ se Ónf„þi∫eze martorii care trebuie s„ fie
audiaþi la proces.
6. La ∫edinþ„ persoana poate:
a) s„ conteste Ónvinuirile;
b) s„ conteste elementele de prob„ produse de
procuror; ∫i
c) s„ prezinte elemente de prob„.
7. La terminarea ∫edinþei Camera preliminar„ stabile∫te
dac„ exist„ probe suficiente care s„ dea motive serioase
s„ se cread„ c„ persoana a comis fiecare dintre crimele
care Ói sunt imputate. Potrivit celor stabilite Camera preliminar„:
a) confirm„ Ónvinuirile pentru care a decis c„ existau
probe suficiente ∫i trimite persoana Ón faþa Camerei de
prim„ instanþ„, pentru a fi judecat„ pe baza Ónvinuirilor
confirmate;
b) nu confirm„ Ónvinuirile pentru care a decis c„ nu
exist„ probe suficiente;
c) am‚n„ ∫edinþa ∫i cere procurorului s„ aib„ Ón vedere:
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(i) s„ aduc„ probe suplimentare sau s„ procedeze la
noi anchete referitoare la o Ónvinuire special„; sau
(ii) s„ modifice o Ónvinuire dac„ probele produse par
a stabili c„ o alt„ crim„, care þine de competenþa
Curþii, a fost comis„.
8. C‚nd Camera preliminar„ nu confirm„ o Ónvinuire,
procurorului nu Ói este interzis s„ cear„ ulterior confirmarea
acestei Ónvinuiri, dac„ el Ó∫i justific„ cererea cu probe suplimentare.
9. Dup„ confirmarea Ónvinuirilor ∫i Ónainte ca procesul s„
Ónceap„ procurorul poate modifica Ónvinuirile, cu autorizarea
Camerei preliminare ∫i dup„ ce acuzatul a fost avizat despre aceasta. Dac„ procurorul Ónþelege s„ adauge Ónvinuiri
suplimentare sau s„ substituie Ónvinuirile aduse cu Ónvinuiri
mai grave, este necesar„ o ∫edinþ„ conform prezentului
articol, pentru confirmarea Ónvinuirilor noi. Dup„ deschiderea
procesului procurorul poate retrage Ónvinuirile, cu autorizarea Camerei preliminare.
10. Orice mandat deja eliberat Ónceteaz„ s„ aib„ efect
Ón leg„tur„ cu orice Ónvinuire neconfirmat„ de Camera preliminar„ sau retras„ de procuror.
11. Dup„ confirmarea Ónvinuirilor, conform prezentului
articol, Pre∫edinþia constituie o Camer„ de prim„ instanþ„,
care, sub rezerva paragrafului 9 ∫i a art. 64 paragraful 4,
conduce faza urm„toare a procedurii ∫i poate Óndeplini Ón
acest scop orice funcþie a Camerei preliminare, util„ Ón
speþ„.
CAPITOLUL VI
Procesul
ARTICOLUL 62
Locul procesului

Dac„ nu s-a decis altfel, procesul se þine la sediul
Curþii.
ARTICOLUL 63
Procesul Ón prezenþa acuzatului

1. Acuzatul este prezent la procesul s„u.
2. Dac„ acuzatul, prezent Ón faþa Curþii, tulbur„ continuu
desf„∫urarea procesului, Camera de prim„ instanþ„ poate
ordona evacuarea acestuia din sala de ∫edinþ„, av‚nd grij„
ca acesta s„ urm„reasc„ procesul ∫i s„ dea instrucþiuni
avocatului s„u, din exteriorul s„lii, la nevoie cu ajutorul mijloacelor tehnice de comunicaþie. Asemenea m„suri nu sunt
luate dec‚t Ón circumstanþe excepþionale, c‚nd alte soluþii
rezonabile s-au dovedit zadarnice, ∫i numai pentru durata
strict necesar„.
ARTICOLUL 64
Funcþiile ∫i competenþele Camerei de prim„ instanþ„

1. Funcþiile ∫i competenþele Camerei de prim„ instanþ„,
enunþate Ón prezentul articol, sunt exercitate conform statutului ∫i Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
2. Camera de prim„ instanþ„ vegheaz„ ca procesul s„
fie condus Ón mod echitabil ∫i cu operativitate, cu respectarea deplin„ a drepturilor acuzatului ∫i þin‚nd pe deplin
seama de necesitatea de a asigura protecþia victimelor ∫i a
martorilor.
3. C‚nd cauza este trimis„ spre judecare, conform prezentului statut, Camera de prim„ instanþ„ c„reia i-a fost
atribuit„:
a) consult„ p„rþile ∫i adopt„ toate procedurile utile conducerii echitabile ∫i operative a instanþei;
b) determin„ limba sau limbile procesului; ∫i
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c) sub rezerva oric„ror alte dispoziþii aplicabile din prezentul statut, asigur„ divulgarea de documente sau de
informaþii Ónc„ nedivulgate, suficient de devreme Ónaintea
deschiderii procesului, pentru a permite o preg„tire suficient„ a acestuia.
4. Camera de prim„ instanþ„ poate, dac„ aceasta este
necesar, pentru a-i asigura funcþionarea eficace ∫i echitabil„, s„ supun„ problemele preliminare Camerei preliminare
sau, la nevoie, unui alt judec„tor disponibil al secþiei preliminare.
5. Camera de prim„ instanþ„ poate, notific‚nd aceasta
p„rþilor, s„ ordone conexarea sau disjungerea, dup„ caz, a
Ónvinuirilor aduse Ómpotriva mai multor acuzaþi.
6. Œn exercitarea funcþiilor sale, Ónainte sau Ón timpul
procesului, Camera de prim„ instanþ„ poate, dac„ este
necesar:
a) s„ Ó∫i asume toate funcþiile Camerei preliminare,
prev„zute la art. 61 paragraful 11;
b) s„ dispun„ Ónf„þi∫area martorilor ∫i audierea lor, precum ∫i prezentarea de documente ∫i de alte elemente de
prob„, obþin‚nd la nevoie ajutorul statelor, conform dispoziþiilor prezentului statut;
c) s„ dispun„ protecþia informaþiilor confidenþiale;
d) s„ ordone producerea de probe Ón completarea celor
care au fost str‚nse Ónaintea procesului sau prezentate la
proces de p„rþi;
e) s„ asigure protecþia acuzatului, martorilor ∫i a victimelor; ∫i
f) s„ statueze asupra oric„rei alte probleme pertinente.
7. Procesul este public. Cu toate acestea Camera de
prim„ instanþ„ poate, pe baza Ómprejur„rilor speciale, s„
decid„ ca anumite ∫edinþe s„ se desf„∫oare cu u∫ile
Ónchise, Ón scopurile enunþate la art. 68 sau Ón vederea
protej„rii informaþiilor confidenþiale sau sensibile date Ón
depoziþii.
8. a) La deschiderea procesului Camera de prim„
instanþ„ face s„ se dea citire acuzatului asupra Ónvinuirilor
prealabile confirmate de Camera preliminar„. Camera de
prim„ instanþ„ se asigur„ c„ acuzatul Ónþelege natura Ónvinuirilor. Camera d„ acuzatului posibilitatea s„ pledeze recunosc‚ndu-se vinovat, potrivit celor prev„zute la art. 65, sau
s„ pledeze consider‚ndu-se nevinovat.
b) La proces pre∫edintele poate da instrucþiuni pentru
conducerea dezbaterilor, mai ales pentru ca acestea s„ se
desf„∫oare Ón mod echitabil ∫i imparþial. Sub rezerva
instrucþiunilor eventuale ale pre∫edintelui, p„rþile pot s„ produc„ elemente de prob„ conform dispoziþiilor prezentului
statut.
9. Camera de prim„ instanþ„ poate, mai ales la cererea
unei p„rþi sau din oficiu:
a) s„ statueze asupra admisibilit„þii sau pertinenþei probelor; ∫i
b) s„ ia orice m„sur„ necesar„ pentru a asigura ordinea Ón ∫edinþ„.
10. Camera de prim„ instanþ„ vegheaz„ ca grefierul s„
Óntocmeasc„ ∫i s„ p„streze un proces-verbal integral al
procesului, relat‚nd cu fidelitate dezbaterile.
ARTICOLUL 65
Procedura Ón caz de recunoa∫tere a vinov„þiei

1. C‚nd acuzatul Ó∫i recunoa∫te vinov„þia, dup„ cum
prevede art. 64 paragraful 8 lit. a), Camera de prim„
instanþ„ stabile∫te:
a) dac„ acuzatul Ónþelege natura ∫i consecinþele recunoa∫terii vinov„þiei sale;
b) dac„ recunoa∫terea vinov„þiei a fost voluntar„, dup„
o consultare suficient„ cu ap„r„torul acuzatului; ∫i

c) dac„ recunoa∫terea vinov„þiei este justificat„ de faptele cauzei, a∫a cum rezult„:
(i) din Ónvinuirile prezentate de procuror, cu care acuzatul este de acord;
(ii) din orice document prezentat de procuror, care
Ónsoþe∫te Ónvinuirile ∫i pe care acuzatul le accept„;
∫i
(iii) din orice alte probe, cum sunt m„rturiile, prezentate de procuror sau de acuzat.
2. Dac„ Camera de prim„ instanþ„ este convins„ c„
sunt reunite condiþiile prev„zute la paragraful 1, stabile∫te
c„ recunoa∫terea vinov„þiei, Ónsoþit„ de toate probele complementare prezentate, Óntrune∫te toate elementele constitutive ale crimei la care se refer„ ∫i poate s„ considere
acuzatul vinovat pentru aceast„ crim„.
3. Dac„ Camera de prim„ instanþ„ nu este convins„ c„
sunt reunite condiþiile prev„zute la paragraful 1, stabile∫te
c„ nu exist„ recunoa∫tere de vinov„þie, caz Ón care decide
ca procesul s„ fie continuat potrivit procedurii normale
prev„zute de prezentul statut ∫i poate trimite cauza unei
alte Camere de prim„ instanþ„.
4. Dac„ Camera de prim„ instanþ„ este convins„ c„ o
prezentare mai complet„ a faptelor cauzei ar fi Ón interesul
justiþiei, Óndeosebi Ón interesul victimelor, ea poate:
a) s„ cear„ procurorului s„ prezinte elemente de prob„
suplimentare, inclusiv depoziþii de martori; sau
b) s„ decid„ ca procesul s„ se continue dup„ procedurile normale prev„zute de prezentul statut, caz Ón care
aceasta consider„ c„ nu exist„ recunoa∫tere de vinov„þie
∫i trimite cauza unei alte camere de prim„ instanþ„.
5. Orice discuþie Óntre procuror ∫i ap„rare, referitoare la
modificarea capetelor de acuzare, recunoa∫terea de
vinov„þie sau pedeapsa de pronunþat, nu angajeaz„ Curtea.
ARTICOLUL 66
Prezumþia de nevinov„þie

1. Oricare persoan„ este prezumat„ nevinovat„ p‚n„
c‚nd vinov„þia sa este stabilit„ Ón faþa Curþii, conform dreptului aplicabil.
2. Procurorului Ói incumb„ sarcina de a dovedi vinov„þia
acuzatului.
3. Pentru a condamna acuzatul Curtea trebuie s„
fie convins„ de vinov„þia acestuia dincolo de orice Óndoial„
rezonabil„.
ARTICOLUL 67
Drepturile acuzatului

1. La examinarea Ónvinuirilor ce i se aduc acuzatul are
dreptul ca, þin‚nd seama de dispoziþiile prezentului statut,
cauza lui s„ fie prezentat„ public, echitabil ∫i imparþial. El
are dreptul, Ón deplin„ egalitate, cel puþin la garanþiile
urm„toare:
a) s„ fie informat Ón termenul cel mai scurt ∫i Ón mod
detaliat asupra naturii cauzei ∫i conþinutului Ónvinuirilor Óntr-o
limb„ pe care el o Ónþelege ∫i o vorbe∫te perfect;
b) s„ dispun„ de timpul ∫i de facilit„þile necesare pentru
preg„tirea ap„r„rii sale ∫i s„ comunice liber ∫i confidenþial
cu avocatul ales de el;
c) s„ fie judecat f„r„ Ónt‚rziere excesiv„;
d) sub rezerva dispoziþiilor art. 63 paragraful 2, s„ fie
prezent la procesul s„u, s„ se apere singur sau s„ fie
asistat de un ap„r„tor la alegerea sa; dac„ nu are
ap„r„tor, s„ fie informat despre dreptul de a avea unul ∫i,
de fiecare dat„ c‚nd interesul justiþiei o cere, s„ i se
atribuie din oficiu un ap„r„tor de c„tre Curte, f„r„
cheltuieli, dac„ nu are mijloace s„ Ól remunereze;
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e) s„ interogheze sau s„ cear„ interogarea martorilor
acuz„rii ∫i s„ obþin„ Ónf„þi∫area ∫i interogarea martorilor
ap„r„rii Ón acelea∫i condiþii cu martorii acuz„rii. Acuzatul
are, de asemenea, dreptul s„ Ó∫i susþin„ mijloacele de
ap„rare ∫i s„ prezinte alte probe admisibile Ón baza prezentului statut;
f) s„ fie asistat gratuit de un interpret competent ∫i s„
beneficieze de traducerile necesare pentru satisfacerea
cerinþelor echit„þii, dac„ limba folosit„ Ón orice procedur„
urmat„ de Curte sau Ón orice document prezentat nu este
o limb„ pe care el o Ónþelege ∫i o vorbe∫te perfect;
g) s„ nu fie forþat s„ m„rturiseasc„ Ómpotriva sa sau s„
Ó∫i recunoasc„ vinov„þia ∫i s„ p„streze t„cerea, f„r„ ca
aceast„ t„cere s„ fie luat„ Ón considerare pentru determinarea vinov„þiei sau nevinov„þiei sale;
h) s„ fac„ f„r„ prestare de jur„m‚nt o declaraþie scris„
sau oral„ pentru ap„rarea sa; ∫i
i) s„ nu i se impun„ r„sturnarea sarcinii probei, nici
sarcina respingerii.
2. Œn afar„ de celelalte comunic„ri prev„zute de prezentul statut procurorul comunic„ ap„r„rii, din momentul c‚nd
aceasta este posibil, probele din posesia sa ori la dispoziþia sa, despre care el apreciaz„ c„ Ól disculp„ pe acuzat sau tind s„ Ól disculpe ori s„ atenueze vinov„þia sa
sau sunt de natur„ s„ afecteze credibilitatea probelor de
Ónvinuire. Œn caz de Óndoial„ Ón ceea ce prive∫te aplicarea
prezentului paragraf, Curtea decide.
ARTICOLUL 68
Protecþia ∫i participarea la proces a victimelor ∫i martorilor

1. Curtea ia m„surile corespunz„toare pentru a proteja
securitatea, bun„starea fizic„ ∫i psihologic„, demnitatea ∫i
respectarea vieþii private a victimelor ∫i martorilor. F„c‚nd
aceasta, ea þine seama de toþi factorii pertinenþi, mai ales
v‚rsta, sexul cum este definit la art. 7 paragraful 3, sau
starea s„n„t„þii, precum ∫i natura crimei, Óndeosebi, dar nu
Ón mod exclusiv, c‚nd aceasta este Ónsoþit„ de violenþe cu
caracter sexual, de violenþe cu motivare sexual„ sau de
violenþe Ómpotriva copiilor. Procurorul ia aceste m„suri
Óndeosebi Ón stadiul anchetei ∫i urm„ririi. Aceste m„suri nu
trebuie s„ fie nici prejudiciabile, nici contrare drepturilor
ap„r„rii ∫i exigenþelor unui proces echitabil ∫i imparþial.
2. Prin excepþie de la principiul publicit„þii dezbaterilor
enunþat la art. 67, Camerele Curþii pot, cu scopul protej„rii
victimelor ∫i martorilor sau a acuzatului, s„ ordone ∫edinþ„
Ónchis„ pentru o anumit„ parte a procedurii sau s„ permit„
ca depoziþiile s„ fie luate cu mijloace electronice sau cu
alte mijloace speciale. Aceste m„suri sunt aplicate Óndeosebi faþ„ de o victim„ a violenþelor sexuale sau faþ„ de un
copil care este victim„ sau martor, Ón afar„ de cazul Ón
care Curtea decide altfel þin‚nd seama de toate
Ómprejur„rile ∫i Óndeosebi de opiniile victimei sau ale martorului.
3. C‚nd este vorba de interesele personale ale victimelor, Curtea permite ca punctele lor de vedere ∫i
preocup„rile lor s„ fie expuse ∫i examinate Ón stadii ale
procedurii pe care le consider„ potrivite ∫i Óntr-un mod Ón
care nu este nici prejudiciabil, nici contrar drepturilor
ap„r„rii ∫i exigenþelor unui proces echitabil ∫i imparþial.
Aceste opinii ∫i preocup„ri pot fi expuse de c„tre reprezentanþii legali ai victimelor, c‚nd Curtea apreciaz„ adecvat, conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
4. Diviziunea de ajutor a victimelor ∫i martorilor poate
acorda asistenþ„ procurorului ∫i Curþii Ón privinþa m„surilor
de protecþie, dispoziþiilor de securitate ∫i potrivit activit„þilor
de avizare ∫i de ajutor prev„zute la art. 43 paragraful 6.
5. C‚nd divulgarea de elemente de prob„ ∫i de
informaþii Ón baza prezentului statut risc„ s„ pun„ grav Ón
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pericol un martor sau pe membrii familiei sale, procurorul
poate, Ón oricare procedur„ care are loc Ónaintea deschiderii procesului, s„ se abþin„ de a divulga aceste elemente
de prob„ sau informaþii ∫i s„ prezinte un rezumat.
Asemenea m„suri trebuie s„ fie aplicate Óntr-un mod care
nu este nici prejudiciabil, nici contrar drepturilor la ap„rare
∫i exigenþelor unui proces echitabil ∫i imparþial.
6. Un stat poate cere s„ fie luate m„surile necesare
pentru a asigura protecþia faþ„ de funcþionarii sau agenþii
s„i ∫i protecþia informaþiilor confidenþiale sau sensibile.
ARTICOLUL 69
Proba

1. Œnainte de a depune m„rturie fiecare martor, conform
Regulamentului de procedur„ ∫i de probe, Ó∫i ia angajamentul de a spune adev„rul.
2. Martorii sunt ascultaþi personal Ón ∫edinþ„, sub
rezerva m„surilor prev„zute la art. 68 sau Ón Regulamentul
de procedur„ ∫i de probe. Curtea poate, de asemenea, s„
autorizeze un martor s„ prezinte o declaraþie oral„ sau o
Ónregistrare video sau audio ∫i s„ prezinte documente sau
Ónscrisuri sub rezerva dispoziþiilor prezentului statut ∫i conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe. Aceste
m„suri nu trebuie s„ fie nici prejudiciabile, nici contrare
drepturilor la ap„rare.
3. P„rþile pot s„ prezinte probe pertinente pentru cauz„,
conform art. 64. Curtea are competenþa de a cere prezentarea oric„ror probe pe care le socote∫te necesare pentru
aflarea adev„rului.
4. Curtea poate s„ se pronunþe asupra pertinenþei ∫i
admisibilit„þii probelor, conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe, þin‚nd seama mai ales de valoarea probant„ a acestora ∫i de posibilitatea ca ele s„ d„uneze
echit„þii procesului sau unei evalu„ri echitabile a depoziþiei
unui martor.
5. Curtea respect„ regulile confidenþialit„þii, astfel cum
au fost enunþate Ón Regulamentul de procedur„ ∫i de probe.
6. Curtea nu cere dovedirea faptelor care sunt notorii,
dar redacteaz„ despre acestea un proces-verbal judiciar.
7. Probele obþinute printr-un mijloc care violeaz„ prezentul statut sau drepturile omului recunoscute pe plan
internaþional nu sunt admisibile:
a) dac„ violarea pune serios Ón discuþie credibilitatea
probelor; sau
b) dac„ admiterea acestor probe ar fi de natur„ s„
compromit„ procedura ∫i s„ aduc„ o grav„ atingere integrit„þii sale.
8. C‚nd se pronunþ„ asupra pertinenþei sau admisibilit„þii probelor reunite de un stat, Curtea nu se pronunþ„
asupra aplic„rii legislaþiei naþionale a acestui stat.
ARTICOLUL 70
Fapte care aduc atingere administr„rii justiþiei

1. Curtea are competenþa de a judeca urm„toarele
infracþiuni care aduc atingere administr„rii justiþiei, c‚nd
sunt comise cu intenþie:
a) m„rturia mincinoas„ a unei persoane care ∫i-a luat
angajamentul de a spune adev„rul Ón aplicarea art. 69 paragraful 1;
b) prezentarea de elemente de prob„ false sau falsificate Ón cuno∫tinþ„ de cauz„;
c) coruperea de martori, manevre viz‚nd s„ Ómpiedice
un martor de a se Ónf„þi∫a sau de a depune m„rturie Ón
mod liber, represalii exercitate Ómpotriva unui martor Ón
leg„tur„ cu declaraþia sa, distrugerea sau falsificarea probelor ori Ómpiedicarea str‚ngerii unor astfel de probe;
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d) intimidarea unui membru sau agent al Curþii, Ómpiedicarea acþiunii sale sau traficul de influenþ„, cu scopul de a
Ól determina, prin constr‚ngere sau convingere, s„ nu Ó∫i
exercite funcþiile sau s„ nu le exercite cum ar trebui;
e) represalii Ómpotriva unui membru sau agent al Curþii
datorit„ funcþiilor executate de acesta sau de un alt membru sau agent;
f) solicitarea sau acceptarea unei retribuþii ilegale de un
membru sau un agent al Curþii Ón cadrul funcþiilor sale oficiale.
2. Principiile ∫i procedurile care guverneaz„ exercitarea
de c„tre Curte a competenþei sale faþ„ de faptele care
aduc atingeri administr„rii justiþiei Ón baza prezentului articol
sunt enunþate Ón Regulamentul de procedur„ ∫i de probe.
Modalit„þile de cooperare internaþional„ cu Curtea la punerea Ón aplicare a prezentului articol sunt reglementate de
legislaþia naþional„ a statului solicitat.
3. Œn caz de condamnare Curtea poate impune o
pedeaps„ cu Ónchisoarea, care s„ nu dep„∫easc„ 5 ani,
sau o amend„ prev„zut„ de Regulamentul de procedur„ ∫i
de probe ori ambele.
4. a) Statele p„rþi extind dispoziþiile dreptului lor penal,
care reprim„ faptele care aduc atingeri integrit„þii procedurilor de anchet„ sau sistemelor lor judiciare, la faptele care
aduc atingeri administr„rii justiþiei Ón baza prevederilor prezentului articol, comise pe teritoriul lor sau de c„tre unul
dintre resortisanþii s„i.
b) La cererea Curþii un stat parte sesizeaz„ autorit„þile
sale competente, Ón scopul urm„ririi de fiecare dat„ c‚nd
consider„ necesar. Aceste autorit„þi instrumenteaz„ dosarele Ón cauz„ cu diligenþ„, asigur‚nd pentru aceasta mijloacele necesare unei acþiuni eficiente.
ARTICOLUL 71
Sancþiuni Ón caz de perturbare a ∫edinþei

1. Curtea poate sancþiona abaterile de la conduit„ Ón
∫edinþ„, inclusiv perturbarea ∫edinþei sau refuzul deliberat
de a respecta instrucþiunile sale, prin m„suri administrative,
altele dec‚t o pedeaps„ cu Ónchisoarea, de exemplu, evacuarea temporar„ sau permanent„ din sal„, o amend„ sau
alte m„suri prev„zute Ón Regulamentul de procedur„ ∫i de
probe.
2. Regimul sancþiunilor prev„zute la paragraful 1 este
stabilit Ón Regulamentul de procedur„ ∫i probe.
ARTICOLUL 72
Protecþia informaþiilor privind securitatea naþional„

1. Prezentul articol se aplic„ Ón toate cazurile Ón care
divulgarea de informaþii sau de documente ale unui stat ar
aduce atingere, potrivit avizului acestui stat, intereselor ∫i
securit„þii sale naþionale. Aceste cazuri sunt Ón special cele
la care se refer„ art. 56 paragrafele 2 ∫i 3, art. 61 paragraful 3, art. 64 paragraful 3, art. 67 paragraful 2, art. 68
paragraful 6, articolul 87 paragraful 6 ∫i art. 93, precum ∫i
cazurile, Ón orice alt stadiu al procedurii, Ón care o astfel
de divulgare poate fi pus„ Ón cauz„.
2. Prezentul articol se aplic„, de asemenea, c‚nd o
persoan„ care a fost invitat„ s„ furnizeze informaþii sau
elemente de prob„ a refuzat s„ o fac„ sau a informat
statul asupra motivului c„ divulgarea lor ar aduce atingere
intereselor unui stat Ón materie de securitate naþional„ ∫i
c‚nd acest stat confirm„ c„, dup„ opinia sa, divulgarea
acestor informaþii ar aduce atingere intereselor securit„þii
sale naþionale.

3. Nici o dispoziþie a prezentului articol nu aduce atingere normelor de confidenþialitate aplicabile Ón baza art. 54
paragraful 3 lit. e) ∫i f), nici aplic„rii art. 73.
4. Dac„ un stat afl„ c„ informaþii sau documente ale
statului sunt sau vor fi probabil divulgate Óntr-o anumit„
faz„ a procedurii ∫i dac„ acesta apreciaz„ c„ o astfel de
divulgare ar aduce atingere intereselor securit„þii sale
naþionale, acest stat are dreptul s„ intervin„ Ón vederea
reglement„rii acestei probleme, conform dispoziþiilor prezentului articol.
5. C‚nd un stat apreciaz„ c„ divulgarea informaþiilor ar
aduce atingere intereselor securit„þii sale naþionale, el ia,
Ón leg„tur„ cu procurorul, ap„rarea, Camera preliminar„
sau Camera de prim„ instanþ„, dup„ caz, toate m„surile
rezonabile posibile pentru a g„si o soluþie de comun acord.
Aceste m„suri pot s„ consiste Ón special Ón:
a) modificarea sau precizarea cererii;
b) decizia Curþii cu privire la problema pertinenþei
informaþiilor sau probelor cerute ori cu privire la problema
de a ∫ti dac„ probele, de∫i pertinente, ar putea fi sau au
fost obþinute dintr-o alt„ surs„ dec‚t statul solicitat;
c) obþinerea de informaþii sau probe din alt„ surs„ sau
sub o form„ diferit„; sau
d) g„sirea unui acord cu privire la condiþiile Ón care
asistenþa ar putea fi furnizat„, mai ales prin comunicarea
de rezumate sau de versiuni corectate, impunerea de
restricþii la divulgare, recurgerea la o procedur„ cu u∫ile
Ónchise sau ex parte ori aplicarea altor m„suri de protecþie
autorizate de prezentul statut sau de Regulamentul de procedur„ ∫i de probe.
6. C‚nd toate m„surile rezonabile posibile au fost luate
pentru soluþionarea problemei prin Ónþelegere ∫i c‚nd statul
apreciaz„ c„ nu exist„ nici mijloace ∫i nici condiþii care s„
Ói permit„ s„ comunice sau s„ divulge informaþiile sau
documentele f„r„ a aduce atingere intereselor securit„þii
sale naþionale, el aduce la cuno∫tinþ„ despre aceasta procurorului sau Curþii, indic‚nd motivele precise care l-au
condus la aceast„ concluzie, dac„ Óns„∫i expunerea motivelor sale nu aduce Ón mod necesar atingere intereselor
securit„þii sale naþionale.
7. Ca urmare, dac„ Curtea hot„r„∫te c„ probele sunt
pertinente ∫i necesare pentru stabilirea vinov„þiei sau nevinov„þiei acuzatului, poate lua m„surile care urmeaz„:
a) c‚nd divulgarea informaþiilor sau documentului este
solicitat„ Ón cadrul unei cereri de cooperare, conform
cap. IX, sau Ón circumstanþele descrise la paragraful 2 ∫i
statul invoc„ motivele de refuz prev„zute la art. 93 paragraful 4:
(i) curtea poate, Ónainte de a trage concluzia
prev„zut„ la paragraful 7 alin. a) subpunctul (ii),
s„ cear„ consult„ri suplimentare Ón scopul examin„rii observaþiilor statului, inclusiv, Ón caz de
nevoie, þinerea unei ∫edinþe cu u∫ile Ónchise ∫i ex
parte;
(ii) dac„ Curtea conchide c„, invoc‚nd motivele de
refuz enunþate la art. 93 paragraful 4 Ón circumstanþele speþei, Statul solicitat nu acþioneaz„ Ón
conformitate cu obligaþiile care Ói incumb„ Ón baza
prezentului statut, Curtea poate trimite cauza conform art. 87 paragraful 7, preciz‚nd considerentele
care motiveaz„ concluzia sa; ∫i
(iii) curtea poate trage orice concluzie pe care o apreciaz„ adecvat„ Ón speþ„, c‚nd judec„ acuzatul, Ón
privinþa existenþei sau inexistenþei unui fapt; sau
b) Ón toate celelalte circumstanþe:
(i) s„ dispun„ divulgarea; sau
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(ii) Ón cazul Ón care nu dispune divulgarea, s„ trag„
orice
concluzie
pe
care
o
apreciaz„
corespunz„toare Ón speþ„, c‚nd judec„ acuzatul, Ón
privinþa existenþei sau inexistenþei unui fapt.
ARTICOLUL 73
Informaþii sau documente provenind de la terþi

Dac„ un stat parte este solicitat de c„tre Curte s„ furnizeze un document sau o informaþie Ón posesia sa, sub
paza sau sub controlul s„u, care i-a fost comunicat cu titlu
confidenþial de un stat, de o organizaþie interguvernamental„ sau de o organizaþie internaþional„, statul cere celui de
la care deþine informaþia sau documentul autorizaþia de a-l
divulga. Dac„ cel care a comunicat informaþia sau documentul este un stat parte, acesta consimte la divulgarea
informaþiei sau a documentului ori depune eforturi s„
soluþioneze problema cu Curtea, sub rezerva dispoziþiilor
art. 72. Dac„ cel care a comunicat informaþia sau documentul nu este un stat parte ∫i refuz„ s„ consimt„ divulgarea, statul solicitat informeaz„ Curtea c„ el nu este Ón
m„sur„ s„ furnizeze documentul sau informaþia din cauza
unei obligaþii preexistente de confidenþialitate faþ„ de cel de
la care o deþine.
ARTICOLUL 74
Condiþii cerute pentru decizie

1. Toþi judec„torii Camerei de prim„ instanþ„ asist„ la
fiecare faz„ a procesului ∫i la integralitatea dezbaterilor.
Pre∫edinþia poate desemna Ón fiecare caz unul sau mai
mulþi judec„tori supleanþi, Ón funcþie de disponibilit„þi, pentru
a asista, de asemenea, la toate fazele procesului ∫i a Ónlocui un membru al Camerei de prim„ instanþ„ care nu ar
putea continua s„ participe la judecat„.
2. Camera de prim„ instanþ„ Ó∫i Óntemeiaz„ decizia pe
aprecierea probelor ∫i Ón raport cu ansamblul procedurilor.
Decizia sa nu poate dep„∫i faptele ∫i circumstanþele
descrise Ón Ónvinuirile ∫i modific„rile aduse acestora.
Decizia se Óntemeiaz„ exclusiv pe probele prezentate ∫i
examinate la proces.
3. Judec„torii depun eforturi s„ ia decizia Ón unanimitate, Ón lipsa c„reia o iau cu majoritate.
4. Deliber„rile Camerei de prim„ instanþ„ sunt ∫i r„m‚n
secrete.
5. Decizia este prezentat„ Ón scris. Ea conþine expunerea complet„ ∫i motivat„ a constat„rilor Camerei de prim„
instanþ„ asupra probelor ∫i concluziilor. Nu se pronunþ„
dec‚t o singur„ decizie. Dac„ nu exist„ unanimitate, decizia conþine opiniile majorit„þii ∫i ale minorit„þii. Se d„ citire
deciziei sau rezumatului ei Ón ∫edinþ„ public„.
ARTICOLUL 75
Desp„gubiri Ón favoarea victimelor

1. Curtea stabile∫te principii aplicabile formelor de
desp„gubire cum sunt restituirea, indemnizarea sau reabilitarea, care se acord„ victimelor sau titularilor de drepturi.
Pe aceast„ baz„ Curtea poate, la cerere sau din proprie
iniþiativ„ Ón situaþii excepþionale, s„ stabileasc„ Ón decizia
sa Óntinderea pagubei, pierderea sau prejudiciul cauzat victimelor sau av‚nzilor lor cauz„, indic‚nd principiile pe care
se bazeaz„ decizia sa.
2. Curtea poate s„ pronunþe Ómpotriva unei persoane
condamnate o ordonanþ„ indic‚nd reparaþia care s„ fie
acordat„ victimelor sau av‚nzilor lor cauz„. Aceast„
desp„gubire poate lua mai ales forma restituirii, indemnizaþiei sau reabilit„rii. Œn caz de nevoie Curtea poate
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decide c„ indemnizaþia acordat„ cu titlu de reparaþii este
achitat„ prin intermediul fondului prev„zut la art. 79.
3. Œnainte de a se pronunþa o ordonanþ„ Ón baza prezentului articol, Curtea poate solicita ∫i lua Ón considerare
observaþiile persoanei condamnate, victimelor, altor
persoane interesate sau statelor interesate, precum ∫i
observaþiile formulate Ón numele acestor persoane sau al
acestor state.
4. C‚nd Curtea exercit„ competenþa pe care o confer„
prezentul articol ∫i dup„ ce o persoan„ a fost recunoscut„
vinovat„ de o crim„ ce þine de competenþa sa, hot„r„∫te
dac„ este necesar, pentru a da efect ordonanþelor pe care
le d„ Ón baza prezentului articol, s„ cear„ luarea de
m„suri conform art. 93 paragraful 1.
5. Statele p„rþi fac s„ se aplice deciziile luate Ón baza
prezentului articol ca ∫i c‚nd dispoziþiile art. 109 erau aplicabile prezentului articol.
6. Dispoziþiile prezentului articol sunt Ónþelese f„r„ prejudicierea drepturilor pe care dreptul intern sau internaþional
le recunosc victimelor.
ARTICOLUL 76
Pronunþarea pedepsei

1. Œn cazul verdictului de vinov„þie Camera de prim„
instanþ„ stabile∫te pedeapsa ce va fi aplicat„, þin‚nd
seama de concluziile ∫i de probele pertinente prezentate la
proces.
2. Œn afara cazurilor Ón care art. 65 se aplic„ ∫i Ónaintea
termin„rii procesului, Camera de prim„ instanþ„ poate din
oficiu ∫i trebuie, la cererea procurorului sau a acuzatului,
s„ þin„ o ∫edinþ„ suplimentar„ pentru a lua cuno∫tinþ„ de
toate concluziile noi ∫i de toate probele noi pertinente pentru stabilirea pedepsei conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
3. C‚nd se aplic„ paragraful 2, Camera de prim„
instanþ„ ascult„ observaþiile prev„zute la art. 75 Ón cursul
∫edinþei suplimentare prev„zute la paragraful 2 ∫i, la
nevoie, Ón timpul oric„rei noi ∫edinþe.
4. Hot„r‚rea este pronunþat„ Ón ∫edinþ„ public„ ∫i, dac„
este posibil, Ón prezenþa acuzatului.
CAPITOLUL VII
Pedepsele
ARTICOLUL 77
Pedepse aplicabile

1. Sub rezerva art. 110, Curtea poate pronunþa contra
unei persoane declarate vinovat„ de o crim„ prev„zut„ la
art. 5 din prezentul statut una dintre urm„toarele pedepse:
a) o pedeaps„ cu Ónchisoarea pe timp de cel mult
30 de ani; sau
b) o pedeaps„ cu Ónchisoare pe viaþ„, dac„ gravitatea
extrem„ a crimei ∫i situaþia personal„ a condamnatului o
justific„.
2. La pedeapsa cu Ónchisoarea Curtea poate ad„uga:
a) o amend„ stabilit„ conform criteriilor prev„zute de
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe;
b) confiscarea de profituri, de bunuri ∫i de averi provenind direct sau indirect din crime, f„r„ prejudicierea drepturilor terþilor de bun„ credinþ„.
ARTICOLUL 78
Stabilirea pedepsei

1. C‚nd stabile∫te pedeapsa, Curtea þine cont, conform
Regulamentului de procedur„ ∫i de probe, de considerente
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precum gravitatea crimei ∫i situaþia personal„ a condamnatului.
2. C‚nd pronunþ„ o pedeaps„ cu Ónchisoarea, Curtea
reduce timpul pe care condamnatul l-a petrecut, la ordinul
s„u, Ón detenþie. Ea poate reduce, de asemenea, orice alt„
perioad„ petrecut„ Ón detenþie datorit„ unui comportament
legat de crim„.
3. C‚nd o persoan„ este recunoscut„ vinovat„ de mai
multe crime, Curtea pronunþ„ o pedeaps„ pentru fiecare
crim„ ∫i o pedeaps„ unic„, indic‚nd durata total„ a
detenþiei. Aceast„ durat„ nu poate fi inferioar„ celei privind
pedeapsa individual„ cea mai grea ∫i nu poate fi superioar„ celei de 30 de ani sau celei privind pedeapsa cu
Ónchisoarea pe viaþ„ prev„zut„ la art. 77 paragraful 1
lit. b).
ARTICOLUL 79
Fondul Ón favoarea victimelor

1. Un fond este creat, Ón baza hot„r‚rii Adun„rii statelor
p„rþi, Ón profitul victimelor crimelor ce þin de competenþa
Curþii ∫i al familiilor lor.
2. Curtea poate da dispoziþii ca fondurile provenind din
amenzi ∫i din bunurile confiscate s„ fie virate fondului.
3. Fondul este administrat dup„ principiile stabilite de
Adunarea statelor p„rþi.
ARTICOLUL 80
Statutul, aplicarea pedepselor de c„tre state ∫i dreptul naþional

Nimic din prezentul capitol nu afecteaz„ aplicarea de
c„tre state a pedepselor prev„zute de dreptul lor intern,
precum nici aplicarea dreptului statelor care nu prevede
pedepsele menþionate Ón prezentul capitol.
CAPITOLUL VIII
Apel ∫i revizuire
ARTICOLUL 81
Apel la o hot„r‚re privind achitarea sau condamnarea
ori Ómpotriva pedepsei

1. Se poate face apel, conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe, Ómpotriva unei decizii date Ón baza
art. 74, dup„ modalit„þile urm„toare:
a) Procurorul poate introduce apel pentru unul dintre
urm„toarele motive:
(i) viciu de procedur„;
(ii) eroare de fapt;
(iii) eroare de drept;
b) Persoana declarat„ vinovat„ sau procurorul Ón
numele acestei persoane poate introduce apel pentru unul
dintre urm„toarele motive:
(i) viciu de procedur„;
(ii) eroare de fapt;
(iii) eroare de drept;
(iv) orice alt motiv de natur„ a compromite echitatea
sau regularitatea procedurii sau a deciziei.
2.a) Procurorul sau condamnatul poate, conform
Regulamentului de procedur„ ∫i de probe, s„ introduc„
apel privind pedeapsa pronunþat„, pe motiv c„ exist„ o
disproporþie Óntre aceasta ∫i crim„.
b) Dac„ cu ocazia unui apel Ómpotriva pedepsei pronunþate Curtea apreciaz„ c„ exist„ motive care ar putea
justifica anularea Ón Óntregime sau Ón parte a deciziei de
condamnare, ea poate invita procurorul ∫i condamnatul s„
invoce motivele enumerate la art. 81 paragraful 1 lit. a)
sau b) ∫i se pronunþ„ asupra deciziei de condamnare conform art. 83.

c) Aceea∫i procedur„ se aplic„ dac„ cu ocazia unui
apel privind numai decizia de condamnare Curtea apreciaz„ c„ exist„ motive care justific„ reducerea pedepsei Ón
baza paragrafului 2 lit. a).
3.a) Dac„ Camera de prim„ instanþ„ nu decide altfel,
persoana recunoscut„ ca vinovat„ r„m‚ne Ón detenþie pe
timpul procedurii de apel.
b) Dac„ durata detenþiei dep„∫e∫te durata pedepsei pronunþate, persoana recunoscut„ ca vinovat„ este pus„ Ón
libertate; cu toate acestea, dac„ procurorul face, de asemenea, apel, eliberarea poate fi supus„ condiþiilor enumerate la lit. c);
c) Ón cazul achit„rii acuzatul este imediat pus Ón libertate, sub rezerva urm„toarelor condiþii:
(i) Ón circumstanþe excepþionale ∫i Ón funcþie, Ón special, de riscul evad„rii, de gravitatea infracþiunii ∫i
de ∫ansele succesului apelului, Camera de prim„
instanþ„ poate ordona, la cererea procurorului,
menþinerea Ón detenþie a acuzatului pe timpul procedurii apelului;
(ii) hot„r‚rea dat„ de Camera de prim„ instanþ„ Ón
baza subpunctului (i) este susceptibil„ de apel conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
4. Sub rezerva dispoziþiilor paragrafului 3 lit. a) ∫i b), se
am‚n„ executarea hot„r‚rii privind condamnarea sau
pedeapsa pe perioada termenului consimþit pentru trimiterea Ón apel ∫i pe perioada procedurii de apel.
ARTICOLUL 82
Apel Ómpotriva altor hot„r‚ri

1. Fiecare parte poate face apel, conform Regulamentului
de procedur„ ∫i de probe, Ómpotriva urm„toarelor hot„r‚ri:
a) hot„r‚rea privind competenþa sau admisibilitatea;
b) hot„r‚rea privind admiterea sau respingerea punerii
Ón libertate a persoanei care face obiectul unei anchete
sau urm„riri;
c) hot„r‚rea Camerei preliminare de a acþiona din proprie iniþiativ„, Ón baza art. 56 paragraful 3;
d) hot„r‚rea care ridic„ o problem„ de natur„ a afecta
Óntr-o mare m„sur„ desf„∫urarea echitabil„ ∫i rapid„ a procedurii sau rezultatul procesului ∫i a c„rei soluþionare imediat„ ar putea face, dup„ avizul Camerei preliminare sau al
Camerei de prim„ instanþ„, s„ progreseze semnificativ procedura.
2. Decizia Camerei preliminare, prev„zut„ la art. 57
paragraful 3 lit. d), este susceptibil„ de apel formulat de
statul vizat sau de procuror, cu autorizarea Camerei preliminare. Acest apel este examinat dup„ o procedur„
urgent„.
3. Apelul nu are efect suspensiv dec‚t dac„ Curtea de
apel Óncuviinþeaz„ aceasta pe baza unei cereri prezentate
conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
4. Reprezentantul legal al victimelor, persoana condamnat„ sau proprietarul de bun„ credinþ„ al unui bun la care
se refer„ o hot„r‚re dat„ Ón baza art. 75 poate Ónainta
apel Ómpotriva acestei hot„r‚ri conform Regulamentului de
procedur„ ∫i de probe.
ARTICOLUL 83
Procedura de apel

1. Œn sensul procedurilor prev„zute la art. 81 ∫i al prezentului articol, Camera de apel are toate competenþele
Camerei de prim„ instanþ„.
2. Dac„ Camera de apel consider„ c„ procedura ce
face obiectul apelului este viciat„ Ón m„sur„ de a aduce
atingere regularit„þii deciziei sau a condamn„rii sau c„
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decizia de condamnare f„c‚nd obiectul apelului este Ón
mod serios viciat„ de o eroare de fapt sau de drept, ea
poate:
a) s„ anuleze sau s„ modifice decizia sau condamnarea; sau
b) s„ ordone un nou proces Ón faþa unei Camere de
prim„ instanþ„ diferite.
Œn acest scop Camera de apel poate trimite o problem„
de fapt Ón faþa Camerei de prim„ instanþ„ sesizate iniþial
pentru ca aceasta s„ soluþioneze problema si s„ Ói fac„ un
raport sau poate ea Óns„∫i s„ cear„ probe Ón vederea lu„rii
deciziei. C‚nd singura persoan„ condamnat„ sau procurorul, Ón numele s„u, a introdus apel contra hot„r‚rii sau a
condamn„rii, aceasta nu poate fi modificat„ Ón detrimentul
s„u.
3. Dac„ Ón cadrul apelului Ómpotriva unei condamn„ri
Camera de apel constat„ c„ pedeapsa este
disproporþionat„ Ón raport cu crima, ea o poate modifica Ón
conformitate cu cap. VII.
4. Hot„r‚rea Curþii de apel este adoptat„ cu majoritatea
judec„torilor ∫i dat„ Ón ∫edinþ„ public„. Hot„r‚rea se motiveaz„. Œn cazul Ón care nu exist„ unanimitate, aceasta
conþine opiniile majorit„þii ∫i ale minorit„þii, dar un judec„tor
poate prezenta o opinie individual„ sau o opinie diferit„
asupra unei probleme de drept.
5. Camera de apel poate pronunþa hot„r‚rea Ón absenþa
persoanei achitate sau condamnate.
ARTICOLUL 84
Revizuirea unei hot„r‚ri de condamnare sau a pedepsei

1. Persoana declarat„ vinovat„ sau, dac„ ea este decedat„, soþul, copiii, p„rinþii sau oricare persoan„ Ón viaþ„ Ón
momentul decesului s„u, c„reia i-a dat Ón scris mandat
expres Ón acest scop, ori procurorul acþion‚nd Ón numele
acestei persoane poate sesiza Camera de apel cu o
cerere de revizuire a deciziei definitive asupra vinov„þiei
sau pedepsei, pentru urm„toarele motive:
a) s-a descoperit un fapt nou care:
(i) nu era cunoscut Ón momentul procesului f„r„ ca
aceast„ circumstanþ„ s„ poat„ fi imputat„, Ón Óntregime sau Ón parte, solicitantului; ∫i
(ii) dac„ ar fi fost stabilit Ón timpul procesului, ar fi
condus Ón mod veromisil la o hot„r‚re diferit„;
b) s-a descoperit c„ o prob„ decisiv„, reþinut„ Ón timpul
procesului ∫i Ón baza c„reia s-a stabilit vinov„þia, era fals„,
contraf„cut„ sau falsificat„;
c) unul sau mai mulþi judec„tori care au participat la
luarea deciziei asupra vinov„þiei sau care au confirmat Ónvinuirile au comis Ón aceast„ cauz„ un act care constituie o
gre∫eal„ grav„ sau o abatere de la Óndatoririle lor de o
gravitate suficient„ pentru a justifica eliberarea din funcþiile
lor Ón aplicarea art. 46.
2. Camera de apel respinge cererea dac„ o consider„
nefondat„. Dac„ ea consider„ c„ cererea este fondat„ pe
motive valabile, ea poate, conform celor convenite:
a) s„ reuneasc„ din nou Camera de prim„ instanþ„
care a pronunþat hot„r‚rea iniþial„;
b) s„ constituie o nou„ Camer„ de prim„ instanþ„; sau
c) s„ r„m‚n„ sesizat„ asupra cauzei, cu scopul de a
determina, dup„ ascultarea p„rþilor potrivit modalit„þilor
prev„zute de Regulamentul de procedur„ ∫i de probe,
dac„ hot„r‚rea trebuie s„ fie revizuit„.
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ARTICOLUL 85
Indemnizarea persoanelor arestate sau condamnate

1. Oricine a fost victima unei arest„ri sau deþineri ilegale are dreptul la reparaþie.
2. C‚nd o condamnare definitiv„ este anulat„ ulterior
pentru c„ un fapt nou sau nou revelat dovede∫te c„ s-a
produs o eroare judiciar„, persoana care a suferit o
pedeaps„ pe baza acestei condamn„ri este indemnizat„
conform legii, cu condiþia s„ nu se fi dovedit c„
nedezv„luirea Ón timp util a faptului necunoscut Ói este
imputabil„ Ón Óntregime sau Ón parte.
3. Œn circumstanþe excepþionale, dac„ Curtea constat„,
pe baza faptelor probatorii, c„ o eroare judiciar„ grav„ ∫i
evident„ a fost comis„, poate, dup„ propria apreciere, s„
acorde o indemnizaþie conform criteriilor enunþate Ón
Regulamentul de procedur„ ∫i de probe unei persoane
care a fost deþinut„ ∫i a fost eliberat„ ca urmare a unei
achit„ri definitive sau pentru c„ a Óncetat urm„rirea din
acest motiv.
CAPITOLUL IX
Cooperarea internaþional„ ∫i asistenþa judiciar„
ARTICOLUL 86
Obligaþia general„ de a coopera

Conform dispoziþiilor prezentului statut, statele p„rþi coopereaz„ deplin cu Curtea Ón anchetele ∫i urm„ririle pentru
crime ce þin de competenþa sa.
ARTICOLUL 87
Cereri de cooperare. Dispoziþii generale

1.a) Curtea este abilitat„ s„ adreseze cereri de cooperare statelor p„rþi. Aceste cereri sunt transmise pe cale
diplomatic„ sau pe orice alt„ cale potrivit„ pe care fiecare
stat parte o alege Ón momentul ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii prezentului statut ori de aderare la acesta. Orice
modificare ulterioar„ a alegerii c„ii de transmitere este
f„cut„ de fiecare stat parte conform Regulamentului de
procedur„ ∫i de probe.
b) Dac„ este cazul ∫i f„r„ prejudicierea dispoziþiilor
lit a), cererile pot fi, de asemenea, transmise prin
Organizaþia Internaþional„ de Poliþie Criminal„ (INTERPOL)
sau prin oricare organizaþie regional„ competent„.
2. Cererile de cooperare ∫i documentele justificative aferente sunt fie redactate Óntr-o limb„ oficial„ a statului solicitat sau Ónsoþite de o traducere Ón aceast„ limb„, fie
redactate Óntr-una dintre limbile de lucru ale Curþii sau
Ónsoþit„ de o traducere Óntr-una dintre aceste limbi potrivit
alegerii f„cute de statul solicitat Ón momentul ratific„rii,
accept„rii sau al aprob„rii prezentului statut sau al ader„rii
la acesta. Orice modificare ulterioar„ a acestei alegeri este
f„cut„ conform Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
3. Statul solicitat respect„ caracterul confidenþial al cererilor de cooperare ∫i de documente justificative aferente, cu
excepþia cazului Ón care divulgarea lor este necesar„ pentru a da curs cererii.
4. Œn ceea ce prive∫te cererile de asistenþ„ prezentate
conform prezentului capitol Curtea poate lua, Ón special Ón
materie de protecþie a informaþiilor, m„surile care pot fi
necesare pentru garantarea securit„þii ∫i bun„st„rii fizice ∫i
psihologice a victimelor, martorilor potenþiali ∫i membrilor
familiei lor. Curtea poate cere ca orice informaþie furnizat„
conform prezentului capitol s„ fie comunicat„ ∫i tratat„ Ón
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a∫a fel Ónc‚t s„ fie ap„rat„ securitatea ∫i bun„starea fizic„
sau psihologic„ a victimelor, martorilor potenþiali ∫i membrilor familiei lor.
5.a) Curtea poate invita orice stat care nu este parte la
prezentul statut s„ acorde asistenþ„ conform prezentului
capitol pe baza unui aranjament ad-hoc sau a unui acord
Óncheiat cu acest stat ori pe orice alt„ baz„
corespunz„toare.
b) Dac„, dup„ ce a Óncheiat cu Curtea un aranjament
ad-hoc sau un acord, un stat care nu este parte la prezentul statut nu acord„ asistenþa care i-a fost cerut„ pe
baza acestui aranjament sau a acestui acord, Curtea poate
s„ informeze despre aceasta Adunarea statelor p„rþi sau
Consiliul de Securitate c‚nd a fost sesizat„ de acesta din
urm„.
6. Curtea poate cere informaþii sau documente oric„rei
organizaþii interguvernamentale. Ea poate, de asemenea,
s„ solicite alte forme de cooperare ∫i de asistenþ„ convenite cu o organizaþie interguvernamental„ ∫i care sunt conforme competenþelor sau mandatului acesteia.
7. Dac„ un stat parte nu este de acord cu o cerere de
cooperare a Curþii contrar celor prev„zute Ón prezentul statut ∫i o Ómpiedic„ astfel s„ Ó∫i exercite funcþiile ∫i competenþele care Ói sunt conferite de prezentul statut, Curtea
poate lua act de aceasta ∫i s„ informeze Adunarea statelor
p„rþi sau Consiliul de Securitate c‚nd a fost sesizat„ de
acesta din urm„.
ARTICOLUL 88
Proceduri disponibile conform legislaþiei naþionale

Statele p„rþi vegheaz„ pentru a prevedea Ón legislaþia
lor naþional„ procedurile care s„ permit„ realizarea oric„rei
forme de cooperare prev„zute Ón prezentul capitol.
ARTICOLUL 89
Predarea anumitor persoane Curþii

1. Curtea poate prezenta statului pe teritoriul c„ruia o
persoan„ este susceptibil„ de a se afla o cerere, Ónsoþit„
de documentele justificative indicate la art. 91, viz‚nd ca
aceast„ persoan„ s„ fie arestat„ ∫i s„ Ói fie predat„ ∫i s„
solicite cooperarea acestui stat pentru arestarea ∫i predarea persoanei. Statele p„rþi r„spund la orice cerere de
arestare ∫i de predare conform dispoziþiilor prezentului capitol ∫i procedurilor prev„zute de legislaþiile lor naþionale.
2. C‚nd persoana a c„rei predare este solicitat„ sesizeaz„ o instanþ„ naþional„ cu o contestaþie fondat„ pe
principiul non bis in idem, dup„ cum se prevede la art. 20,
statul solicitat consult„ imediat Curtea pentru a ∫ti dac„ a
existat Ón speþ„ o decizie asupra admisibilit„þii. Dac„ s-a
decis c„ aceast„ cauz„ este admisibil„, statul solicitat d„
curs cererii. Dac„ decizia asupra admisibilit„þii este Ón curs
de a fi luat„, statul solicitat poate am‚na executarea cererii p‚n„ c‚nd Curtea va statua.
3.a) Statele p„rþi autorizeaz„ transportul pe teritoriul lor,
conform procedurilor prev„zute de legislaþia lor naþional„, al
oric„rei persoane transferate Curþii de c„tre un alt stat, Ón
afar„ de cazul Ón care tranzitul prin teritoriul lor ar
obstrucþiona sau Ónt‚rzia predarea.
b) O cerere de tranzit este transmis„ de Curte conform
art. 87. Ea conþine:
(i) semnalmentele persoanei transportate;
(ii) o expunere scurt„ a faptelor ∫i a calific„rii lor juridice; ∫i
(iii) mandatul de arestare ∫i ordonanþa de predare.
c) Persoana transportat„ r„m‚ne deþinut„ Ón timpul
tranzitului.

d) Nici o autorizare nu este necesar„ dac„ persoana
este transportat„ pe cale aerian„ ∫i dac„ nici o aterizare
nu este prev„zut„ pe teritoriul statului de tranzit.
e) Dac„ o aterizare neprev„zut„ are loc pe teritoriul
statului de tranzit, acesta poate cere Curþii prezentarea
unei cereri de tranzit Ón formele prev„zute la lit. b). Statul
de tranzit pune persoana transportat„ Ón detenþie p‚n„ la
primirea cererii de tranzit ∫i p‚n„ la efectuarea tranzitului.
Cu toate acestea detenþia conform prezentului alineat nu
se poate prelungi peste 96 de ore dup„ aterizarea
neprev„zut„, dac„ cererea nu se prime∫te Ón acest termen.
4. Dac„ persoana reclamat„ face obiectul urm„ririi sau
execut„rii unei pedepse Ón statul solicitat pentru o alt„
crim„ dec‚t cea pentru care se cere predarea sa Curþii,
statul solicitat, dup„ ce a decis s„ dea curs cererii Curþii,
se consult„ cu aceasta.
ARTICOLUL 90
Cereri concurente

1. Dac„ un stat parte prime∫te de la Curte, conform
art. 89, o cerere de predare ∫i prime∫te, de asemenea, de
la un alt stat o cerere de extr„dare a aceleia∫i persoane
pentru acela∫i comportament penal, care constituie temeiul
crimei pentru care Curtea solicit„ predarea acestei persoane, el avizeaz„ despre aceasta Curtea ∫i statul solicitant.
2. C‚nd statul solicitant este un stat parte, statul solicitat d„ prioritate cererii Curþii Ón cazul Ón care:
a) Curtea a decis, Ón aplicarea art. 18 ∫i 19, c„ afacerea care prive∫te cererea de predare este admisibil„ þin‚nd
seama de ancheta condus„ sau de urm„ririle angajate de
statul solicitant Ón leg„tur„ cu cererea de extr„dare a acestuia; sau
b) Curtea nu a luat decizia vizat„ la alin. a) ca urmare
a notific„rii statului solicitat prev„zute la paragraful 1.
3. C‚nd Curtea nu a luat decizia vizat„ la paragraful 2
lit. a), statul solicitat poate, dac„ dore∫te, s„ Ónceap„
instrumentarea cererii de extr„dare a statului solicitant,
a∫tept‚nd s„ se pronunþe Curtea, dup„ cum se prevede la
lit. b). El nu extr„deaz„ persoana c‚t„ vreme Curtea nu
hot„r„∫te c„ este inadmisibil„ cauza. Curtea se pronunþ„
conform unei proceduri accelerate.
4. Œn cazul Ón care statul solicitant nu este parte la prezentul statut, statul solicitat, dac„ nu are o obligaþie
internaþional„ de a extr„da pe interesat c„tre statul solicitant, d„ prioritate cererii de predare c„tre Curte, dac„
aceasta a hot„r‚t c„ era admisibil„ cauza.
5. C‚nd o cauz„ la care se refer„ paragraful 4 nu a
fost judecat„ ca fiind admisibil„ de c„tre Curte, statul solicitat poate, dac„ dore∫te, s„ Ónceap„ s„ instrumenteze
cererea de extr„dare a statului solicitant.
6. Œn cazul Ón care paragraful 4 se aplic„, dar statul
solicitat nu este þinut de o obligaþie internaþional„ de a
extr„da persoana c„tre statul solicitant care nu este parte,
statul solicitat stabile∫te dac„ este cazul s„ remit„ persoana Curþii sau s„ o extr„deze c„tre statul solicitant. Œn
decizia sa el þine seama de toate considerentele pertinente, mai ales:
a) ordinea cronologic„ a cererilor;
b) interesele statului solicitant, Óndeosebi, dup„ caz, faptul c„ s„v‚r∫irea crimei a avut loc pe teritoriul s„u, precum
∫i cet„þenia victimelor ∫i a persoanei reclamante;
c) posibilitatea ca statul solicitant s„ procedeze, ca
urmare, la predarea persoanei c„tre Curte.
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7. Dac„ un stat parte prime∫te de la Curte o cerere de
predare ∫i prime∫te, pe de alt„ parte, de la un alt stat o
cerere de extr„dare a aceleia∫i persoane pentru un comportament penal diferit de cel care constituie crima pentru
care Curtea cere predarea:
a) statul solicitat d„ prioritate cererii Curþii dac„ nu este
þinut de o obligaþie internaþional„ s„ extr„deze persoana
c„tre statul solicitant;
b) dac„ este þinut de o obligaþie internaþional„ s„
extr„deze persoana c„tre statul solicitant, statul solicitat fie
remite aceast„ persoan„ Curþii, fie o extr„deaz„ c„tre statul solicitant. Œn alegerea sa el þine seama de toate considerentele pertinente, mai ales de cele care sunt enunþate
la paragraful 6, dar acord„ o importanþ„ deosebit„ naturii
∫i gravit„þii referitoare la comportamentul penal Ón cauz„.
8. C‚nd, ca urmare a unei notific„ri primite Ón aplicarea
prezentului articol, Curtea a judecat o cauz„ ca inadmisibil„, Óns„ extr„darea c„tre statul solicitant a fost ulterior
refuzat„, statul solicitat informeaz„ Curtea asupra acestei
decizii.
ARTICOLUL 91
Conþinutul cererii de arestare ∫i de predare

1. O cerere de arestare ∫i de predare se face Ón scris.
Œn caz de urgenþ„ ea poate fi f„cut„ prin orice mijloc care
las„ o urm„ scris„, cu condiþia s„ fie confirmat„ potrivit
modalit„þilor prev„zute la art. 87 paragraful 1 lit. a).
2. Dac„ cererea prive∫te arestarea ∫i predarea unei
persoane care face obiectul unui mandat de arestare eliberat de Camera preliminar„ Ón baza art. 58, ea conþine
sau este Ónsoþit„ de un dosar cuprinz‚nd dovezile justificative urm„toare:
a) semnalmentele persoanei c„utate, suficiente pentru
indentificare, ∫i informaþii asupra locului unde se afl„ probabil aceasta;
b) o copie a mandatului de arestare;
c) documentele, declaraþiile ∫i informaþiile care pot fi
cerute Ón statul solicitat, pentru a proceda la predare; cu
toate acestea exigenþele statului solicitat nu trebuie s„ fie
mai grele Ón acest caz dec‚t Ón cel al unei cereri de
extr„dare prezentate Ón aplicarea tratatelor ∫i aranjamentelor Óncheiate Óntre statul solicitat ∫i alte state ∫i ar trebui
chiar, dac„ este posibil, s„ fie mai puþin grele, þin‚nd
seama de caracterul deosebit al Curþii.
3. Dac„ cererea prive∫te arestarea ∫i predarea unei
persoane care a fost deja recunoscut„ ca vinovat„, ea
conþine sau este Ónsoþit„ de un dosar cuprinz‚nd dovezile
justificative urm„toare:
a) o copie a oric„rui mandat de arestare viz‚nd aceast„
persoan„;
b) o copie a hot„r‚rii;
c) informaþii atest‚nd c„ persoana c„utat„ este
Óntr-adev„r cea vizat„ de hot„r‚re; ∫i
d) dac„ persoana c„utat„ a fost condamnat„ la o
pedeaps„, o copie a condamn„rii, iar Ón cazul unei
pedepse cu Ónchisoarea se va indica ∫i timpul deja executat ∫i cel r„mas de executat.
4. La cererea Curþii un stat parte þine cu aceasta consult„ri, fie Óntr-un mod general, fie Ón leg„tur„ cu o problem„ deosebit„, asupra condiþiilor prev„zute de legislaþia
sa intern„ care ar putea s„ se aplice conform paragrafului 2
lit. c). Œn timpul acestor consult„ri statul parte informeaz„
Curtea asupra exigenþelor speciale ale legislaþiei sale.
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ARTICOLUL 92
Arestarea provizorie

1. Œn caz de urgenþ„ Curtea poate cere arestarea provizorie a persoanei urm„rite, a∫tept‚nd ca cererea de predare s„ fie prezentat„ Ómpreun„ cu documentele
justificative prev„zute la art. 91.
2. Cererea de arestare provizorie este f„cut„ prin orice
mijloc l„s‚nd o urm„ scris„ ∫i conþin‚nd:
a) semnalmentele persoanei urm„rite, suficiente pentru
identificare, ∫i informaþii asupra locului unde se afl„ probabil aceasta;
b) expunerea succint„ a crimelor pentru care persoana
este urm„rit„ ∫i a faptelor care ar fi constitutive ale acestei
crime, inclusiv, dac„ este posibil, data ∫i locul unde s-au
produs;
c) o declaraþie afirm‚nd existenþa Ómpotriva persoanei
urm„rite a unui mandat de arestare sau a unei hot„r‚ri
care Ói stabile∫te vinov„þia; ∫i
d) o declaraþie indic‚nd c„ va urma o cerere de predare a persoane urm„rite.
3. O persoan„ arestat„ provizoriu poate fi pus„ Ón libertate dac„ statul solicitat nu a primit cererea de predare ∫i
actele justificative prev„zute la art. 91 Ón termenul prescris
de Regulamentul de procedur„ ∫i de probe. Totu∫i aceast„
persoan„ poate consimþi s„ fie predat„ Ónaintea expir„rii
acestui termen, dac„ legislaþia statului solicitat Ói permite.
Œn acest caz statul solicitat procedeaz„ c‚t mai cur‚nd
posibil la predarea acesteia Curþii.
4. Punerea Ón libertate a persoanei urm„rite, prev„zut„
la paragraful 3, nu Ómpiedic„ arestarea sa ulterioar„ ∫i predarea sa, dac„ cererea de predare Ónsoþit„ de piesele justificative este prezentat„ Ón continuare.
ARTICOLUL 93
Alte forme de cooperare

1. Statele p„rþi au dreptul, conform dispoziþiilor prezentului capitol ∫i procedurilor prev„zute de legislaþiile lor
naþionale, la cereri de asistenþ„ ale Curþii, legate de o
anchet„ sau de urm„riri ∫i privind:
a) indentificarea unei persoane, locul unde se afl„
aceasta sau localizarea bunurilor;
b) str‚ngerea probelor, inclusiv a declaraþiilor f„cute sub
jur„m‚nt, ∫i producerea de probe, inclusiv expertizele ∫i
rapoartele de care Curtea are nevoie;
c) interogatoriul persoanelor care fac obiectul unei
anchete sau urm„riri;
d) Ónm‚narea de documente, inclusiv actele de procedur„;
e) m„surile proprii s„ faciliteze Ónf„þi∫area voluntar„ Ón
faþa Curþii a persoanelor care depun ca martori sau experþi;
f) transferul temporar de persoane conform paragrafului 7;
g) examinarea de localit„þi ∫i situri, Ón special exhumarea ∫i examinarea de cadavre Óngropate Ón gropi comune;
h) executarea de percheziþii ∫i sechestre;
i) transmiterea de dosare ∫i documente, inclusiv dosarele ∫i documentele oficiale;
j) protejarea victimelor ∫i martorilor ∫i p„strarea elementelor de prob„;
k) indentificarea, localizarea, Óngheþarea sau sechestrarea produsului crimelor, a bunurilor, a activelor ∫i instrumentelor care sunt legate de crime, Ón scopul confisc„rii
eventuale a acestora, f„r„ a prejudicia drepturile terþilor de
bun„-credinþ„; ∫i
l) orice alt„ form„ de asistenþ„ care nu este interzis„
de legislaþia statului solicitat, menit„ a facilita ancheta ∫i
urm„ririle referitoare la crime care þin de competenþa Curþii.
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2. Curtea este abilitat„ s„ dea unui martor sau unui
expert care se Ónf„þi∫eaz„ Ón faþa acesteia asigurarea c„
nu va fi nici urm„rit, nici reþinut, nici supus de aceasta
oric„rei alte restricþii a libert„þii sale personale pentru un
act sau o omisiune anterioar„ plec„rii sale din statul
solicitat.
3. Dac„ executarea unei m„suri deosebite de asistenþ„
descris„ Óntr-o cerere prezentat„ conform paragrafului 1
este interzis„ Ón statul solicitat Ón baza unui principiu juridic
fundamental de aplicare general„, respectivul stat angajeaz„ f„r„ Ónt‚rziere consult„ri cu Curtea pentru a Óncerca
s„ soluþioneze probleme. Œn cursul acestor consult„ri se
are Ón vedere acordarea asistenþei cerute, sub o alt„ form„
sau Ón anumite condiþii. Dac„ problema nu este soluþionat„
la sf‚r∫itul consult„rii, Curtea modific„ cererea.
4. Conform art. 72 un stat parte nu poate respinge, Ón
Óntregime sau Ón parte, o cerere de asistenþ„ a Curþii dec‚t
dac„ aceast„ cerere are ca obiect procurarea de documente sau divulgarea de elemente de prob„ care ating
securitatea sa naþional„.
5. Œnainte de a respinge o cerere de asistenþ„
prev„zut„ la paragraful 1 lit. l), statul solicitat hot„r„∫te
dac„ asistenþa poate fi acordat„ Ón anumite condiþii sau
dac„ ar putea fi f„cut„ ulterior ori sub o alt„ form„, av‚nd
Ón vedere c„, dac„ Curtea sau procurorul accept„ aceste
condiþii, ei sunt þinuþi s„ le respecte.
6. Statul solicitat care respinge o cerere de asistenþ„
face cunoscute f„r„ Ónt‚rziere motivele sale Curþii sau procurorului.
7.a) Curtea poate cere transferul temporar al unei persoane deþinute pentru identificare sau s„ obþin„ m„rturia sa
ori s„ obþin„ de la aceasta orice alt fel de asistenþ„.
Aceast„ persoan„ poate fi transferat„ dac„ condiþiile
urm„toare sunt Óndeplinite:
(i) persoana Ó∫i d„ Ón mod liber ∫i Ón cuno∫tinþ„ de
cauz„ consimþ„m‚ntul s„u la transfer; ∫i
(ii) statul solicitat Ó∫i d„ acordul pentru transfer, sub
rezerva condiþiilor pe care acest stat ∫i Curtea le
convin.
b) Persoana transferat„ r„m‚ne arestat„. O dat„ realizat
scopul transferului, Curtea o trimite Ónapoi f„r„ Ónt‚rziere Ón
statul solicitat.
8.a) Curtea ap„r„ caracterul confidenþial al pieselor ∫i
informaþiilor primite, Ón afara m„surilor necesare anchetei ∫i
procedurilor descrise Ón cerere.
b) Statul solicitat poate la nevoie s„ comunice documente ∫i informaþii procurorului cu titlu confidenþial.
Procurorul nu poate Ón acest caz s„ le utilizeze dec‚t pentru a str‚nge elemente de prob„ noi.
c) Statul solicitat poate, fie din oficiu, fie la cererea
procurorului, s„ autorizeze Ón continuare divulgarea acestor
documente ∫i informaþii. Acestea pot Ón acest caz s„ fie
folosite ca mijloc de prob„ conform dispoziþiilor cap. V ∫i
VI ∫i Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
9.a) (i) Dac„ un stat parte prime∫te, pe de o parte, de
la Curte ∫i, pe de alt„ parte, de la un alt stat, Ón
cadrul unei obligaþii internaþionale, cereri concurente av‚nd un alt obiect dec‚t predarea sau
extr„darea, el se str„duie∫te, consult‚ndu-se cu
Curtea ∫i cu acest alt stat, s„ satisfac„ cele
dou„ cereri, la nevoie am‚n‚nd-o pe una sau pe
cealalt„ sau subordon‚nd-o anumitor condiþii.
(ii) Œn lips„ concurenþa cererilor este rezolvat„ conform principiilor stabilite la articolul 90.
b) Cu toate acestea, c‚nd cererea Curþii prive∫te
informaþii, bunuri sau persoane care se afl„ sub autoritatea
unui stat terþ sau a unei organizaþii internaþionale, pe baza

unui acord internaþional, Statul solicitat informeaz„ Curtea
despre aceasta ∫i aceasta adreseaz„ cererea sa statului
terþ sau organizaþiei internaþionale.
10.a) Dac„ prime∫te o cerere Ón acest sens, Curtea
poate coopera cu statul parte care conduce o anchet„ sau
un proces privind un comportament care constituie o crim„
ce þine de competenþa Curþii sau o crim„ grav„ potrivit
dreptului intern al acestui stat ∫i s„ acorde asistenþ„ acestui stat.
b) (i) Aceast„ asistenþ„ conþine mai ales:
a) transmiterea de depoziþii, documente ∫i alte
elemente de prob„ str‚nse Ón cursul anchetei
sau dintr-un proces judecat de Curte; ∫i
b) interogarea oric„rei persoane deþinute prin
ordin al Curþii.
(ii) Ón cazul prev„zut la pct. (i) lit. a):
a) transmiterea de documente ∫i alte elemente de
prob„ obþinute cu asistenþa unui stat cere consimþ„m‚ntul acestui stat;
b) transmiterea de depoziþii, documente ∫i alte
elemente de prob„ furnizate de un martor sau
de un expert se face conform dispoziþiilor
art 68;
c) curtea poate, Ón condiþiile prev„zute Ón prezentul paragraf, s„ soluþioneze o cerere de asistenþ„ eman‚nd de la un stat care nu este
parte la prezentul statut.
ARTICOLUL 94
Am‚narea execut„rii unei cereri datorit„ unei anchete
sau urm„riri aflate Ón curs de desf„∫urare

1. Dac„ executarea imediat„ a unei cereri ar d„una
bunului mers al anchetei sau urm„ririi Ón curs Óntr-o alt„
cauz„ dec‚t aceea la care se refer„ cererea, statul solicitat
poate am‚na executarea acesteia pe o perioad„ stabilit„
de comun acord cu Curtea. Totu∫i aceast„ am‚nare nu
poate dura mai mult dec‚t este necesar pentru a duce la
bun sf‚∫it ancheta sau urm„rirea Ón cauz„ Ón statul solicitat. Œnainte de a hot„rÓ am‚narea execut„rii cererii statul
solicitat examineaz„ dac„ asistenþa poate fi acordat„ imediat Ón anumite condiþii.
2. Dac„ hot„r‚rea este luat„ pentru am‚narea execut„rii
cererii conform paragrafului 1, procurorul poate totu∫i s„
cear„ luarea de m„suri de conservare a probelor potrivit
art. 93 paragraful 1 lit. j).
ARTICOLUL 95
Am‚narea execut„rii unei cereri datorit„ unei excepþii
de inadmisibilitate

C‚nd Curtea examineaz„ o excepþie de inadmisibilitate
conform art. 18 sau 19, statul solicitat poate am‚na executarea unei cereri f„cute conform prezentului capitol
a∫tept‚nd s„ decid„ Curtea, Ón afar„ de cazul c‚nd Curtea
nu a hot„r‚t Ón mod expres c„ procurorul poate continua
s„ str‚ng„ elemente de prob„ Ón aplicarea art. 18 sau 19.
ARTICOLUL 96
Conþinutul unei cereri care se refer„ la alte forme de cooperare
dec‚t cele prev„zute la articolul 93

1. O cerere care se refer„ la alte forme de cooperare
prev„zute la art. 93 se face Ón scris. Œn caz de urgenþ„ ea
poate fi f„cut„ prin orice mijloc l„s‚nd o urm„ scris„, cu
condiþia de a fi confirmat„ potrivit modalit„þilor indicate la
art. 87 paragraful 1 lit. a).
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2. Cererea conþine sau este Ónsoþit„ de un dosar
cuprinz‚nd urm„toarele elemente:
a) expunerea succint„ a obiectului cererii ∫i naturii asistenþei solicitate, inclusiv baza juridic„ ∫i motivele cererii;
b) informaþii c‚t mai detaliate posibil asupra persoanei
sau locului care trebuie s„ fie identificat sau localizat, Ón
a∫a fel Ónc‚t asistenþa solicitat„ s„ poat„ fi acordat„;
c) expunerea succint„ a faptelor esenþiale care justific„
cererea;
d) expunerea motivelor ∫i explicarea detaliat„ a procedurilor sau a condiþiilor ce trebuie respectate;
e) orice informaþie pe care o poate cere legislaþia
statului solicitat pentru ca acesta s„ dea curs cererii; ∫i
f) orice alt„ informaþie util„ pentru ca asistenþa cerut„
s„ poat„ fi acordat„.
3. La cererea Curþii un stat parte þine cu aceasta consultaþii, fie de o manier„ general„, fie Ón leg„tur„ cu o problem„ special„, privind condiþiile prev„zute de legislaþia sa
care s-ar putea aplica a∫a cum se prevede la paragraful 2
lit. e). Œn timpul acestor consult„ri statul parte informeaz„
Curtea asupra exigenþelor speciale ale legislaþiei sale.
4. Dispoziþiile prezentului articol se aplic„, de asemenea, dup„ caz, la o cerere de asistenþ„ adresat„ Curþii.
ARTICOLUL 97
Consultaþii

C‚nd un stat parte este sesizat cu o cerere conform
prezentului capitol ∫i constat„ c„ aceasta prezint„ dificult„þi
care ar putea s„ altereze sau s„ Ómpiedice executarea,
consult„ Curtea f„r„ Ónt‚rziere Ón vederea soluþion„rii acestei probleme. Aceste dificult„þi pot lua Óndeosebi urm„toarele forme:
a) informaþiile nu sunt suficiente pentru a da curs cererii;
b) Ón cazul unei cereri de predare persoana reclamat„
nu este g„sit„ Ón ciuda tuturor eforturilor sau cercet„rile au
permis s„ se stabileasc„ c„ persoana care se afl„ Ón statul de detenþie nu este evident cea vizat„ Ón mandat; sau
c) statul solicitat ar fi constr‚ns, pentru a da curs cererii sub forma sa actual„, s„ Óncalce o obligaþie
convenþional„ pe care o are deja faþ„ de un alt stat.
ARTICOLUL 98
Cooperarea Ón leg„tur„ cu renunþarea la imunitate
∫i consimþ„m‚ntul pentru predare

1. Curtea nu poate prezenta o cerere de asistenþ„ care
ar constr‚nge statul solicitat s„ acþioneze de o manier„
incompatibil„ cu obligaþiile care Ói incumb„ Ón dreptul
internaþional Ón materie de imunitate a statelor sau de imunitate diplomatic„ a unei persoane sau bunuri ale unui stat
terþ, Ón afar„ de cazul Ón care a obþinut Ón prealabil cooperarea acestui Stat terþ Ón vederea ridic„rii imunit„þii.
2. Curtea nu poate Óndeplini executarea unei cereri de
predare care ar constr‚nge statul solicitat s„ acþioneze de
o manier„ incompatibil„ cu obligaþiile ce Ói revin Ón baza
acordurilor internaþionale potrivit c„rora consimþ„m‚ntul statului de trimitere este necesar pentru a fi predat„ Curþii o
persoan„ a acestui stat, Ón afar„ de cazul Ón care Curtea
nu poate obþine Ón prealabil cooperarea statului de trimitere
pentru ca el s„ consimt„ la predare.
ARTICOLUL 99
Œndeplinirea cererilor formulate Ón temeiul art. 93 ∫i 96

1. Statul solicitat d„ curs cererilor de asistenþ„ conform
procedurii prev„zute de legislaþia sa ∫i, Ón afar„ de cazul
Ón care aceast„ legislaþie nu o interzice, Ón modalitatea
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ar„tat„ Ón cerere, inclusiv Óndeplinind orice procedur„ indicat„ Ón aceasta sau autoriz‚nd persoanele indicate Ón
cerere s„ fie prezente ∫i s„ participe la executarea cererii.
2. Œn caz de cerere urgent„ documentele sau probele
produse pentru a r„spunde la aceasta sunt trimise de
urgenþ„ la cererea Curþii.
3. R„spunsurile statului solicitat sunt comunicate Ón
limba ∫i Ón forma lor original„.
4. F„r„ prejudicierea celorlalte articole din prezentul
capitol, c‚nd aceasta este necesar pentru a executa
eficient o cerere c„reia i se poate da curs f„r„ a se
recurge la m„suri de constr‚ngere, mai ales c‚nd este
vorba de a audia sau de a lua declaraþii unei persoane
care acþioneaz„ de bun„voie, inclusiv Ón afara prezenþei
autorit„þilor statului parte solicitat, c‚nd aceasta este
hot„r‚toare pentru buna executare a cererii sau c‚nd este
vorba de a inspecta un site public sau un alt loc public
f„r„ a-l modifica, procurorul poate realiza obiectul cererii
direct pe teritoriul statului, potrivit modalit„þilor urm„toare:
a) c‚nd Statul solicitat este statul pe teritoriul c„ruia se
susþine c„ s-a comis crima ∫i exist„ o decizie asupra
admisibilit„þii, potrivit art. 18 sau 19, procurorul poate s„
execute direct cererea dup„ ce a avut cu statul solicitat
consult„ri c‚t mai extinse posibil;
b) Ón celelalte cazuri procurorul poate executa cererea
dup„ consult„ri cu statul parte solicitat ∫i þin‚nd seama de
condiþiile sau preocup„rile rezonabile pe care acest stat
le-a pus eventual Ón valoare. C‚nd statul solicitat constat„
c„ executarea unei cereri la care se refer„ prezentul alineat prezint„ dificult„þi, consult„ imediat Curtea Ón vederea
remedierii acestora.
5. Dispoziþiile autoriz‚nd persoana audiat„ sau interogat„ de Curte, conform art. 72, s„ invoce restricþiile
prev„zute pentru a Ómpiedica divulgarea de informaþii confidenþiale privind securitatea naþional„ se aplic„, de asemenea, execut„rii cererilor de asistenþ„ la care se refer„
prezentul articol.
ARTICOLUL 100
Cheltuieli

1. Cheltuielile obi∫nuite aferente execut„rii cererilor pe
teritoriul statului solicitat sunt Ón sarcina acestui stat, cu
excepþia cheltuielilor urm„toare, care sunt Ón sarcina Curþii:
a) cheltuieli legate de c„l„toria ∫i de protecþia martorilor ∫i experþilor sau de transferul deþinuþilor Ón baza
art. 93;
b) cheltuieli de traducere, de interpretare ∫i de transcriere;
c) cheltuieli de deplasare ∫i de sejur ale judec„torilor,
procurorului, procurorilor adjuncþi, grefierului, grefierului
adjunct ∫i ale membrilor personalului tuturor organelor
Curþii;
d) costul expertizelor sau rapoartelor cerute de Curte;
e) cheltuieli legate de transportul persoanelor predate
Curþii de c„tre statul de detenþie; ∫i
f) dup„ consultare, toate cheltuielile extraordinare pe
care le poate determina executarea unei cereri.
2. dispoziþiile paragrafului 1 se aplic„, dup„ caz, cererilor adresate Curþii de statele p„rþi. Œn acest caz Curtea
preia Ón sarcina sa cheltuielile obi∫nuite de executare.
ARTICOLUL 101
Regula specialit„þii

1. O persoan„ predat„ Curþii Ón aplicarea prezentului
statut nu poate fi urm„rit„, pedepsit„ sau deþinut„ din
cauza comportamentelor anterioare pred„rii sale, dac„
acestea nu sunt elementele constitutive ale crimei pentru
care ea a fost predat„.
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2. Curtea poate cere statului care i-a predat o persoan„
o derogare de la condiþiile prev„zute la paragraful 1. Ea
furnizeaz„, la nevoie, informaþii suplimentare conform
art. 91. Statele p„rþi sunt abilitate s„ acorde o derogare
Curþii ∫i trebuie s„ depun„ eforturi Ón acest sens.
ARTICOLUL 102
Folosirea termenilor

Œn scopurile prezentului statut, se Ónþelege prin:
a) predare — faptul pentru un stat de a preda o persoan„ Curþii, Ón aplicarea prezentului statut;
b) extr„dare — faptul pentru un stat de a preda o persoan„ unui alt stat, Ón aplicarea unui tratat, a unei convenþii sau a legislaþiei naþionale.
CAPITOLUL X
Executare
ARTICOLUL 103
Rolul statelor Ón executarea pedepselor cu Ónchisoarea

1.a) Pedepsele cu Ónchisoarea sunt executate Óntr-un
stat desemnat de Curte din lista statelor care i-au f„cut
cunoscut c„ sunt dispuse d„ primeasc„ condamnaþi.
b) C‚nd declar„ c„ este dispus s„ primeasc„ condamnaþi, un stat poate Ónsoþi acceptarea de condiþii care
trebuie s„ fie acceptate de Curte ∫i s„ fie conforme dispoziþiilor prezentului capitol.
c) Statul desemnat Óntr-o cauz„ dat„ face cunoscut
prompt Curþii dac„ el accept„ sau nu desemnarea.
2.a) Statul Ónsc„rcinat cu executarea avizeaz„ Curtea
asupra oric„rei circumstanþe, inclusiv asupra realiz„rii
oric„rei condiþii convenite Ón aplicarea paragrafului 1, care
ar fi de natur„ s„ modifice sensibil condiþiile sau durata
detenþiei. Curtea este avizat„ cu cel puþin 45 de zile
Ónainte de orice circumstanþ„ de acest tip cunoscut„ sau
previzibil„. Œn acest termen statul Óns„rcinat cu executarea
nu ia nici o m„sur„ care ar putea fi contrar„ obligaþiilor
sale Ón virtutea art. 110.
b) Dac„ Curtea nu poate accepta schimbarea circumstanþelor vizate la lit. a), ea avizeaz„ statul Ónsc„rcinat cu
executarea ∫i procedeaz„ conform art. 104 paragraful 1.
3. C‚nd Ó∫i exercit„ competenþa de desemnare conform
paragrafului a), Curtea ia Ón considerare:
a) principiul conform c„ruia statele p„rþi trebuie s„
Ómpart„ r„spunderea execut„rii pedepselor cu Ónchisoarea,
conform principiilor repartiz„rii echitabile enunþate Ón
Regulamentul de proceduri ∫i de probe;
b) regulile convenþionale ale dreptului internaþional,
general acceptate, care guverneaz„ tratamentul deþinuþilor;
c) opiniile persoanei condamnate;
d) naþionalitatea persoanei condamnate; ∫i
e) orice alt„ circumstanþ„ referitoare la crim„, la situaþia
persoanei condamnate sau la executarea efectiv„ a pedepsei, susceptibil„ de a orienta alegerea statului Óns„rcinat cu
executarea.
4. Dac„ nici un stat nu este desemnat conform paragrafului 1, pedeapsa cu Ónchisoarea este executat„ Óntr-o
instituþie penitenciar„ comunicat„ de statul gazd„, Ón
condiþiile definite Ón acordul de sediu menþionat la art. 3
paragraful 2. Œn acest caz cheltuielile aferente execut„rii
pedepsei sunt Ón sarcina Curþii.

ARTICOLUL 104
Modificarea desemn„rii statului Óns„rcinat cu executarea

1. Curtea poate decide Ón orice moment s„ transfere un
condamnat Óntr-o Ónchisoare din alt stat.
2. Persoana condamnat„ de Curte poate Ón orice
moment s„ cear„ acesteia transferul s„u Ón afara statului
Óns„rcinat cu executarea.
ARTICOLUL 105
Executarea pedepsei

1. Sub rezerva condiþiilor pe care eventual un stat le-a
formulat, potrivit art. 103 paragraful 1 lit b), pedeapsa cu
Ónchisoarea este executorie pentru statele p„rþi, care nu
pot Ón nici un caz s„ o modifice.
2. Curtea are singur„ dreptul de a se pronunþa asupra
unei cereri de revizuire a deciziei sale asupra vinov„þiei
sau pedepsei. Statul Óns„rcinat cu executarea nu Ómpiedic„
condamnatul s„ prezinte o asemenea cerere.
ARTICOLUL 106
Controlul execut„rii pedepsei Ón condiþii de detenþie

1. Executarea unei pedepse cu Ónchisoarea este supus„
controlului Curþii. Ea este conform„ regulilor convenþionale
internaþionale general acceptate Ón materie de tratament al
deþinuþilor.
2. Condiþiile de detenþie sunt reglementate de legislaþia
statului Óns„rcinat cu executarea. Ele sunt conforme regulilor convenþionale internaþionale general acceptate Ón materie de tratament al deþinuþilor. Ele nu pot Ón nici un caz s„
fie nici mai mult nici mai puþin favorabile dec‚t cele pe
care statul Óns„rcinat cu executarea le rezerv„ deþinuþilor
condamnaþi pentru infracþiuni similare.
3. Comunicarea dintre condamnat ∫i Curte este liber„ ∫i
confidenþial„.
ARTICOLUL 107
Transferul condamnatului care ∫i-a executat pedeapsa

1. O dat„ pedeapsa executat„ o persoan„ care nu este
resortisant al statului Óns„rcinat cu executarea poate fi
transferat„, conform legislaþiei statului Óns„rcinat cu executarea, Óntr-un alt stat care accept„ sau este þinut s„ Ól primeasc„ sau Óntr-un alt stat care accept„ s„ Ól primeasc„
ca r„spuns la dorinþa pe care persoana a exprimat-o, de a
fi transferat„ Ón acest stat, Ón afar„ de cazul Ón care statul
Óns„rcinat cu executarea nu autorizeaz„ aceast„ persoan„
s„ r„m‚n„ pe teritoriul s„u.
2. Cheltuielile aferente transferului condamnatului Óntr-un
alt stat, Ón aplicarea paragrafului 1, sunt suportate de Curte
dac„ nici un stat nu le preia Ón sarcina sa.
3. Sub rezerva dispoziþiilor art. 108 statul de detenþie
poate, de asemenea, Ón aplicarea legislaþiei sale, s„
extr„deze sau s„ transfere Ón orice alt mod persoana statului care a cerut extr„darea sau predarea sa Ón scopul
judec„rii sau execut„rii unei pedepse.
ARTICOLUL 108
Limite Ón materie de urm„riri sau de condamn„ri pentru alte
infracþiuni

1. Condamnatul deþinut de statul Óns„rcinat cu executarea nu poate fi urm„rit, condamnat sau extr„dat c„tre un
stat terþ pentru un comportament anterior transferului s„u
Ón statul Óns„rcinat cu executarea, Ón afar„ de cazul Ón
care Curtea nu a aprobat aceste urm„riri, aceast„ condamnare sau aceast„ extr„dare la cererea statului Óns„rcinat cu executarea.
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2. Curtea statueaz„ asupra problemei dup„ ce l-a
ascultat pe condamnat.
3. Paragraful 1 Ónceteaz„ s„ se aplice dac„ condamnatul r„m‚ne Ón mod voluntar peste 30 de zile pe teritoriul
statului Óns„rcinat cu executarea dup„ isp„∫irea totalit„þii
pedepsei pronunþate de Curte sau dac„ el revine pe teritoriul acestui stat dup„ ce l-a p„r„sit.
ARTICOLUL 109
Executarea amenzilor ∫i a m„surilor de confiscare

1. Statele p„rþi fac s„ se execute pedepsele cu amenda
∫i m„surile de confiscare ordonate de Curte Ón baza
cap. VII, f„r„ prejudicierea terþilor de bun„-credinþ„ ∫i conform procedurii prev„zute de legislaþia lor intern„.
2. C‚nd un stat parte nu este Ón m„sur„ s„ dea efect
ordonanþei de confiscare, el ia m„suri pentru recuperarea
valorii produsului, bunurilor sau activelor a c„ror confiscare
a fost ordonat„ de Curte, f„r„ prejudicierea drepturilor
terþilor de bun„-credinþ„.
3. Bunurile sau produsul v‚nz„rii bunurilor imobiliare
sau, dup„ caz, a altor bunuri, obþinute de statele p„rþi Ón
executarea unei hot„r‚ri a Curþii, sunt transferate Curþii.
ARTICOLUL 110
Examinarea de Curte a problemei reducerii pedepsei

1. Statul Óns„rcinat cu executarea nu poate elibera persoana deþinut„ Ónaintea execut„rii pedepsei pronunþate de
Curte.
2. Curtea are singur„ dreptul s„ decid„ reducerea
pedepsei. Ea se pronunþ„ dup„ ce l-a ascultat pe
condamnat.
3. C‚nd persoana a isp„∫it dou„ treimi din pedeaps„
sau a executat 25 de ani de Ónchisoare Ón cazul condamn„rii pe viaþ„, Curtea reexamineaz„ pedeapsa pentru a
stabili dac„ este cazul s„ o reduc„. Ea nu procedeaz„ la
aceast„ reexaminare Ónaintea acestui termen.
4. La reexaminarea prev„zut„ la paragraful 3 Curtea
poate reduce pedeapsa dac„ constat„ c„ una sau mai
multe dintre condiþiile urm„toare sunt Óndeplinite:
a) persoana a manifestat, de la Ónceput ∫i Ón mod continuu, voinþa de a coopera cu Curtea Ón anchetele ∫i
urm„ririle efectuate de aceasta;
b) persoana a facilitat spontan executarea deciziilor ∫i
ordonanþelor Curþii Ón alte cazuri, Ón special ajut‚ndu-o s„
localizeze activele care fac obiectul deciziilor prin care se
dispune confiscarea lor, plata unei amenzi sau o reparaþie
∫i care pot fi folosite Ón favoarea victimelor; sau
c) alþi factori prev„zuþi Ón Regulamentul de procedur„ ∫i
de probe atest„ o schimbare de circumstanþe evident„ a
consecinþelor apreciabile de natur„ s„ justifice reducerea
pedepsei.
5. Dac„ la reexaminarea prev„zut„ la paragraful 3
Curtea stabile∫te c„ nu este cazul s„ fie redus„ pedeapsa,
ea reexamineaz„ Ón continuare problema reducerii pedepsei la intervalele prev„zute Ón Regulamentul de procedur„
∫i de probe ∫i aplic‚nd criteriile enunþate Ón acesta.
ARTICOLUL 111
Evadarea

Dac„ un condamnat evadeaz„ de la locul s„u de
detenþie ∫i p„r„se∫te statul Óns„rcinat cu executarea pedepsei, acest stat poate, dup„ consultarea Curþii, s„ cear„ statului Ón care se afl„ condamnatul s„ Ói fie predat Ón
aplicarea acordurilor bilaterale sau multilaterale Ón vigoare
sau s„ cear„ Curþii s„ solicite predarea acestei persoane,
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conform cap. IX. C‚nd Curtea solicit„ predarea unei persoane, ea poate s„ cear„ ca aceast„ persoan„ s„ fie predat„ statului Ón care ea Ó∫i isp„∫e∫te pedeapsa sau altui
stat pe care Ól desemneaz„.
CAPITOLUL XI
Adunarea statelor p„rþi
ARTICOLUL 112
Adunarea statelor p„rþi

1. Se constituie o Adunare a statelor p„rþi la prezentul
statut.
Fiecare stat parte are Ón cadrul ei un reprezentant, care
poate fi asistat de supleanþi ∫i de consilier. Celelalte state
care au semnat statutul sau Actul final pot s„ participe cu
titlu de observatori.
2. Adunarea:
a) examineaz„ ∫i adopt„, dac„ este cazul,
recomand„rile Comisiei preg„titoare;
b) d„ pre∫edinþiei, procurorului ∫i grefierului orient„ri
generale pentru administrarea Curþii;
c) examineaz„ rapoartele ∫i activit„þile biroului stabilit Ón
baza paragrafului 3 ∫i ia m„surile cerute;
d) examineaz„ ∫i hot„r„∫te bugetul Curþii;
e) decide, dac„ este cazul, conform art. 36, s„ modifice num„rul judec„torilor;
f) examineaz„, conform art. 87 paragrafele 5 ∫i 7, orice
problem„ referitoare la necooperarea statelor;
g) se achit„ de orice alt„ funcþie compatibil„ cu dispoziþiile prezentului statut ∫i ale Regulamentului de procedur„ ∫i de probe.
3.a) Adunarea statelor p„rþi are un birou compus dintr-un
pre∫edinte, doi vicepre∫edinþi ∫i 18 membri ale∫i de ea pe
o perioad„ de 3 ani.
b) Biroul are un caracter reprezentativ, þin‚nd seama
Óndeosebi de principiul repartiz„rii geografice echitabile ∫i
de necesitatea asigur„rii unei reprezent„ri adecvate principalelor sisteme juridice ale lumii.
c) Biroul se reune∫te ori de c‚te ori este necesar, dar
cel puþin o dat„ pe an. El ajut„ Adunarea statelor p„rþi s„
se achite de responsabilit„þile sale.
4. Adunarea creeaz„ celelalte organe subsidiare pe care
le consider„ necesare, Óndeosebi un mecanism de control
independent care procedeaz„ la inspecþii, evalu„ri ∫i
anchete cu scopul administr„rii Curþii c‚t mai eficace ∫i
mai economic posibil.
5. Pre∫edintele Curþii, procurorul ∫i grefierul sau reprezentanþii lor particip„, dup„ cum se convine, la reuniunile
Adun„rii statelor p„rþi ∫i ale biroului.
6. Adunarea statelor p„rþi se reune∫te o dat„ pe an ∫i,
c‚nd circumstanþele o cer, ea þine sesiuni extraordinare la
sediul Curþii sau la sediul Organizaþiei Naþiunilor Unite. Œn
afar„ de cazul Ón care prezentul statut dispune altfel, sesiunile extraordinare sunt convocate de c„tre birou fie din
oficiu, fie la cererea unei treimi a statelor p„rþi.
7. Fiecare stat parte dispune de un vot. Adunarea statelor p„rþi ∫i biroul se str„duiesc Ón m„sura posibilit„þilor s„
adopte deciziile prin consens. Œn cazul Ón care consensul
nu este posibil ∫i dac„ prin statut nu se dispune altfel:
a) deciziile asupra chestiunilor de fond sunt luate cu
majoritatea de dou„ treimi a celor prezenþi ∫i votanþi,
majoritatea absolut„ a statelor p„rþi constituind cvorumul
pentru vot;
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b) deciziile asupra chestiunilor de procedur„ sunt luate
cu majoritatea simpl„ a statelor p„rþi prezente ∫i participante la vot.
8. Un stat parte aflat Ón Ónt‚rziere cu plata contribuþiei
sale la cheltuielile Curþii nu poate participa la vot, nici Ón
adunare ∫i nici Ón birou dac„ suma arieratelor este egal„
sau superioar„ contribuþiei pe care o datoreaz„ pentru
ultimii doi ani Ómpliniþi. Adunarea poate totu∫i autoriza acest
stat s„ participe la vot Ón Adunarea statelor p„rþi ∫i Ón
birou dac„ ea constat„ c„ aceast„ lips„ este datorat„ unor
circumstanþe independente de voinþa acestuia.
9. Adunarea statelor p„rþi adopt„ propriul s„u regulament interior.
10. Limbile oficiale ∫i limbile de lucru ale Adun„rii statelor p„rþi sunt cele ale Adun„rii generale a Naþiunilor Unite.
CAPITOLUL XII
Finanþare
ARTICOLUL 113
Regulamentul financiar ∫i regulile de gestiune financiar„

Œn afara unei dispoziþii contrare exprese, toate problemele financiare care se refer„ la Curte ∫i la reuniunile
Adun„rii statelor p„rþi, inclusiv ale biroului ∫i ale organelor
subsidiare ale acesteia, sunt reglementate de prezentul statut, Regulamentul financiar ∫i de regulile de gestiune financiar„ adoptate de Adunarea statelor p„rþi.
ARTICOLUL 114
Reglementarea cheltuielilor

Cheltuielile Curþii ∫i ale Adun„rii statelor p„rþi, inclusiv
ale biroului ∫i ale organelor subsidiare ale acesteia, sunt
reglementate prin prelu„ri din resursele financiare ale Curþii.
ARTICOLUL 115
Resurse financiare ale Curþii ∫i ale Adun„rii statelor p„rþi

Cheltuielile Curþii ∫i ale Adun„rii statelor p„rþi, inclusiv
ale biroului ∫i organelor subsidiare ale acesteia, Ónscrise Ón
bugetul hot„r‚t de Adunarea statelor p„rþi, sunt finanþate
din urm„toarele surse:
a) contribuþiile statelor p„rþi;
b) resursele financiare furnizate de Organizaþia Naþiunilor
Unite, sub rezerva aprob„rii date de adunarea general„
Óndeosebi Ón cazul cheltuielilor legate de sesizarea Curþii de
c„tre Consiliul de Securitate.
ARTICOLUL 116
Contribuþii voluntare

F„r„ a se aduce atingere art. 115, Curtea poate primi
∫i utiliza cu titlu de resurse financiare suplimentare contribuþiile voluntare ale guvernelor, organizaþiilor internaþionale,
particularilor, Óntreprinderilor ∫i ale altor organisme, potrivit
criteriilor stabilite Ón materie de Adunarea statelor p„rþi.
ARTICOLUL 117
Calculul contribuþiilor

Contribuþiile statelor p„rþi sunt calculate dup„ un
barem de cote-p„rþi convenit, bazat pe baremul adoptat
de Organizaþia Naþiunilor Unite pentru bugetul s„u ordinar ∫i adaptat conform principiilor pe care acest barem
este fondat.

ARTICOLUL 118
Verificarea anual„ a conturilor

Rapoartele, documentele ∫i conturile Curþii, inclusiv
situaþiile sale financiare anuale, sunt verificate Ón fiecare an
de un controlor independent.
CAPITOLUL XIII
Clauze finale
ARTICOLUL 119
Reglementarea diferendelor

1. Orice diferend referitor la funcþiile judiciare ale Curþii
este reglementat prin decizie a Curþii.
2. Orice alt diferend Óntre dou„ sau mai multe state
p„rþi privind interpretarea sau aplicarea prezentului statut,
care nu este rezolvat pe cale de negocieri Ón 3 luni de la
Ónceperea acestuia, este trimis Adun„rii statelor p„rþi.
Adunarea statelor p„rþi poate Óncerca s„ rezolve ea Óns„∫i
diferendul sau s„ fac„ recomand„ri asupra altor mijloace
de a-l reglementa, inclusiv trimiterea la Curtea Internaþional„
de Justiþie, Ón conformitate cu statutul acesteia.
ARTICOLUL 120
Rezerve

Prezentul statut nu admite nici o rezerv„.
ARTICOLUL 121
Amendamente

1. La expirarea unei perioade de 7 ani Óncep‚nd de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentului statut, orice stat parte
poate propune amendamente la acesta. Textul propunerii
de amendament este supus secretarului general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite, care Ól comunic„ f„r„ Ónt‚rziere statelor p„rþi.
2. Œn cel puþin 3 luni de la data acestei comunic„ri
Adunarea statelor p„rþi, la reuniunea urm„toare, decide cu
majoritatea membrilor s„i prezenþi ∫i votanþi s„ se sesizeze
sau nu de aceast„ propunere. Adunarea statelor p„rþi poate
examina ea Óns„∫i aceast„ propunere sau s„ convoace o
conferinþ„ de revizuire dac„ problema ridicat„ o justific„.
3. Adoptarea unui amendament la o reuniune a Adun„rii
statelor p„rþi sau la o conferinþ„ de revizuire cere, dac„ nu
este posibil s„ se ajung„ la consens, majoritatea de dou„
treimi a statelor p„rþi.
4. Sub rezerva dispoziþiilor paragrafului 5, un amendament intr„ Ón vigoare faþ„ de toate statele p„rþi la un an
dup„ ce ∫apte optimi dintre ele au depus instrumentele lor
de ratificare sau de acceptare pe l‚ng„ secretarul general
al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
5. Un amendament la art. 5, 6, 7 ∫i 8 din prezentul
statut intr„ Ón vigoare faþ„ de Statele P„rþi care l-au acceptat dup„ un an de la depunerea instrumentelor lor de ratificare sau de acceptare. Curtea nu Ó∫i exercit„ competenþa
Ón raport cu o crim„ care face obiectul acestui amendament c‚nd aceast„ crim„ a fost comis„ de un resortisant
al unui stat parte care nu a acceptat amendamentul pe
teritoriul acestui stat.
6. Dac„ un amendament a fost acceptat de ∫apte
optimi dintre statele p„rþi conform paragrafului 4, orice stat
parte care nu l-a acceptat poate s„ s„ retrag„ din statut
cu efect imediat, Ón pofida prevederilor art. 127 paragraful 1,
dar sub rezerva art. 127 paragraful 2, notific‚nd retragerea
sa Ón cel puþin un an dup„ intrarea Ón vigoare a acestui
amendament.
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7. Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite
comunic„ tuturor statelor p„rþi amendamentele adoptate Ón
cadrul unei reuniuni a Adun„rii statelor p„rþi sau ale unei
conferinþe de revizuire.
ARTICOLUL 122
Amendamente la dispoziþiile cu caracter instituþional

1. Oricare stat parte poate propune, Ón pofida prevederilor art. 121 paragraful 1, amendamente la dispoziþiile cu
caracter exclusiv instituþional ale prezentului statut, ∫i
anume art. 35, 36 paragrafele 8 ∫i 9, art. 37, 38, 39 paragrafele 1 (primele dou„ fraze), 2 ∫i 4, art. 42 paragrafele 4—9, art. 43 paragrafele 2 ∫i 3, art. 44, 46, 47 ∫i 49.
Textul oric„rui amendament propus este supus secretarului
general al Organizaþiei Naþiunilor Unite sau oric„rei alte
persoane desemnate de Adunarea statelor p„rþi, care Ól
comunic„ f„r„ Ónt‚rziere tuturor statelor p„rþi ∫i celorlalþi
participanþi la adunare.
2. Amendamentele la care se refer„ prezentul articol,
pentru care nu este posibil s„ se ajung„ la un consens,
sunt adoptate de Adunarea statelor p„rþi sau de o conferinþ„ de revizuire cu majoritatea de dou„ treimi a statelor
p„rþi. Ele intr„ Ón vigoare faþ„ de toate statele p„rþi dup„
6 luni de la adoptarea lor de adunare sau de conferinþa
de revizuire.
ARTICOLUL 123
Revizuirea statutului

1. La 7 ani dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului statut, secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite va
convoca o conferinþ„ de revizuire cu scopul de a examina
orice amendament la prezentul statut. Examinarea va putea
s„ se refere mai ales, dar nu Ón mod exclusiv, la lista crimelor prev„zut„ la art. 5. Conferinþa va fi deschis„ participanþilor la Adunarea statelor p„rþi Ón acelea∫i condiþii.
2. Œn orice moment Ón continuare, la cererea unui stat
parte ∫i Ón scopurile enunþate la paragraful 1, secretarul
general al Organizaþiei Naþiunilor Unite, cu aprobarea majorit„þii statelor p„rþi, va convoca o conferinþ„ de revizuire.
3. Adoptarea ∫i intrarea Ón vigoare a oric„rui amendament la prezentul statut, examinat de o conferinþ„ de
revizuire, sunt reglementate de dispoziþiile art. 121 paragrafele 3—7.
ARTICOLUL 124
Dispoziþii tranzitorii

Cu toate dispoziþiile art. 12 paragraful 1, un stat care
devine parte la prezentul statut poate declara c„, pentru o
perioad„ de 7 ani de la intrarea Ón vigoare a statutului Ón
ceea ce Ól prive∫te, el nu accept„ competenþa Curþii Ón privinþa categoriei de crime prev„zute la art. 8, c‚nd se presupune c„ o crim„ a fost comis„ pe teritoriul s„u de
cet„þenii s„i. El poate Ón orice moment s„ Ó∫i retrag„
aceast„ declaraþie. Dispoziþiile prezentului articol vor fi
reexaminate la conferinþa de revizuire convocat„ conform
art. 123 paragraful 1.
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ARTICOLUL 125
Semnare, ratificare, acceptare, aprobare sau aderare

1. Prezentul statut este deschis spre semnare tuturor
statelor la 17 iulie 1998, la sediul Organizaþiei Naþiunilor
Unite pentru alimentaþie ∫i agricultur„, din Roma. El
r„m‚ne deschis pentru semnare p‚n„ la 17 octombrie
1998 la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, la Roma, iar
dup„ aceast„ dat„, p‚n„ la 31 decembrie 2000, la sediul
Organizaþiei Naþiunilor Unite de la New York.
2. Prezentul statut este supus ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii statelor semnatare. Instrumentele de ratificare,
acceptare sau aprobare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul
general al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
3. Prezentul statut este deschis ader„rii tuturor statelor.
Instrumentele de aderare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul
general al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
ARTICOLUL 126
Intrarea Ón vigoare

1. Prezentul statut va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ celei de-a ∫aizecea zi dup„ data depunerii
celui de-al ∫aizecilea instrument de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare pe l‚ng„ secretarul general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite.
2. Faþ„ de fiecare stat care ratific„, accept„ sau
aprob„ prezentul statut sau ader„ la acesta dup„ depunerea celui de-al ∫aizecilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, statutul intr„ Ón vigoare Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ celei de-a ∫aizecea zi dup„
depunerea de c„tre acest stat a instrumentului s„u de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
ARTICOLUL 127
Retragere

1. Orice stat parte poate, pe cale de notificare scris„
adresat„ secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor
Unite, s„ se retrag„ de la prezentul statut. Retragerea are
efect dup„ un an de la data la care notificarea a fost primit„, dac„ aceasta nu prevede o dat„ ulterioar„.
2. Retragerea nu scute∫te statul de obligaþiile puse Ón
sarcina sa de prezentul statut atunci c‚nd el era parte la
acesta, inclusiv de obligaþiile financiare aferente, ∫i nu afecteaz„ nici cooperarea stabilit„ cu Curtea cu ocazia anchetelor ∫i procedurilor penale faþ„ de care statul avea
obligaþia de a coopera Ónainte de data la care retragerea a
avut efect. Retragerea nu afecteaz„ cu nimic urm„rirea
examin„rii cauzelor cu care Curtea era deja sesizat„
Ónainte de data la care urm„rirea avea efect.
ARTICOLUL 128
Texte de referinþ„

Originalul prezentului statut, ale c„rui texte Ón englez„,
arab„, chinez„, spaniol„, francez„ ∫i rus„ au aceea∫i
valoare, va fi depus pe l‚ng„ secretarul general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite, care va remite copie certificat„ pentru conformitate tuturor statelor.
Drept care subsemnaþii, legal Ómputerniciþi de guvernul
respectiv, am semnat prezentul statut.
Œntocmit la Roma la 17 iulie 1998.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru ratificarea Statutului Curþii Penale Internaþionale,
adoptat la Roma la 17 iulie 1998
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Statutului Curþii
Penale Internaþionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 12 martie 2002.
Nr. 193.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 211/28.III.2002 conþine 32 de pagini.

Preþul de v‚nzare 17.000 lei

ISSN 1453—4495

