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Animat de idealul stabilirii „edificiului lumii pe bazele justiţiei şi ordinii 
interna  ţionale”, într‑o epocă în care războiul era acceptat ca mijloc licit de 
soluţionare a diferendelor internaţionale şi omenirea încerca să‑şi vindece 
profundele răni produse de prima conflagraţie mondială, V.V. Pella[1] afirma 
sentenţios că agresiunea este o manifestare a criminalităţii colective a statelor. Se 
întâmpla în 1919, în aula Facultăţii de Drept din Paris unde, în prezenţa unor 
eminenţi profesori (printre care Emile Garçon, coordonatorul tezei sale de 
doctorat, şi Alfred Le Poittevin), tânărul jurist român îşi expunea valoroasele 
şi novatoarele idei pe care avea să le reia în 1924, la lucrările Conferinţei de 
la Berna, şi să le dezvolte, câţiva ani mai târziu, în „Criminalitatea colectivă a 
statelor şi dreptul penal al viitorului”.

În 1925, profesorul ieşean (deputat, membru al Comitetului de experţi al 
Societăţii Naţiunilor şi al Consiliului Uniunii Interparlamen tare[2]) publica această 
carte după ce, în prealabil, o prezentase ca proiect al grupului român la cea 
de‑a XXIII‑a Conferinţă a Uniunii Interparlamentare de la Washington (pentru 
codificarea dreptului internaţional şi incriminarea războiului de agresiune)[3].

O a doua ediţie, care apare astăzi în limba română după nouă decenii de 
aşteptare, a văzut lumina tiparului în 1926, îmbogăţită cu elogioasele aprecieri 
din partea personalităţilor juridice şi politice ale vremii care, dat fiind ineditul 
propunerilor, au fost chemate să participe la o dezbatere doctri nară (numită 
anchetă internaţională) de o efervescenţă fără precedent în lume.

Majoritatea celor care au contribuit la această laudatio au remarcat 
„ardoarea, entuziasmul” (Barbosa de Magalhães) şi curajul (E.S. Rappaport)[4] 
lui Pella de fi declarat „război războiului” (H. Barthélemy) şi de „a fi pus forţa 

[1] 17 ianuarie 1897 (Râmnicu Sărat) – 24 august 1952 (New York).
[2] Creată în 1889 din iniţiativa a doi parlamentari pacifişti, William Randal Cremer şi 

Frédéric Passy, Uniunea Interparlamentară este primul forum permanent de negocieri 
politice multilaterale (care astăzi numără 163 de ţări membre şi 10 adunări parlamentare 
regionale asociate).

[3] Urmare a interesului suscitat de generoasele propuneri, reprezentanţii Comisiei 
juridice ai acestui înalt for decid (la New York, în luna octombrie a aceluiaşi an) crearea 
unei sub‑comisii de studiu privitoare la redactarea unui proiect de Cod represiv al naţiunilor 
avându‑i ca membri, alături de Pella, pe profesorii La Fontaine şi Schűcking.

[4] „Pentru a crea în această lume lucruri cu adevărat noi, este nevoie de curaj, încă o 
dată de curaj şi mereu de curaj. Pe care dumneavoastră îl aveţi”, Emile Stanislaw Rappaport, 
profesor, judecător la Curtea Supremă, Secretar general al Comisiei de Codificare al Republicii 
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victorioasă a Ideii în slujba unei nobile cauze” (Donnedieu de Vabres). De la 
Madrid, profesorul Quintiliano Saldana îl percepe pe Pella ca pe un discipol ce 
şi‑a depăşit maeştrii, ca „eminent Apostol al justiţiei penale internaţionale”; 
din Canada, N.A. Belcourt insistă asupra sarcinii profund umanitare asumate 
cu „o erudiţie care reflectă o muncă desfăşurată cu o perseverenţă lăudabilă”; 
din Argentina, profesorul Ladislas Thöt subliniază meritul „ilustrului jurisconsult 
român de a fi dat, din punctul de vedere al fondului şi al formei, un caracter 
juridic şi politic internaţional acestei vagi idei comune” şi de a se fi lansat „în 
construirea după un riguros plan ştiinţific, a grandiosului palat al acestei noi şi 
foarte puternice ramificaţii a disciplinelor juridice”. Notabile sunt, de asemenea, 
cuvintele profesorului ceh Jaroslav Kallab despre românul „în spiritul căruia 
se întâlnesc, într‑o manieră foarte fericită, facultăţile unui savant asociate cu 
cele ale unui distins om politic” care a „devenit protagonistul unei noi ramuri 
a ştiinţei dreptului internaţional”.

Chiar şi cei (foarte puţini) care au considerat utopic imensul proiect creionat 
de Pella au făcut‑o cu adâncă reverenţă şi reală consideraţie faţă de autor. 
Majoritatea a fost însă de acord că venise momentul marii reforme a dreptului 
internaţional. În răspunsul său, Hugh H.L. Bellot, secretarul general al Asociaţiei 
de Drept Internaţional subliniază că „nu există nimic utopic în capitolele pe 
care le aşteptăm cu nerăbdare şi care ar trebui să indice, în linii mari, ce ar 
trebui să conţină un Cod penal internaţional şi cum trebuie folosit acesta. Nu 
există nimic himeric în sancţiunile pe care le sugeraţi. Dumneavoastră puneţi 
prima piatră pe acest drum atât de dorit către pacea universală”.

Concluziile acestei dezbateri, pe care, de altfel, fiecare cititor le va putea 
desprinde cu un sentiment de justificată mândrie, sunt evidente. Lucrarea 
este apreciată ca fiind „o construcţie în linii armonioase” (André Weiss) care 
„deschide în mod indubitabil o eră nouă de gândire şi acţiune în domeniul 
Dreptului internaţional” (Vincenzo Lanza), o operă „de o importanţă capitală 
la momentul actual; toţi cei care doresc pacea, cei care nu mai cred în ea sau 
cei care cred că este încă imposibil de realizat vor găsi în remarcabila lucrare 
toate elementele necesare pentru a se convinge că războiul de agresiune 
este o crimă care poate fi evitată numai printr‑o morală internaţională, prin 
studierea cauzelor care duc la eşecul acestei morale, prin certitudinea că 
nerespectarea acestei morale implică sancţionarea tuturor celor care se vor 

Polone, Preşedinte al Grupului Polonez şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de 
Drept Penal.
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face vinovaţi de crima de război de agresiune, fie ei simpli indivizi sau state” 
(Mégalos Caloyanni). 

Excepţionalul proiect reformator al dreptului internaţional privind 
răspunderea colectivă a statelor a atras nominalizarea lui V.V. Pella la Premiul 
Nobel pentru Pace în anul 1926. Propunerea a fost avansată (la 1 ianuarie 1926) 
de fostul ministru al Justiţiei, profesorul Constantin G. Dissescu (membru 
marcant al Uniunii interparlamentare şi preşedinte al Grupului român) şi a 
rămas în istoria Institutului Nobel ca prima scrisoa re de recomandare trimisă 
Comitetului de un român în favoarea unui conaţional[1]. Ferm convins de valoarea 
operei lui Pella, în cele 45 de pagini ale scrisorii ce însoţea cele două volume 
ale cărţii, acesta a realizat o frumoasă pledoarie pentru mai tânărul său coleg, 
încercând să surprindă toate aspectele legate de „activitatea sa neobosită în 
promovarea ideilor pacifiste”[2]. Broşurile conţinând opiniile personalităţilor 
care au participat la dezbaterea internaţională menţionată au însoţit ulterior 
o a doua scrisoare[3] şi au susţinut candidatura lui Pella care, deşi nu a avut 
finalitatea dorită[4], a subliniat meritul său incontestabil la dezvoltarea dreptului 
internaţional.

[1] Vasilica Sirbu, The Nobel Peace Prize from a Romanian Perspective – The Interwar 
Period, Revista pentru Studii Baltice şi Nordice, vol. 3, nr. 2 (2011), p. 283. Prima scrisoare de 
susţinere din partea unui român a fost aceea a lui Nicolae Iorga care, în 1912, îl recomanda 
Comitetului Nobel pe profesorul Karl Lamprecht de la Universitatea din Leipzig.

[2] Premiul Nobel din acel an a fost acordat lui Aristide Briand (ministrul francez al 
afacerilor de externe) şi lui Gustav Stresemann (ministru al afacerilor de externe german). 
A se vedea Gheorghe Sbârnă, Vespasian V. Pella – au service de la science du droit et cause 
de la paix, Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series of History and Archeology 
nr. 2/2013, ediţia on line, p. 95.

[3] O a doua scrisoare a profesorului Dissescu alături de două copii ale lucrării şi cinci 
broşuri în care erau incluse rezultatele anchetei internaţionale a fost trimisă Comitetului 
Nobel la 16 martie 1926, la două luni după cea dintâi, V. Sîrbu, op. cit. p. 282.

[4] Printre cauzele care pot fi reţinute se numără necunoaşterea exactă a mecanismelor 
şi regulamentelor Institutului Nobel, dar şi absenţa solidarităţii şi a unei puternice susţineri 
naţionale. Pe lângă faptul că nominalizările pentru premiu trebuiau să vizeze personalităţi 
recunoscute pe plan intern şi internaţional (ceea ce, în cazul lui Pella era evident), acestea 
trebuiau să fie intens susţinute. „O singură scrisoare trimisă o dată pe an sau anual, de‑a 
lungul câtorva ani nu este suficientă pentru a câştiga premiul” arată cercetătoarea V. Sîrbu 
(op. cit., p. 277) care oferă exemplul laureatului german Karl von Ossietzky (din 1935) 
al cărui dosar conţinea peste 90 de scrisori de recomandare. Insuficienta promovare a 
valorilor româneşti în epoca interbelică este vizibilă, din păcate, şi în cazul lui Nicolae 
Titulescu, diplomat de excepţie şi reprezentant al României la Liga Naţiunilor (ales de două 
ori consecutiv – în 1930 şi 1931 – Preşedinte al Adunării Generale a acestei organizaţii) şi o 
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Ca, de altfel, în toate lucrările sale anterioare[1] şi în activitatea ştiinţifică[2] şi 
politică ulterioară[3] acestei cărţi de referinţă, Pella se dedică, cu un infatigabil 

voce extrem de puternică şi de respectată pe plan internaţional în susţinerea dreptului păcii 
care nu a fost nominalizat pentru această distincţie. În plus, aşa cum arată prof. G. Sbârnă, 
data limită pentru depunerea recomandărilor pentru Pella era 1 februarie 1926. Este motivul 
pentru care prof. Dissescu îşi exprima regretul de a nu fi avut la dispoziţie toate mesajele 
în favoarea candidatului, V.G. Sbârnă, op. cit., p. 96.

[1] Peste douăzeci de lucrări ştiinţifice (publicate până la vârsta de 30 de ani) dintre care 
amintim: Delicte tolerate (1919), Amnistia (publicată la Paris, în limba franceză, în 1920), 
La guerre d’agression et la constitution d’un droit répressif des nations (apărută în 1925, 
în engleză şi în franceză), teza de doctorat Des incapacités résultant des condamnations 
pénales en Droit International (1920), Aurora Ciucă, Studiu introductiv, V.V. Pella, Reprimarea 
pirateriei, Ed. Institutul European, Iaşi, 2015, p. 15.

[2] Observations sur le projet interparlementaire d’une déclaration des droits et des 
devoirs des Etats, Union interparlementaire (1927), La guerre‑crime et les criminels de 
guerre, Neuchâtel, Ed. de la Baconnière, 1964; Cursurile susţinute la Academia de Drept 
internaţional de la Haga: La répression de la piraterie, RCADI, vol. 15, 1926, p. 145‑275, 
La répression des crimes contre la personnalité de l’Etat, RCADI, vol. 33, 1930, p. 671‑870; 
Articolele: Le Pacte Briand‑Kellogg et ses conséquences sur le droit international et le 
droit interne des Etats, Paris, Académie diplomatique internationale, Séances et travaux, 
1930; Uniunea federală europeană (zece articole), Ed. Universul, Bucureşti, 1930; La 
criminalité de guerre et les illusions de la paix, Revue internationale de droit pénal, 1931; 
Towards an International Criminal Court, în American Journal of International Law, vol. 44, 
1950, p. 37‑68. A se vedea Aurora Ciuca, Vespasian V. Pella, Société Française pour le 
droit international, La Galerie des Internationalistes Francophones, http://www.sfdi.org/
internationalistes/pella/.

[3] Rapoarte şi comunicări prezentate în cadrul conferinţelor internaţionale: Les problèmes 
de la sécurité: l’harmonisation du droit interne des Etats avec les nouveaux principes du droit 
de la paix, Compte rendu de la XXVIIIe Conférence interparlementaire, Geneva, 1932, Payot, 
1933, p. 196, Communication lors de la XXVe Conférence de l’Union Interparlementaire, 
Berlin du 23 au 28 août 1928 concernant les principes de la vie internationale qui doivent 
être inscrits dans la déclaration des droits et des devoirs des Etats, Union interparlementaire, 
Compte rendu de la XXVe Conférence, Librairie Payot, 1928, Communication sur le 
désarmement, lors de la XXVIIe Conférence de l’Union interparlementaire, Bucureşti, 1931, 
Compte rendu de la XXVIIe Conférence, Librairie Payot, 1932, Communication prononcée 
dans le cadre des débats sur le thème de la Sécurité et du Désarmement en qualité de 
rapporteur pour la partie concernant les problèmes complexes de la sécurité, à la XXXe 
Conférence de l’Union Interparlementaire, Istanbul 24‑29 septembre 1934, Compte rendu 
de la XXXe Conférence, Librairie Payot, 1934, Allocution lors de l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale des comités de coopération européenne, ian‑martie 1935, Paris, 
Comptes rendus des assemblées générales de la Fédération internationale des Comités de 
coopération européenne et du Comité Français de Coopération européenne, 1935, p. 10‑17, 
Communication sur le thème du Rapport „Neutralité et assistance”, présenté au nom de la 
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devotament, ideilor pacifiste şi planurilor de modernizare a dreptului 
internaţional. Este preocupat, în egală măsură, de construcţia europeană 
şi de posibilităţile de „ranforsare a Europei…printr‑o cooperare bazată pe 
principiul egalităţii dintre toţi membrii societăţii europene”[1], de necesitatea 
adoptării unei convenţii privitoare la reprimarea terorismului internaţional[2], 
de unificarea progresivă a dreptului internaţional penal[3] şi de crearea unei 
instanţe penale internaţionale. Promovează, de asemenea, ideea solidarităţii 
profesionale şi a cooperării dintre juriştii specializaţi în acest vast domeniu[4]. În 
1924 se numără printre fondatorii Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal 
(cu sediul la Paris) fiind ales vicepreşedinte (1924‑1939) şi apoi preşedinte 
(1946‑1952) al acestei organizaţii.

II. „Războiul de agresiune e o crimă” afirmă Pella în prima frază a cărţii 
sale, cerând statelor, cu claritate şi sagacitate, să manifeste intoleranţă faţă 
de acest flagel. Examinarea tuturor consecinţelor juridice ale acestei calificări 
constituie premiza noului drept internaţional, dreptul păcii.

În acest scop, este convins de necesitatea unei politici penale interna ţionale 
coerente, bazată pe un Cod represiv al naţiunilor care să permită „repri marea 
tuturor acţiunilor individuale sau colective” care „se vor găsi într‑un raport 
direct sau indirect de cauzalitate cu pregătirea sau declan şarea” unui război 
de agresiune. În cele trei părţi ale lucrării, vizionarul autor aduce argumente 
teoretice şi, în acelaşi timp, propune soluţii practice (foarte tehnice) pentru 
a evidenţia:

Commission permanente pour l’étude des questions juridiques, lors de la XXXIe Conférence 
de l’Union Interparlementaire, Bruxelles 26‑31 juillet 1935, Compte rendu de la XXXIe 
Conférence, Librairie Payot, 1935, Communication sur le thème Sécurité collective et la 
réforme du Pacte de la Société des Nations, présenté en qualité de vice‑président de la 
Commission juridique, lors de la XXXIIIe Conférence de l’Union Interparlementaire tenue à 
Paris du 1er au 6 septembre 1937, Compte rendu de la XXXIIIe Conférence, Librairie Payot, 1937.

[1] Uniunea Federală Europeană. V. A doua renaştere a Europei, Ed. Universul, 9 iunie 1930.
[2] A. Ciucă, Studiu introductiv, op. cit., p. 18.
[3] Mircea Duţu, Vespasian V. Pella. Fondator al dreptului internaţional penal. Promotor 

al unificării dreptului penal. Artizan al justiţiei penale internaţionale, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2012, p. 47.

[4] În acest sens, amintim calitatea de membru corespondent al Academiei Române 
(26 mai 1941), de membru al Societăţii de Studii Legislative, al Societăţii de Legislaţie 
Comparat, al Societăţii Americane de drept Internaţional, al Consiliului Director al Societăţii 
Generale a Închisorilor din Franţa.
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– cauzele criminalităţii colective a statelor, caracterul acesteia şi normele 
necesare în activitatea de prevenţie şi de reprimare a agresiunii (partea I);

– politica penală internaţională, enumerarea unor posibile soluţii preventive 
şi legătura acestora cu activitatea represivă (partea a II‑a);

– caracteristicile dreptului penal „al viitorului”: caracterul, definiţia, 
principiile ce stau la baza incriminării şi a sancţionării, tipurile de crime precum 
şi procedura penală internaţională (partea a III‑a).

Analizează, în prima parte, aspectele legate de nevoia schimbării mentalităţii 
persoanelor (indivizilor[1]) şi ale statelor, de „sentimentul apărării speciei[2], în 
forma sa actuală de sentiment patriotic” (par. 16) din perspectiva psihologiei 
colective a maselor[3]. Identifică şi clasifică sursele criminalităţii colective a 
statelor. Din punctul său de vedere, pot fi surse interne (generate de condiţiile 
specifice de viaţă ale fiecărui popor) şi externe (rezultate ale antagonismului 
dintre naţiuni (manifestat prin absenţa solidarităţii morale internaţionale) şi ale 
imperfectei organizări etice, politice, economice şi juridice a vieţii internaţionale 
(par. 18). Acestora li se adaugă atavismul, absenţa sentimentului sociabilităţii 
internaţionale (sau exclusivismul, ce caracterizează anumite popoare, par. 22) 
şi tendinţele expansioniste de ordin economic ale popoarelor. Pentru blocarea 
acestor porniri, autorul îndeamnă popoarele la fraternitate şi la respectarea 
principiilor comune ale unei morale superioare. Pledează, de asemenea, 
pentru respectarea angajamentelor (a cuvântului dat) şi, mai ales, pentru 
reconsiderarea noţiunii de suveranitate a statelor[4]. Statul, ca „cea mai înaltă 
realizare a ideii de liberate, trebuie să fie suveran. S‑a ajuns la falsificarea 
acestei idei şi la susţinerea faptului că suveranitatea presupune, în primul 

[1] În cuprinsul lucrării am preferat traducerea alternativă a termenului, pentru a păstra 
sensul dorit de autor. 

[2] „Sentimentul apărării speciei” este tema primului studiu publicat de Pella în 1915, 
la vârsta de 18 ani, în Cercetări asupra sentimentului de apărare a speciei, Ed. Speranţa, 
Bucureşti. Autorul consideră că acesta prevalează în spiritul tuturor indivizilor, „declanşând 
între ei o şi mai perfectă omogenitate intelectuală, ale cărei consecinţe sunt reprezentate 
de fanatism şi uneori de dogmatism” şi care poate fi factor declanşator al războaielor.

[3] Inspirate din lucrările lui Gustave le Bon (Psychologie des foules, Enseignements 
psychologique de la guerre européenne) pentru care, de altfel, acesta îi mulţumeşte public 
în mesajul inserat în ancheta internaţională.

[4] Este o idee ce va fi reluată în 1950, când susţine răspunderea individuală pentru tero‑
rism internaţional: „dogma suveranităţii a fost abandonată”, la fel ca şi teoria că asemenea 
cazuri aparţin exclusiv instanţelor naţionale. V.V. Pella, Towards an International Criminal 
Court, The American Journal of International Law, vol. 44, nr. 1 (ianuarie 1950), p. 39, 
https://www.jstor.org/stable/2193451?seq=32#page_scan_tab_contents.
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rând, existenţa unei potestas supreme, care exclude, în consecinţă, existenţa 
oricărei morale internaţionale destinate să coordoneze activitatea fiecărui stat 
conform intereselor marii comunităţi de naţiuni” (par. 37). În fine, pledează 
pentru organizarea justiţiei penale internaţionale. Absenţa acesteia a determinat 
popoarele să privească războiul „ca singurul mod de soluţionare a conflictelor 
internaţionale şi să adore zeul puterii. Astfel s‑a născut aversiunea faţă de 
arbitraj, care a dus la sabotarea constantă a acestei instituţii, cu ajutorul teoriei 
pretinselor interese vitale şi a onoarei naţionale, această problemă rezultând 
la rândul ei, dintr‑o falsă concepţie a noţiunii de suveranitate” (par. 40).

Abordând problema legilor naturale care guvernează criminalitatea colectivă 
a statelor, Pella trece în revistă influenţele malefice ale legii cauza lităţii perpetue 
ce conectează războaiele trecute cu conflictele viitoare (par. 43) şi ale legii 
dezvoltării agregatelor sociale prin formarea de unităţi tot mai extinse (par. 44) 
şi efectele benefice ale legii evoluţiei criminalităţii războiului de agresiune şi 
ale legii solidarităţii (par. 45‑46). Evoluţia criminalităţii se conjugă cu progresul 
civilizaţional care, producând o extindere în spaţiu a conflictelor, va avea ca efect 
paradoxal reducerea treptată a acestora. Pe de altă parte, ideea solidarităţii 
dintre state va atrage internaţionalizarea intereselor şi va produce consecinţe 
pozitive pe planul moralei internaţionale, contribuind la reducerea conflictelor.

Coordonatele politicii penale internaţionale sunt jalonate în partea a doua 
a operei lui Pella. El concepe lupta pentru eliminarea războiului ca o acţiune 
organizată pe baze ştiinţifice având ca instrumente mijloacele preventive şi 
cele represive.

În materia prevenţiei, autorul susţine, în primul rând, necesitatea înlo cuirii 
eterogenităţii morale (generatoare de aversiune şi exclusivism şi motor al 
criminalităţii) cu spiritul de încredere şi loialitate ca suport al civilizaţiei şi marcă 
a supremaţiei raţiunii. Cultivarea cu asiduitate a ideilor de solidaritate şi justiţie 
internaţionale îl plasează în rândul marilor spirite umaniste ale vremii. „Marea 
lege a solidarităţii internaţionale” (par. 57) poate constitui liantul necesar 
adoptării măsurilor de dezarmare – morală şi materială – a naţiunilor. Cel mai 
important factor de prevenţie este însă justiţia internaţională. Pacea, consideră 
Pella, „nu constituie decât consecinţa aplicării acestei idei preeminente în 
raporturile internaţionale” (par. 64). De asemenea, conceptele de securitate, 
dezarmare şi arbitraj se sprijină pe ideea superioară de justiţie, idee pe care 
Pella o va sluji întreaga viaţă.

Represiunea internaţională este abordată atât din perspectiva rolului 
preventiv, cât şi din aceea a funcţiei sale morale. Autorul nu poate concepe 
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o colectivitate organizată în absenţa mijloacelor de constrângere. Ca atare, 
împărtăşind opinia lui Pillet, insistă asupra necesităţii justiţiei internaţionale ca 
putere superioară statelor. Pentru organizarea acesteia, spune el, este necesară 
limitarea suveranităţii externe a statelor în raport cu necesitatea de menţinere 
a ordinii şi armoniei internaţionale (par. 90). Represiunea internaţională trebuie 
să apară ca efect al unei alianţe universale contra războiului de agresiune.

Dreptul penal al viitorului, construcţia originală din cea de‑a treia parte 
a lucrării, urmăreşte „reglementarea exerciţiului represiunii acţiunilor ilicite 
ce pot fi comise de către state în cadrul raporturilor dintre ele”. Dreptul 
viitorului este conceput ca un drept inter‑etatic. Pentru a garanta ordinea 
juridică inter‑statală, Pella propune ca represiunea să fie îndreptată nu doar 
împotriva actelor colective comise de state, ci şi împotriva celor comise de 
indivizi: „crimele şi delictele comise de către state pot, deci, să genereze două 
responsabilităţi penale: o răspundere colectivă a statelor şi o alta individuală, 
a anumitor persoane fizice[1]”(par. 115). Acest dublu caracter al răspunderii 
urma, în viziunea lui Pella, să fie avut în vedere în redactarea codului represiv 
al naţiunilor[2].

Transpunând în domeniul normelor pozitive internaţionale măsurile de 
ordin represiv propuse de noua politică penală internaţională, noul domeniu 
trebuie să stabilească care sunt infracţiunile, pedepsele şi condiţiile răspunderii 
penale internaţionale a statelor, dar, în egală măsură, ale indivizilor. Conştient 
de misiunea sa de întemeietor, Pella explică şi analizează minuţios fiecare 
dintre aceste aspecte: formulează definiţia infracţiunii internaţionale, prezintă 
cu claritate elementele sale constitutive, identifică funcţiile sancţiunilor 
internaţionale, expune teoria pedepsei, operează clasificarea pedepselor.

Totodată, propune mai multe tipuri de sancţiuni aplicabile statului „criminal”: 
juridice (punerea sub sechestru a bunurilor din străinătate aparţinând 
naţionalilor statului culpabil, suprimarea drepturilor de proprietate industrială, 
artistică, ştiinţifică a acestor naţionali, privarea de exerciţiul drepturilor civile), 

[1] Autorul reaminteşte că principiul răspunderii penale individuale fusese consacrat 
anterior prin Tratatul de pace de la Versailles (art. 227‑230), prin propunerea Comitetului 
de jurişti din 1920 şi prin Tratatul de la Washington din 6 februarie 1922.

[2] Planul Codului represiv mondial, conceput de Pella în 1935, împreună cu Memorandumul 
asupra unui proiect de Cod represiv al crimelor contra păcii şi securităţii umanităţii, redactat 
de el în 1950 la cererea Secretariatului General al O.N.U., au constituit sursele de documentare 
pentru autorii proiectului de Cod al crimelor contra păcii şi securităţii. În acest sens, a se 
vedea Iulian Poenaru, Vespasian. V. Pella. O viaţă dedicată ideii de justiţie internaţională, 
Ed. Lumina, 1992, p. 54.
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economice (blocada, boicotul, embargoul, interzicerea comerţului cu materii 
prime şi alimentare cu statul culpabil, creşterea taxelor vamale asupra mărfurilor 
provenind din acest stat, refuzul acordării împrumuturilor, interzicerea utilizării 
căilor de comunicaţie) sau de altă natură (amenda, admonestarea). În acelaşi 
timp, subliniază că există sancţiuni inadmisibile pentru state: excluderea din 
Societatea Naţiunilor, nerecunoaşterea internaţională (ca entitate statală) 
şi pierderea independenţei. Prima este justificată de protejarea intereselor 
organizaţiei, cea de‑a doua ar fi similară morţii civile din dreptul intern, pe 
când cea din urmă ar echivala cu „pedeapsa capitală” (par. 161).

În privinţa pedepselor aplicabile persoanelor fizice, Pella operează o 
clasificare care include: pedepse intelectuale, pecuniare, pedepse privative 
de drepturi, pedepse restrictive de libertăţi şi pedepse privative de libertate.

Clasificarea infracţiunilor comise de către state şi de către persoane fizice (care 
trebuie supuse represiunii universale) este amplu prezentată. Este important 
să remarcăm că agresiunea apare ca fiind cea mai gravă dintre infracţiuni, 
comisă atât de state, cât şi de persoane. Este de înţeles, astăzi, interesul pe 
care o asemenea afirmaţie l‑a putut provoca în epocă. Juriştii familiarizaţi 
cu evoluţia conceptului de agresiune şi cu dificultăţile de definire ştiu că 
discuţiile continuă şi în prezent, după aproape două decenii de la materializarea 
visului lui Pella privind existenţa unei Curţi penale internaţionale. Fără îndoială, 
amprenta sa intelectuală a fost vizibilă ulterior atât în incriminarea actelor de 
agresiune din 1933 (prin Convenţiile de la Londra), cât şi la Nürenberg, când 
s‑a reluat discuţia despre „crima supremă”, şi în Rezoluţia Adunării Generale 
a O.N.U. 3314/1974, dar şi la Kampala (2010), unde reprezentanţii a 84 de 
state ale lumii au decis modificarea Statului C.P.I. în sensul de a considera 
agresiunea ca fiind crimă (atunci când este vorba despre un act comis de o 
persoană) şi ca act de agresiune (cu referire la acţiunea unui stat)[1].

Cu o logică exemplară, Pella pune în lumină, în paragrafele ultimului 
capitol, toate aspectele de procedură penală internaţională, de organizare 
a curţii permanente ca jurisdicţie represivă internaţională (inclusiv selecţia 
judecătorilor, instrucţia şi executarea hotărârilor).

Juriştii Mileniului Trei vor putea descoperi în paginile acestei cărţi actua‑
litatea şi valabilitatea propunerilor formulate de Pella în 1926 pe care nu a 
încetat să le rafineze în anii ce au urmat. Istoria consemnează pledoariile sale 

[1] Pentru detalii privind agresiunea, a se vedea Aurora Ciucă, Persoana fizică în dreptul 
internaţional public. Prolegomene, Ed. Lumen, 2017, p. 139‑144.
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pentru crearea unei instanţe penale internaţionale, independente de CPIJ, în 
cadrul Asociaţiei de Drept Internaţional[1] şi a Asociaţiei de Drept Penal (care, 
în 1928, a adoptat proiectul de Statut al Curţii Penale Internaţionale[2]. În 1935, 
Pella a schiţat proiectul unui Cod penal mondial, iar în 1937 s‑a implicat în 
redactarea Convenţiei pentru crearea Curţii Penale Internaţionale [3]. În 1950, în 
„profeticul”[4] studiu „Towards an International Criminal Court”[5], vocea lui Pella 
în favoarea unei curţi penale internaţionale permanente, bazată pe argumentul 
imparţialităţii şi al evitării „răzbunării sub masca justiţiei”[6] s‑a făcut din nou 
auzită. Totodată, actul de naştere al Curţii Penale Internaţionale[7] care astăzi 
există, în sfârşit, confirmă valoroasa sa gândire referitoare la competenţa CPI, 
la criteriile de selecţie a judecătorilor, la necesitatea biroului procurorului, 
la regulile de procedură. Până şi sugestia sa legată de stabilirea sediului noii 
instanţe la Haga, în proximitatea CIJ, a fost bine receptată şi fructificată.

III. Adagiul antic Pro captu lectoris habent sua fata libelli[8] prinde viaţă în 
cazul cărţii lui Pella. Munca de documentare asupra vieţii şi activităţii ilustrului 
nostru jurist ne‑a condus spre o altă personalitate a dreptului internaţional, 
prea puţin (din păcate) cunoscută în România: profesorul Ben Ferencz, de la 
Universitatea Harvard, fost procuror în procesul de la Nürenberg. Contemporan 
cu Pella şi având rădăcini româneşti, în mesajul[9] adresat cu generozitate 
studenţilor români şi membrilor Asociaţiei Vespasian V. Pella pe care am 
înfiinţat‑o la Iaşi – şi al cărui membru de onoare este –, mărturiseşte că destinul 

[1] La cea de‑a 34‑a Conferinţă a acesteia.
[2] Adrian Năstase, Raluca Miga‑Beşteliu, The Origins of the Idea of a Permanent 

International Criminal Court and the Role of Vespasian Pella into its Promotion – Pella’s 
Contribution to the Creation and the Development of the International Criminal Law, 
Romanian Journal of International Law nr. 6, ianuarie‑iunie 2008, p. 198.

[3] Ibidem, p. 199.
[4] Idem.
[5] Vespasian V. Pella, Towards an International Criminal Court, AJIL, vol. 44, nr. 1 (ianuarie 

1950), p. 37‑68, https://www.jstor.org/stable/2193451?seq=32#page_scan_tab_contents
[6] Idem.
[7] Statutul de la Roma privind crearea C.P.I. a fost adoptat la Roma, în 1998.
[8] Terentianus Maurus, versul 1286 din De litteris, syllabis, pedibus et metris, în Virgil 

Matei, Dicţionar de maxime, reflecţii, expresii latine comentate, Ed. Scripta, Bucureşti, 
1998, p. 103. 

[9] Mesajul video, din care am făcut o transcriere parţială în acest studiu, poate fi urmărit 
integral la adresa: Benjamin Ferencz Video Address‑Romanian Students & Vespasian V. Pella 
Association on Vimeo – http://vimeo.com/196184440.
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său profesional a fost influenţat de lectura acestei cărţi. „Primul meu contact 
cu Vespasian Pella a fost la Facultatea de Drept de la Harvard, eram student 
cu bursă de merit acolo (pentru rezultatele mele de la examenul de Drept 
Penal) şi una dintre cărţile pe care le‑am găsit în bibliotecă era publicată în 
1925 de un domn pe nume Vespasian V. Pella. Era scrisă în franceză, cu titlul 
„La criminalité des Etats et le droit pénal de l’avenir” şi era, după cum v‑aţi 
dat seama cu toţii, introducerea la ideea de a avea un drept penal viitor care 
să tragă la răspundere toate statele pentru crimele lor. O idee extraordinară 
care încă este o idee extraordinară şi care m‑a impresionat atât de mult, încât 
aş putea spune că o mare parte a vieţii mele a fost influenţată de ceea ce am 
învăţat de la Pella”.

Ca şi Pella, profesorul Ferencz se declară împotriva războiului: „Ca soldat 
în război, am eliberat multe lagăre de concentrare, am debarcat pe plajele 
din Normandia (...) am văzut ce înseamnă lupta şi ororile războiului. Asta m‑a 
convins că e nevoie de eliminarea completă a războiului. Nu va exista niciodată 
un război fără atrocităţi, pentru oricare dintre părţi”.

Visul lui Pella despre o justiţie internaţională a devenit crezul şi motto‑ul 
vieţii domnului Ferencz: „Law not war!”[1].

Martor al transformării în realitate a idealului lui Pella, acesta spune: „avem 
acum o Curte Penală Internaţională; cu toate că are şi defecte, are nevoie de 
susţinere continuă pentru că este o idee nouă şi marile puteri nu sunt prea 
dispuse să accepte controlul judiciar al activităţilor lor. Atât timp cât nu sunt 
dispuse să accepte acest lucru şi atât timp cât nu există putere de constrângere 
în comunitatea internaţională, mi‑e teamă că efectele sunt infime în stoparea 
atrocităţilor la care, din păcate, continuăm să fim martori în toată lumea. Cu 
alte cuvinte, contribuţia lui Pella este încă prezentă, pe ea construim, este 
contribuţia României la ceea ce încercăm să facem. Păstrez speranţa că, la 
timpul cuvenit, dacă continuăm pe acest drum şi dacă nu ne dăm bătuţi şi 
dacă recunoaştem faptul că legea a fost întotdeauna o mică luptă, vom trăi cu 
siguranţă într‑o lume mai avansată şi mai fericită decât lumea în care m‑am 
născut eu în România.

România a jucat un rol important în evoluţia dreptului penal internaţional, 
dar mai este încă drum lung, iar numele lui Vespasian Pella se află cu sigu‑
ranţă la baza a tot ceea ce facem în încercarea noastră de a crea o lume mai 
paşnică guvernată de lege şi nu de violenţă”.

[1] Ben Ferencz, Illegal Armed Force as a Crime Against Humanity, in Journal on the 
Use of Force and International Law, vol. 2, Issue 2, 2015.
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Revenind la destinul cărţii care se întâlneşte cu cel al cititorilor săi trebuie 
să adaug că, în prezent, profesorul Ferencz continuă opera lui Pella. Astfel, 
pentru a depăşi impasul în care se află Curtea Penală Internaţională în privinţa 
pedepsirii agresiunii, acesta face o curajoasă propunere privind includerea 
agresiunii în categoria crimelor împotriva umanităţii[1]. În opinia sa, Statutul 
Curţii permite acest lucru (pe lângă actele specifice enumerate sub această 
denumire – omor, sclavie, apartheid, viol, tortură etc.) în ultima parte a textului 
[art. 7 par. 1 lit. k)] în categoria „alte acte inumane având acelaşi caracter, de 
natură a cauza în mod intenţionat suferinţă şi vătămări grave ale sănătăţii fizice, 
mentale sau psihice”. În acest fel, judecătorii ar avea posibilitatea interpretării 
agresiunii ca o crimă internaţională „supremă” ce poate include toate celelalte 
crime şi pedepsirea sa ca act ilegal de folosire a forţei.

În fine, trebuie să subliniez că, deşi nu s‑au întâlnit niciodată până la dispariţia 
fulgerătoare a lui Pella (în 1952), destinele celor doi internaţionalişti români 
s‑au intersectat graţie medaliei conferite lui Pella de către Biroul internaţional 
pentru unificarea dreptului penal, în 1938[2]. În mesajul său, profesorul Ferencz 
rememorează momentul în care doamna Pella i‑a oferit medalia şi apoi, drumul 
pe care aceasta l‑a parcurs: „a scos o mică cutiuţă în care se afla o medalie de 
bronz care fusese oferită soţului ei. Avea gravat bustul ambasadorului însuşi, 
un bărbat înalt şi frumos, cu toate medaliile sale. (...) „Nu ar trebui să stea 
ascunsă în sertarul meu, aş vrea să o dau acelui avocat internaţional care a 
făcut cel mai mult în activitatea sa pentru a duce mai departe ideile lui Pella”.

Medalia a fost oferită profesorului Cherif Bassiouni de la Universitatea 
din Chicago „care a luptat în armata egipteană, dar este şi un autor foarte 
prolific în domeniul dreptului penal internaţional” cu rugămintea de a fi dăruită 
celui care „merită să fie recunoscut ca cel ce va continua această luptă”. 
Astăzi, deţinătorul medaliei Pella este domnul William A. Schabas, profesor 
la Middlesex University din Londra, expert în drept internaţional specializat 
în genocid, dar ea va continuă să circule şi va fi înmânată personalităţilor care 
se vor „remarca în realizarea ideilor lui Pella”.

[1] Ben Ferencz, Illegal Armed Force as a Crime Against Humanity, Journal on the Use 
of Force and International Law, vol. 2, 2015, Issue 2, p. 187‑198, http://benferenc.org.

[2] Şedinţa solemnă s‑a desfăşurat la 28 decembrie 1938 în Sala de festivităţi a Facultăţii 
de Drept din Paris, în prezenţa a 45 de reprezentanţi diplomatici din statele membre ale 
Biroului, reprezentanţi ai Societăţii Naţiunilor şi ai altor organizaţii, fiind prezidată de 
Contele Henri Carton de Wiart. Medalia din bronz, opera unui sculptor belgian poartă 
efigia lui V.V. Pella. Pentru detalii, G. Sbârnă, op. cit., p. 122.
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IV. Vespasian V. Pella face parte din galeria marilor personalităţi ale lumii 
înscrise în istoria dreptului internaţional şi a relaţiilor internaţionale. Inspiraţi de 
remarcabilele sale realizări şi dornici de a‑l readuce în atenţia noilor generaţii de 
jurişti aflate în căutare de modele umane şi profesionale, Asociaţia academică 
V.V. Pella şi‑a propus să contribuie la restituirea operei ilustrului înaintaş, în 
principal prin traducerea şi publicarea lucrărilor sale şi a documentelor din 
perioada interbelică relevante pentru realizarea profilului său în contextul epocii.

Traducerea lucrării sale de referinţă, împreună cu colegele mele Rodica Boca 
şi Alina Gentimir – cărora le mulţumesc pentru dedicaţia cu care s‑au implicat 
în acest proiect şi pentru timpul dăruit cu generozitate –, reprezintă încă un 
omagiu[1] adus vizionarului arhitect al „dreptului viitorului” care continuă să 
fie o operă în construcţie pentru „pacificarea spiritelor, pentru formarea acelei 
conştiinţe superioare în interesul general al umanităţii”[2].

prof. univ. dr. Aurora Ciucă 
Preşedinte al Asociaţiei Vespasian V. Pella

[1] În aceeaşi serie de Restituiri, a apărut la Ed. Institutul European, în 2015, traducerea 
lui V.V. Pella „Reprimarea pirateriei”.

[2] V.V. Pella, Compte‑rendu de la XXIIème Conférence Interparlementaire tenue à Berne 
et Genève, du 22 au 28 aoút 1924, publié par le Bureau Interparlementaire, Librairie 
Payot&Cie, 1925, p. 331, BNF, Gallica Bibliothèque numérique, source: galica.bnf.fr/
Bibliothèque nationale de France.
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La 25 august 1924, Domnul V.V. Pella aducea pentru prima oară, în faţa 
Conferinţei Interparlamentare de la Berna, problema delicată şi complexă a 
criminalităţii războiului.

Reprezentanţii Parlamentelor Vechii şi Noii Lumi, impresionaţi de noutatea 
problemelor invocate de delegatul român şi de sugestiile ingenioase pe care 
le‑a prezentat, au recunoscut imediat necesitatea de a supune problema 
unor studii serioase.

În consecinţă, Consiliul interparlamentar şi, ulterior, Comisia juridică a 
Uniunii, reţinând ideile domnului Profesor Pella, l‑au împuternicit să redacteze 
un raport detaliat privind criminalitatea războiului, raport pe care acesta a 
trebuit să‑l susţină mai târziu în faţa viitoarei Conferinţe de la Washington.

Într‑un studiu de înaltă sinteză intitulat: „Criminalitatea războiului de 
agresiune şi organizarea unei represiuni internaţionale”[1], domnul Profesor 
Pella expune roadele meditaţiilor sale de şase ani, începute în 1919, în timp 
ce elabora planul unui „Drept penal interetatic corelat cu Pactul Societăţii 
Naţiunilor”.

Acest raport, adresat Comisiei juridice a Uniunii Interparlamentare, ale 
cărei dezbateri s‑au derulat la Paris pe 27 şi 28 aprilie 1925, a suscitat discuţii 
ştiinţifice la finalul cărora membrii Comisiei, „omagiind munca admirabilă a 
domnului Pella”[2], au adoptat punctul său de vedere şi proiectul de rezoluţie 
redactat de el pentru a face obiectul Conferinţei de la Washington.

Dată fiind extrema importanţă a concepţiilor domnului Profesor Pella, 
care tind să schimbe radical metodele de investigare în domeniul Dreptului 
internaţional public şi care doresc să substituie empirismului diplomatic, 
concretizat într‑un simplu studiu al războiului bazat pe materialitatea faptelor 
istorice, un studiu aprofundat şi riguros ştiinţific al criminalităţii colective a 
statelor, se va înţelege cu uşurinţă de ce Grupul Intrerparlamentar Român a 
făcut toate eforturile posibile pentru a‑l face pe autor să‑şi dezvolte raportul 

[1] Publicat în Documentele preliminare ale celei de‑a XXIII‑a Conferinţe de la Washington 
şi Otawa, p. 98‑135, Biroul interparlamentar, Geneva, 1925.

[2] A se vedea procesele‑verbale ale şedinţelor ţinute la Paris de către Comisia pentru 
probleme juridice (şedinţele din 27 aprilie 1925, p. 7 şi din 28 aprilie, p. 5), comunicate 
membrilor Uniunii Interparlamentare prin circulara nr. 3 din 23 iunie 1925.
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într‑o lucrare mai vastă, în care el punea în lumină toate concepţiile originale 
care l‑au condus la concluzii atât de noi şi convingătoare.

Domnul Profesor Pella a realizat, în acel moment, un efort cu adevărat 
extraordinar, elaborând opera considerabilă intitulată: „Criminalitatea colectivă 
a statelor şi dreptul penal al viitorului”, pe care Grupul Interparla mentar Român 
l‑a prezentat, în octombrie 1925, la Conferinţa de la Washington.

Cei care au asistat la şedinţele Adunării Parlamentare, desfăşurate în incinta 
istorică a Capitoliului din Washington, cei care vor citi rapoartele Con ferinţei, 
vor fi unanimi în a recunoaşte interesul puternic acordat tezei formulate şi 
argumentate de domnul Profesor Pella.

Noutatea problemei, prezentările făcute de către profesorul român, ca şi 
rapoartele documentate pe care le‑a prezentat membrilor Conferinţei, au permis 
principalilor reprezentanţi ai altor grupuri interparlamentare să dezvolte la 
tribună punctele lor de vedere. În ciuda tuturor controverselor inerente unei 
probleme care a fost discutată pentru prima oară în întreaga sa complexitate 
de către o Adunare interparlamentară, reprezentanţii diferi telor grupuri au 
omagiat în unanimitate opera domnului Pella.

Şi, ca supremă afirmare a valorii noilor sale idei, reprezentanţii parla‑
mentari din 41 de state ai Vechii şi Noii Lumi, au adoptat în întregime, la 
3 octombrie 1925, rezoluţia redactată de domnul V.V. Pella în numele Comisiei 
juridice[1].

Tezele domnului Pella au primit, de asemenea, o consacrare strălucită 
şi completă după ce el a luptat şase ani în scopul recunoaşterii existenţei 
posibile a unei criminalităţi colective a statelor, a cărei studiere ştiinţifică va 
permite prevenirea războiului de agresiune şi elaborarea, în acelaşi timp, a 
unui Cod represiv al naţiunilor.

Interesul particular pe care presa americană precum şi cea europeană l‑au 
arătat dezbaterilor Conferinţei Interparlamentare privind această problemă, 
va atrage atenţia opiniei publice mondiale asupra problemelor dezvoltate de 
domnul Profesor Pella. Mai mult, Comisia juridică a Uniunii Interparlamentare, în 
şedinţa din 9 octombrie 1925, desfăşurată la New York, va institui o sub‑comisie 
de studiu compusă din domnii La Fontaine, Schűcking şi V.V. Pella şi în care 
acesta din urmă va prezenta un ante‑proiect de Cod represiv al naţiunilor pe 

[1] A se vedea această rezoluţie în opera domnului Pella, p. 14 (text francez), p. 328 
(text englez şi p. 334, text german). Referitor la votul Conferinţei, a se vedea „Twenty‑third 
Conference of the Interparliamentary Union” Summary of Proceedings, Third Session, 
Washington, October 3, 1925, p. 43.
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care‑l pregăteşte acum. Aceste circumstanţe ne‑au făcut să ne gândim că ar 
fi de un real folos, atât pentru studiile pe care le vom întreprinde ulterior în 
acest domeniu, cât şi pentru propaganda în favoarea ideilor de pace, ordine 
şi armonie între naţiuni, să procedăm la o anchetă internaţională privind 
doctrinele dezvoltate în această lucrare.

Ne‑am adresat în acest scop, prin intermediul autorului însuşi, celor mai 
importante personalităţi susceptibile de a formula un aviz autorizat asupra 
ideilor formulate de domnul Profesor Pella.

Am consultat oameni politici, rugându‑i să aprecieze, cu puternicul simţ 
al realităţii sociale care‑i caracterizează, opera domnului Pella, în ceea ce 
priveşte posibilităţile de realizare care dezvăluie propunerile sale în prezent 
sau într‑un viitor apropiat.

Am mai consulat şi reprezentanţii cei mai calificaţi ai doctrinei dreptului, 
în general, şi ai dreptului penal şi internaţional, în special. Le‑am cerut şi 
acestor mari personalităţi să‑şi exprime opinia asupra caracterului ştiinţific 
al operei domnului Pella.

Mare a fost satisfacţia noastră când am aflat primele impresii, exprimate 
chiar anterior începerii anchetei sau la începutul său: ele ne‑au permis să 
constatăm că rezultatul acestei anchete va fi de a ranforsa din nou autori tatea 
conferită operei domnului Pella prin dezbaterile şi rezoluţiile Conferinţei de 
la Washington.

Astfel, domnul Carton de Wiart, Ministru de Stat şi Preşedinte al Aso ciaţiei 
Internaţionale de Drept Penal, considera opera domnului Pella ca o „lucrare 
juridică cu adevărat magistrală, care elucidează o problemă de o importanţă 
esenţială pentru pacea statelor”.

Donnedieu de Vabres, profesor la Facultatea de Drept din Paris, declara că 
domnul Pella a realizat o operă „plină de sugestii ingenioase şi care marchează 
un moment în evoluţia Dreptului internaţional”.

În fine, vicepreşedintele Curţii Permanente de Justiţie Internaţională de la 
Haga, domnul Profesor André Weiss a exprimat faţă de autor „admiraţia sinceră 
pentru această contribuţie atât de utilă Dreptului internaţional al viitorului”.

Am avut, de asemenea, satisfacţia de a vedea imensa majoritate a marilor 
personalităţi cărora ne‑am adresat, răspunzând la ancheta întreprinsă.

Trebuie remarcat, oricum, că dacă unele din aceste personalităţi, reţinute 
de obligaţii imperioase, nu au avut timpul necesar pentru a comunica imediat 
opiniile lor asupra vastelor probleme invocate de lucrarea domnului Pella, ele 
nu au vrut să‑i aprecieze mai puţin opera sa într‑un mod elogios.
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Cităm câteva nume:
Domnul Hammarskjöld, Preşedintele Comitetului de Experţi ai Societăţii 

Naţiunilor pentru codificarea progresivă a Dreptului internaţional, fost 
Preşedinte al Consiliului de Miniştri al Suediei, ia în considerare opera domnului 
Pella „atât de importantă şi atractivă” şi, de asemenea, face cunoscută opinia 
sa privind problema interzicerii războiului, expunând, printre alte consideraţii 
de mare interes, că această interdicţie trebuie să vizeze şi pacea, în unele din 
accepţiunile sale. Pentru că, dacă niciun război nu imită pacea, ne găsim uneori 
în faţa unor situaţii, fapte sau gesturi aşa‑zis paşnice, dar care se aseamănă 
în mod bizar războiului.

Sir Robert Horne, fost Cancelar al Fiscului şi Sir Cecil Hurst, consilier juridic 
al Ministerului de Externe, consideră opera domnului Pella, primul ca „o muncă 
de mare importanţă”, al doilea ca „o operă preţioasă”.

Domnul Thyren, Profesor de Drept penal şi Rector al Universităţii din Lund 
(Suedia) găseşte cartea domnului Pella „plină de idei noi şi expuse cu multă 
vigoare”, în timp ce domnul Simon Van Der Aa, Profesor de Drept penal la 
Universitatea din Groningen (Olanda) şi Secretar General al Comisiei Penitenciare 
Internaţionale, exprimă „întreaga sa apreciere pentru iniţiativa luată de domnul 
Pella şi pentru modul în care a ştiut să o valideze prin publicarea acestei opere 
de o mare importanţă”.

Graţie anumitor circumstanţe de ordin tipografic deosebit de favorabile, care 
ne permit să difuzăm, în număr limitat de exemplare, această ediţie specială 
a lucrării domnului Pella, noi credem util să oferim publicului, cât mai curând 
posibil, opiniile marilor personalităţi care au binevoit să răspundă anchetei.

Cu toate acestea, manifestăm marele nostru regret pentru faptul că ne 
lipsesc deocamdată anumite răspunsuri, venind mai ales din Statele Unite ale 
Americii de Nord şi din statele latine ale Americii de Sud.

De asemenea, în momentul în care rezultatele anchetei internaţionale 
erau deja la tipar, ne‑au mai parvenit unele opinii. Din lipsă de spaţiu, trebuie 
să ne limităm să publicăm extrase.

Altele, printre care cităm în special un Studiu, opera unui mare savant 
internaţionalist din America de Sud, ne‑au parvenit în ultimul moment, prea 
târziu pentru a le putea include în Anchetă.

Dar să nu uităm că Ancheta internaţională nu este închisă. Domnul Pella 
pregăteşte actualmente o operă care, completând lucrările sale, adaugă 
consideraţii suplimentare foarte aprofundate, anumite noi fapte de ordin 
internaţional survenite în ultimul timp şi care au consacrat multe din tezele sale.
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Vom profita de această viitoare ediţie pentru a reproduce, în acelaşi timp, 
Ancheta internaţională completată cu toate răspunsurile care nu au ajuns la ora 
actuală sau care au ajuns prea târziu pentru ca inserarea lor să fi fost posibilă.

Acum, sperăm că toţi cei interesaţi de problema atât de complexă pentru 
state, de a obţine o pace efectivă şi durabilă, vor găsi, în impresiile şi opiniile 
exprimate de ilustre personalităţi şi în amplele teme de meditaţie publicate, 
posibilitatea de a profita deplin de calea deschisă de domnul Pella pentru a 
prezenta noi contribuţii asupra analizării prevenţiei şi reprimării criminalităţii 
colective a statelor.

În ce priveşte rezultatele acestei anchete, lăsăm autorului însuşi sarcina de 
a le desprinde. Ne limităm doar să constatăm că domnul Pella a avut marele 
merit de a pune de acord, asupra ideilor fundamentale care rezultă, chiar şi 
adversari ireductibili din alte domenii ale ştiinţei dreptului.

În fine, dacă reamintim că în această anchetă putem constata o armonie 
aproape perfectă între răspunsurile trimise de oameni politici, ale căror patrii 
au fost, până în ultimul timp, separate de prăpastia războiului, vom constata 
că, la această oră, energiile intelectuale tind să se unească pentru a constitui 
acea forţă superioară destinată să realizeze una dintre cele mai formidabile 
modalităţi de realizare a păcii: înarmarea morală împotriva războiului de 
agresiune.

Preşedinţia 
Grupului Interparlamentar Român


