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Tractats internacionals. Lleis. 
Sentències del Tribunal Constitucional

Tractats 
internacionals

Edicte

Atès que l’Estatut de Roma de la Cort 
Penal Internacional va entrar en vigor a 
Andorra l’1 de juliol del 2002;

Atès que durant la darrera reunió de 
la Conferència de revisió de l’Estatut de 
Roma que va tenir lloc a Kampala (Ugan-
da) del 31 de maig a l’11 de juny del 
2010, els Estats part que hi van participar 
van aprovar, de conformitat amb l’apartat 
3 de l’article 121 de l’Estatut, l’esmena a 
l’article 8 i les esmenes relatives al crim 
d’agressió de l’Estatut de Roma de la 
Cort Penal Internacional;

Atès que el Govern, en la sessió del 29 
de maig del 2013 -d’acord amb l’apartat 
1 de l’article 25 de la Llei qualificada 
reguladora de l’activitat de l’Estat en ma-
tèria de Tractats, del 19 de desembre de 
1996- va aprovar l’acceptació de les dites 
esmenes de l’Estatut de Roma de la Cort 
Penal Internacional;

Atès que, d’acord amb l’apartat 2 del 
mateix article 25 de la Llei qualificada 
reguladora de l’activitat de l’Estat en 
matèria de Tractats, el Govern ho va 
comunicar als coprínceps i al Consell 
General;

Es fa pública l’acceptació de l’esmena 
a l’article 8 i de les esmenes relatives al 
crim d’agressió de l’Estatut de Roma de 
la Cort Penal Internacional, adoptades a 
Kampala, Uganda, els dies 10 i 11 juny 
del 2010.

Esmena a l’article 8 de l’Estatut 
de Roma de la Cort Penal 
Internacional:

“Afegir a l’apartat 2 (e) de l’article 8 
el següent:

“(xiii) Utilitzar verí o armes enveri-
nades;

(xiv) Utilitzar gasos asfixiants, tòxics 
o similars o qualsevol líquid, materi-
al o dispositiu anàleg.

(xv) Utilitzar bales que s’eixamplen 
o aixafen fàcilment en el cos humà, 
com ara bales de camisa dura que no 

recobreixen totalment el nucli o que 
estiguin perforades amb incisions.”

Situació a data 10 de desembre del 
2013 de l’esmena a l’article 8 del Estatut 
de Roma de la Cort Penal Internacional, 
adoptada a Kampala, Uganda, el dia 10 
de juny del 2010:

Estat Acceptació
Andorra 26 de setembre del 2013 

Alemanya 3 de juny 2013

Bèlgica 26 de novembre del 2013

Botswana 4 de juny del 2013

Eslovènia 25 de setembre del 2013 

Estònia 27 de març del 2013

Liechtenstein 8 de maig del 2012

Luxemburg 15 de gener del 2013

Maurici 5 de setembre del 2013

Noruega 10 de juny del 2013

Samoa 25 de setembre del 2012

San Marino 26 de setembre del 2011

Trinitat i 
Tobago

13 de novembre del 2012

Uruguai 26 de setembre del 2013 

Xipre 25 de setembre del 2013

Esmenes a l’Estatut de Roma de la 
Cort Penal Internacional relatives 
al crim d’agressió:

1. Eliminar l’apartat 2 de l’article 5 
de l’Estatut.

2. Inserir el text següent després de 
l’article 8 de l’Estatut:

Article 8 bis 
Crim d’agressió

1. Als efectes del present Estatut, s’en-
tén per “crim d’agressió” la planificació, 
la preparació, la iniciació o la realitza-
ció, per part d’una persona que està en 
condicions de controlar o dirigir efec-
tivament l’acció política o militar d’un 
Estat, d’un acte d’agressió que pel seu 
caràcter, gravetat i escala, constitueix 
una violació manifesta de la Carta de 
les Nacions Unides.

2. Als efectes de l’apartat 1, s’entén per 
“un acte d’agressió” la utilització de la 
força armada per un Estat contra la so-
birania, la integritat territorial o la inde-
pendència política d’un altre Estat, o en 
qualsevol altre forma incompatible amb 
la Carta de les Nacions Unides. De con-
formitat amb la resolució 3314 (XXIX) 
de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides, qualsevol dels acte següents, 

amb independència de si hi ha o no una 
declaració de guerra, es caracteritzarà 
com acte d’agressió:

a) La invasió o l’atac per les forces 
armades d’un Estat del territori d’un 
altre Estat, o qualsevol ocupació mi-
litar, encara que sigui temporal, que 
resulti d’aquesta invasió o atac, o qual-
sevol annexió, mitjançant l’ús de la 
força, del territori de l’altre Estat o 
de part d’ell;

b) El bombardeig per les forces arma-
des d’un Estat contra el territori d’un 
altre Estat, o la utilització de qualse-
vol arma per un Estat contra el terri-
tori d’un altre Estat;

c) El bloqueig dels ports o de les cos-
tes d’un Estat per les forces armades 
d’un altre Estat;

d) L’atac per les forces armades d’un 
Estat de les forces armades terrestres, 
navals o aèries, o la flota mercant o 
aèria d’un altre Estat;

e) La utilització de les forces armades 
d’un Estat que es troben en el territori 
d’un altre Estat amb l’acord de l’Estat 
de recepció, en violació de les condi-
cions establertes en l’acord o qualse-
vol extensió de la seva presència en 
el dit territori després de l’extinció 
de l’acord;

f) L’acció d’un Estat que permet que 
el seu territori, que ha posat a dispo-
sició d’un altre Estat, sigui utilitzat per 
aquest altre Estat per perpetrar un acte 
d’agressió contra un tercer Estat;

g) L’enviament per un Estat, o en el 
seu nom, de bandes armades, grups 
irregulars o mercenaris que duguin a 
terme actes de força armada contra un 
altre Estat de tal gravetat que siguin 
equiparables als actes abans enume-
rats, o la seva participació substanci-
al en els dits actes.

3. Inserir el text següent després de 
l’article 15 de l’Estatut:

Article 15 bis 
Exercici de la competència respecte el 
crim d’agressió 
(Remissió per un Estat, proprio motu)

1. La Cort pot exercir la seva jurisdic-
ció respecte el crim d’agressió de confor-
mitat amb els apartats a) i c) de l’article 
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13, amb subjecció a les disposicions 
d’aquest article.

2. La Cort només pot exercir la seva 
jurisdicció respecte els crims d’agressió 
comesos un any després de la ratificació 
o acceptació de les esmenes per part de 
trenta Estats part.

3. La Cort exerceix la jurisdicció res-
pecte el crim d’agressió de conformi-
tat amb aquest article, a condició que 
s’adopti una decisió després de l’1 de 
gener del 2017 per la mateixa majoria 
d’Estats part que es requereix per a 
l’aprovació d’una esmena de l’Estatut.

4. La Cort pot, de conformitat amb 
l’article 12, exercir la seva jurisdicció 
respecte un crim d’agressió, resultant 
d’un acte d’agressió comès per un Es-
tat part, excepte que aquell Estat part 
hagi declarat prèviament que no accepta 
aquesta jurisdicció mitjançant el dipòsit 
d’una declaració davant el secretari. La 
retirada d’aquesta declaració pot realit-
zar-se en qualsevol moment i pot ser 
reconsiderada per l’Estat part en el ter-
mini de tres anys.

5. En relació a un Estat que no és part 
en aquest Estatut, la Cort no exercirà la 
seva jurisdicció respecte el crim d’agres-
sió quan aquest hagi estat comès pels 
seus nacionals o en el seu territori.

6. Quan el fiscal decideix que hi ha un 
fonament raonable per iniciar una inves-
tigació respecte un crim d’agressió, ha 
de verificar en primer lloc si el Consell 
de Seguretat ha determinat l’existència 
d’un acte d’agressió comès per l’Estat 
concernit. El fiscal notificarà al secretari 
general de les Nacions Unides la situació 
davant la Cort, adjuntant tota informació 
i documentació rellevants.

7. Quan el Consell de Seguretat hagi 
pres la decisió, el fiscal pot iniciar la in-
vestigació respecte un crim d’agressió.

8. Quan no es prengui la decisió en 
el termini de sis mesos des de la data 
de la notificació, el fiscal pot iniciar els 
procediments d’investigació respecte un 
crim d’agressió, sempre i quan la Sec-
ció d’Instrucció ha autoritzat l’inici de 
la investigació respecte un crim d’agres-
sió de conformitat amb el procediment 
contingut en l’article 15, i el Consell de 
Seguretat no ha decidit el contrari de 
conformitat amb l’article 16.

9. La determinació, per part d’un òrgan 
aliè a la Cort, que hi ha hagut un acte 
d’agressió no anirà en perjudici de les 
pròpies conclusions de la Cort en virtut 
d’aquest Estatut.

10. Aquest article s’interpreta sense 
prejudici de les disposicions correspo-
nents a l’exercici de la jurisdicció respec-
te altres crims als que es fa referència 
en l’article 5.

4. Inserir el text següent desprès de 
l’article 15 bis de l’Estatut:

Article 15 ter 
Exercici de la competència respecte el 
crim d’agressió 
(Remissió pel Consell de Seguretat)

1. La Cort pot exercir la seva juris-
dicció respecte el crim d’agressió de 
conformitat amb l’apartat b) de l’arti-
cle 13, amb subjecció a les disposicions 
d’aquest article.

2. La Cort només pot exercir la seva 
jurisdicció respecte els crims d’agressió 
comesos un any després de la ratificació 
o acceptació de les esmenes per part de 
trenta Estats part.

3. La Cort exerceix la jurisdicció res-
pecte el crim d’agressió de conformi-
tat amb aquest article, a condició que 
s’adopti una decisió després de l’1 de 
gener del 2017 per la mateixa majoria 
d’Estats part que es requereix per a 
l’aprovació d’una esmena de l’Estatut.

4. La determinació, per part d’un òrgan 
aliè a la Cort, que hi ha hagut un acte 
d’agressió no anirà en perjudici de les 
pròpies conclusions de la Cort en virtut 
d’aquest Estatut.

5. Aquest article s’interpreta sense 
prejudici de les disposicions corres-
ponents a l’exercici de la jurisdicció 
respecte altres crims als que es fa re-
ferència en l’article 5.

5. Inserir el text següent després de 
l’apartat 3 de l’article 25 de l’Estatut:

3 bis. En relació al crim d’agressió, les 
disposicions d’aquest article només 
s’aplicaran a les persones en condici-
ons de controlar o dirigir efectivament 
l’acció política o militar d’un Estat

6. Substituir la primera frase de l’apar-
tat 1 de l’article 9 de l’Estatut per la frase 
següent:

1. Els elements dels crim ajudaran a 
la Cort a interpretar i aplicar els arti-
cles 6, 7, 8 i 8 bis.

7. Substituir l’encapçalament de l’apar-
tat 3 de l’article 20 de l’Estatut per l’apar-
tat següent; la resta de l’apartat no es 
modifica:

3. Ninguna persona que hagi estat pro-
cessada per un altre tribunal per una 
conducta també prohibida en virtut 
dels articles 6, 7, 8 o 8 bis serà proces-
sada per la Cort en relació a la mateixa 
conducta, a menys que els procedi-
ments en el altre tribunal:

Situació a data 10 de desembre del 
2013 de les esmenes a l’Estatut de Roma 
de la Cort Penal Internacional relatives 
al crim d’agressió adoptades a Kampala, 
Uganda, el dia 11 de juny del 2010:

Estat Acceptació
Alemanya 3 de juny del 2013

Andorra 26 de setembre del 2013 

Bèlgica 26 de novembre del 2013

Botswana 4 de juny del 2013 

Eslovènia 25 de setembre del 2013

Estònia 27 de març del 2013

Liechtenstein 8 de maig del 2012

Luxemburg 15 de gener del 2013

Samoa 25 de setembre del 2012

Trinitat i 
Tobago

13 de novembre del 2012

Uruguai 26 de setembre del 2013

Xipre 25 de setembre del 2013 

Atès que el 26 de setembre del 2013 
Andorra va notificar l’acceptació de les 
esmenes al Secretari General de les Na-
cions Unides, aquestes entraran en vigor 
el 26 de setembre del 2014.

Cosa que es fa pública per a coneixe-
ment general.

Andorra la Vella, 18 de desembre del 
2013.
Gilbert Saboya Suñé 
Ministre d’Afers Exteriors




