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1. Què és el Tribunal Penal Internacional? El Tribunal Penal Internacional
(TPI) el primer tribunal permanent, independent, amb la capacitat d’investigar i
portar davant la justícia els qui cometen les violacions més greus en contra del
dret internacional, és a dir: crims de guerra, crims de lesa humanitat i genocidi.
El Tribunal té seu a la Haia, Països Baixos i va ser establert en acord amb
l’Estatut de Roma, el tractat fundacional del TPI, l’1 de juliol de 2002.
En l’actualitat ja són 123 els països que han
ratificat l’Estatut de Roma.
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2. Per què és necessària el TPI? Durant l’últim segle, hem estat testimonis de la
pitjor violència en la història de la humanitat. Només en els últims 50 anys, més de 250 conflictes
han entrat en erupció a tot el món i més de 86 milions de civils, sobretot dones i xiquets, han mort en aquests conflictes.
La major part d’aquestes víctimes han estat oblidades i només un grapat de perpetradors ha respost davant la justícia.
Les Nacions Unides, per mitjà de la seua Assemblea General, va reconèixer la necessitat d’un mecanisme permanent per
a processar assassins i criminals de guerra en 1948, seguint els judicis de Nuremberg i de Tòquio, celebrats després de la
finalització de la Segona Guerra Mundial. Des de llavors, les lleis, els tractats, les convencions i els protocols han definit
i prohibit des dels crims de guerra, fins a l’ús de gas tòxic i armes químiques, però cap va instaurar un sistema que
contemple els individus responsables penals de les violacions més serioses del dret internacional, sinó fins a l’adopció de
l’Estatut de Roma de la TPI en 1998.

A més d’atorgar justícia a les víctimes d’aquestes
atrocitats, el TPI serveix perquè els eventuals Hitlers,
Milosevics, i Pol Pots, tinguen clar que els seus greus
crims mai més quedaran impunes.
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3. En què es diferencia el TPI del Tribunal Internacional de Justícia i dels
tribunals ad hoc per a l’antiga Iugoslàvia i Rwanda?
El Tribunal Internacional de Justícia (TIJ), l’òrgan judicial principal de les Nacions Unides, va ser
dissenyat per tractar conflictes entre estats. No té cap jurisdicció ni competència per a tractar qüestions
que impliquen responsabilitat penal individual. Els dos tribunals ad hoc per a l’antiga Iugoslàvia i
Rwanda difereixen de la TPI en la seua jurisdicció geogràfica i el seu abast temporal. Tots dos tribunals
ad hoc van ser creats per mitjà de resolucions del Consell de Seguretat de l’ONU i tenen el mandat
d’intervenir solament en els crims comesos en aquestes regions durant períodes de temps específics.

En canvi, el TPI és una institució
permanent i independent, capaç d’investigar
i enjudiciar els crims identificats en l’Estatut
de Roma que hagen estat comesos per
individus a partir de l’1 de juliol de 2002.
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4. Quins són els crims del TPI? La competència del Tribunal es limita a crims
greus de gran transcendència per a la comunitat internacional en el seu conjunt. El
TPI té competència, de conformitat amb l’Estatut de Roma, respecte dels següents
crims: genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra.

Així mateix, durant la Conferència de
Revisió celebrada a Kampala a mitjan 2010
es va aconseguir adoptar una definició per
al crim d’agressió.
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5. Què és el genocidi? La definició de genocidi enumera els actes prohibits
específicament esmentats (per exemple: matança, lesió greu) perpetrats amb la
intenció de destruir totalment o parcialment un grup nacional, ètnic, racial o religiós
com a tal.
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6. Què és un crim de lesa humanitat? La definició de crims de lesa humanitat
enumera actes comesos com a part d’un atac generalitzat
o sistemàtic contra una població civil i amb coneixement d’aquest atac.
Alguns d’aquests actes són: assassinat, extermini,
esclavitud, empresonament o una altra privació greu de
la llibertat física en violació de normes fonamentals de
dret internacional, tortura, violació, esclavitud sexual,
prostitució forçada, embaràs forçat, esterilització forçada
o qualsevol altra forma de violència sexual de gravetat
comparable; desaparició forçada de persones, el crim
d’apartheid i altres actes inhumans de caràcter similar
que causen intencionalmente grans sofriments o
atempten greument contra la integritat física o la salut
mental o física.

El genocidi i els crims de lesa humanitat són castigables amb independència de ser
comesos en “temps de pau” o de guerra.
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7. Què és un crim de guerra? El Tribunal té competència respecte als crims de
guerra, en particular quan es cometen com a part d’un pla o política o com a part de
la comissió en gran escala de tals crims.
L’Estatut entén per “crims de guerra” les
infraccions greus dels Convenis de Ginebra de 12
d’agost de 1949, això és, qualsevol dels actes
següents contra persones o béns protegits per les
disposicions del Conveni de Ginebra pertinent i
altres violacions greus de les lleis i usos aplicables
en els conflictes armats internacionals dins del
marc establert de dret internacional.
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8. A partir de quan té jurisdicció el TPI sobre crims? Des de l’entrada en vigor
de l’Estatut de Roma l’1 de juliol de 2002, la TPI té jurisdicció sobre:
a) Els crims comesos per ciutadans
d’estats que han ratificat l’Estatut de
Roma;
b) Els crims comesos al territori dels estats
que han ratificat el tractat.
Als estats que han ratificat l’Estatut de
Roma se’ls denomina estats Part.
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9. Qui pot remetre un cas al TPI? Els crims poden ser remesos al Tribunal per
un estat Part, pel fiscal, o pel Consell de Seguretat de l’ONU.

El Tribunal pot llavors exercir la seua jurisdicció sobre la matèria si l’estat en el
territori del qual el crim va ser comès, o l’estat de la nacionalitat de l’acusat, és part
de l’Estatut. Els estats no Part poden acceptar la competència del Tribunal sobre
una base ad hoc. Quan una situació és remesa pel Consell de Seguretat, el Tribunal
té jurisdicció sense importar si l’estat en qüestió és o no Part de l’Estatut del TPI.
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10. Pot un ciutadà d’un país que no siga part de l’Estatut de Roma ser
processat? Sí, els ciutadans de qualsevol país poden ser passibles d’investigació pel
TPI si es donen algunes de les condicions següents:
1) El país on presumptament es van
perpetrar els crims és Part del tractat del
TPI;
2) El país va acceptar la competència del
TPI sobre una base ad hoc; o
3) El Consell de Seguretat de l’ONU va
remetre la situació al Tribunal.
No obstant això, sota el principi de complementarietat, el Tribunal actuarà solament si el
tribunal nacional de l’acusat no inicia recerques ni el processament, si escau.
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11. Poden els alts funcionaris de govern o els comandants militars ser
processats pel TPI? Sí. La responsabilitat penal individual s’aplica igualment a
totes les persones sense la distinció si ell o ella és un cap d’estat o govern, un
funcionari de govern o parlamentari.
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“Els que critiquen el Tribunal Penal
Internacional ho fan perquè li tenen
por”.
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