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   Dipòsit legal: AND.2-2015

esmena de l’article 124 de l’estatut de la Cort Penal 
Internacional CPI, adoptada a la Haia, Països Baixos, el 26 de 
novembre del 2015
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de juny del 2020 ha aprovat la següent:

Esmena de l’article 124 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), adoptada a la Haia, Països Baixos, 
el 26 de novembre del 2015

L’Estatut de Roma estableix una Cort Penal Internacional de caràcter permanent que té competència 
per processar i condemnar les persones que hagin comès les violacions més greus del dret humanitari 
internacional, com ara el crim de genocidi, els crims contra la humanitat, els crims de guerra. Els crims de 
competència de la Cort no prescriuen.

L’Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional va entrar en vigor a Andorra l’1 de juliol del 2002.

La Cort es basa en el principi que tots els Estats continuen assumint la responsabilitat principal de pro-
cessar els seus criminals i els crims comesos sota la seva jurisdicció nacional. En aquest sentit, la Cort és 
complementària als tribunals nacionals, i només exerceix les seves competències quan un Estat no tingui 
la voluntat o la capacitat de processar penalment. L’establiment d’aquesta Cort significa que no s’ha de 
comptar amb la impunitat per a aquestes conductes criminals, ajuda a millorar substancialment la capacitat 
de reacció de la comunitat internacional i augmenta considerablement les possibilitats de dissuasió enfront 
de futures actuacions per part de determinats individus.

Durant l’onzena sessió plenària de l’Assemblea dels Estats part de l’Estatut de Roma que va tenir lloc a la 
Haia (Països Baixos) del 18 al 26 de novembre del 2015, els Estats part que hi van participar van aprovar, 
de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 121 de l’Estatut, l’esmena de l’article 124 de l’Estatut de Roma de 
la Cort Penal Internacional.

Amb l’acceptació de l’esmena, Andorra continua amb el seu alt grau de compromís amb la CPI i amb les 
funcions que aquesta exerceix, com a institució universal que lluita contra la impunitat dels crims més greus. 
Andorra ha ratificat els instruments internacionals reguladors dels crims dels que coneix la CPI i ha donat 
fermament suport a la tasca de la Cort des de l’entrada en vigor del seu Estatut.

Tenint en compte les consideracions exposades

S’aprova:
L’acceptació del Principat d’Andorra de l’esmena de l’article 124 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional.

El Ministeri d’Afers Exteriors donarà a conèixer la data de l’entrada en vigor per a Andorra de l’esmena.

Casa de la Vall, 25 de juny del 2020

Roser Suñé Pascuet 
Síndica General 
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Nosaltres els coprínceps manifestem el consentiment de l’Estat per obligar a través d’ell, n’ordenem la 
publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i autoritzem que a partir d’aquell moment es pugui 
lliurar l’instrument de ratificació corresponent.

Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron 
Bisbe d’Urgell President de la República Francesa 
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra 

Esmena de l’article 124 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), 
adoptada a la Haia, Països Baixos, el 26 de novembre del 2015

“L’article 124 de l’Estatut de Roma se suprimeix”

Situació de l’esmena de l’article 124 del Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional
Situació a data de 2 d’abril del 2020

Estat Acceptació / Ratificació
Àustria 22 de setembre del 2017
Bèlgica 16 de maig del 2019
Croàcia 27 d’abril del 2018
Finlàndia 23 de setembre del 2016
França 19 de març 2018
Itàlia 13 d’abril del 2018
Noruega 1 de juliol del 2016
Països Baixos 20 de març del 2017
Portugal 11 d’abril del 2017
Romania 14 de juny del 2018
Eslovàquia 28 d’octubre del 2016
Eslovènia 2 d’abril del 2019
Suïssa 14 de desembre del 2018
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