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Prerequisits

MOLT IMPORTANT !!!!
El Nivel d'anglés mínim imprescindible per poder seguir el curs es l'acreditació de first
certificate o equivalent.
Sense aquest nivel d'anglés serà IMPOSSIBLE aprovar el curs.
Objectius
El curs té com a objectiu proporcionar a l'estudiant no jurídic una visió i comprensió dels temes centrals del
dret penal internacional i els drets humans, així com l'abast i el contingut de les respostes legals disponibles
sota el dret internacional, a les atrocitats que es poden definir com a crims de guerra, crims contra la
humanitat, genocidi i violacions dels drets humans, tot oferint un ampli i profund coneixement de les qüestions
pertinents i donant suport al desenvolupament de les habilitats acadèmiques a través de l'anàlisi d'aquestes
qüestions en la teoria i en la pràctica

Competències
Criminologia
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.

Dret
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Dret
Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aplicar amb precisió els models de prevenció en situacions concretes de criminalitat.
Aplicar de manera eficaç els fonaments de les diferents polítiques criminals en l'activitat professional.
Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Redactar correctament cada un dels apartats d'un projecte de recerca criminològica.
Redactar un treball acadèmic.
Relacionar-se respectuosament amb persones.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
Transmetre oralment les idees a una audiència.
Treballar de manera autònoma.
Treballar en equip i en xarxa.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Continguts
NOTA: les lectures obligatòries per preparar les sessions, així com els temes i / o pregunta s'adjuntaran al
campus virtual (moodle) seguint el calendari de classe. Seran TOTS en Anglès
CRIMS CONTRA LA HUMANITAT I DRETS HUMANS
2017-18
PART: MARC GENERAL
Tema 1: El sistema internacional i les seves característiques
Alguns malentesos sobre el dret internacional i la societat internacional
Els principals actors a nivell internacional
El sistema normatiu de la societat internacional
Qui va decidir els principis estructurals de la societat internacional i el seu reflex en el dret
internacional?
Tema 2: Un marc conceptual: Els individus en el dret internacional
L'individu, de objecte a subjecte al sistema internacional. Evolució del context sociopolític
Distinció entre: drets i obligacions dels individus particulars en el dret internacional
Distinció entre: El dret penal internacional, dret internacional humanitari i la protecció internacional dels
drets humans
Distinció entre: crims internacionals, crims transnacionals i crims domèstics
Tema 3: L'origen de les normes internacionals contemporànies de drets humans i dret penal internacional
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L'origen del dret penal internacional: La Carta de Londres 1945 i la seva conciliació amb el principi de
legalitat. Els judicis de Nuremberg i Tokio. L'herència dels judicis
L'origen del Dret internacional de drets humans: creació de les Nacions Unides i la Declaració Universal
dels drets humans. Les declaracions i convencions de drets humans universals i regionals
SEGONA PART: ELS CRIMS INTERNACIONALS
Tema 4: Els crims de guerra avui
Què és i què no és un crim de guerra: els Convenis de Ginebra i els seus protocols
La importància del concepte de "conflicte armat": distinció entre conflictes armats internacionals i no
internacionals
El paper fonamental del CICR
L'enjudiciament dels crims de guerra: la pràctica jurisprudencial
Tema 5: Les dificultats entorn del crim de genocidi
El concepte de genocidi: La Convenció de 1948
L'especificitat del delicte de genocidi
L'evolució: el paper exercit per la pràctica jurisprudencial
Tema 6: El cas especial de crim contra la humanitat
L'origen i la naturalesa del crim contra la humanitat
El concepte de crim contra la humanitat: característiques generals i l'evolució dels seus subtipus
específics
El crim contra la humanitat A la pràctica: la importància de la jurisprudència
Tema 7: La doble naturalesa del crim d'agressió
L'agressió d'Estat i el crim d'agressió individual
Les dificultats al voltant d'un acord sobre la definició d'agressió
La situació actual del crim d'agressió
TERCERA PART: L'ACCIÓ JUDICIAL CONTRA ELS RESPONSABLES DE CRIMS INTERNACIONALS
Tema 8: La persecució internacional dels individus pels tribunals ad hoc i els tribunals híbrids
La importància del marc sociopolític per a la creació de tribunals ad hoc i híbrids
Característiques generals dels tribunals ad hoc
La distinció entre tribunals ad hoc i tribunals híbrids
Tema 9: La persecució internacional dels individus per la Cort Penal Internacional
Origen, naturalesa i estructura de la CPI
La jurisdicció limitada
La jurisprudència: des del principi fins avui
Tema 10: La persecució dels crims internacional als sistemes interns
El reconeixement dels crims internacionals com ius cogens per alguns estats (ej., Argentina, Estònia)
El debat en la societat sobre justícia i/o pau (ej., Uruguai, Sud-àfrica; RCA)
El conflicte entre el règim de la llei d'immunitat i el deure de processar
El reconeixement / no reconeixement dels crims internacionals com a part de la legislació nacional
Tema 11: L'acció judicial contra els estats com responsables de crims internacionals
La distinció entre responsabilitat de l'individu y responsabilitat de l'estat
L'exigència de responsabilitat a l'estat a nivell universal
El paper dels Tribunals Internacionals dels Drets Humans
QUARTA PART: EL RÈGIM DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DE CRIMS INTERNACIONALS
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QUARTA PART: EL RÈGIM DE REPARACIÓ DE LES VÍCTIMES DE CRIMS INTERNACIONALS
Tema 12: Els principis internacionals sobre reparació de víctimes
Context històric
La reparació com a dret humà
La reparació per la violació dels drets humans
Tema 13: Les reparacions de la CPI: un model de justícia restaurativa?
Qui té dret a la reparació a la CPI
Mecanisme de reparació en virtut de la CPI
El Fons fiduciari
La casuística
Tema 14: Les reparacions per violació dels drets humans
Les diferències i similituds entre els mecanismes convencionals i no convencionals
L'acció de les comissions i els comitès
L'acció judicial: els tribunals internacionals de drets humans

Metodologia
ACTIVITATS OBLIGATÒRIES
1.- TREBALL DE RECERCA SOBRE UN CAS (35% ) (Per entregar a principis de maig)
Treball d'unes 3.500-4.000 paraules a on l'alumne haurà d'analitzar un cas en funció dels conceptes estudiats.
Una possible estructura (opcional) del treball es:
Introducció: breu descripció de la situació i el seu context
Presentació del problema del cas concret en relació als conceptes internacionals estudiats i en la mesura del
possible, una comparació amb altres situacions estudiades a classe
Presentació, anàlisi i valoració dels resultats obtinguts fins a les hores per a protegir a les víctimes de les
violacions dels seus drets fonamentals
Proposta d'una acció nova alternativa/complementària a les accions ja presses per a millorar la situació
Comentari/reflexió personal del cas
2.- CAMPAIGN REPORT (15%: mid term)
Informe d'unes 1.000 paraules relatiu a una campanya (i per tant una acció, NO una organització) relacionada
amb els drets fonamentals.
L'informe ha d'incloure:
1.
2.
3.
4.

Introducció: breu descripció del tema (context)
Explicació de la campanya en concret (objectius, finalitats, propòsit de l'acció...)
Presentació dels resultats obtinguts per a la protecció dels drets humans
Avaluació personal

Nota:
1) no s'acceptaran els treballs presentats via correu electrònic.
2) La errònia pràctica de "cut & paste" sense entrecomillar i citar la font (altrament conegut com plagi) serà
qualificat amb un "0" a la nota final.
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ACTIVITATS SEGONS EL MODEL OPTATIU DE SEGUIMENT DEL CURS
Model A: Avaluació continuada per l'alumnat actiu
1.- PRESENTACIÓ ORAL
Preparació i presentació d'un cas o situació per 2/3 estudiants. La presentació s'ha de centrar en alguns dels
temes o situacions treballats a classe amb el plantejament de qüestions obertes a debat sobre possibles vies
d'actuació per al cas presentat.
2.- SEGUIMENT DE LECTURES
Tests o exposicions de seguiment de les lectures o visualitzacions que es treballaran a classe
3.- PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ ACTIVA A CLASSE
Aquesta activitat requereix la participació activa del/a alumn@. La mera presència NO es considera una
participació activa i per tant no serveix per a avaluar aquest apartat.
Model B: examen dirigit a alumnat passiu
Per aquells que no poden seguir les classes i/o participar activa i regularment a les sessions per insuficient
coneixement de l'idioma o qualsevol altra cisrcumstància hi haurà un examen teòric/pràctic dels continguts del
curs. L'examen representa el 50% de la avaluació final, en substitució de l'avaluació continuada. L'examen
constarà de 7 preguntes teòriques (7/10) i una pregunta a desenvolupar (3/10) relacionada amb algun dels
casos o situacions treballats a classe (incloses les de les presentacions del/les companys/es)

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

31

1,24

8, 10, 11, 13

Campaign report

19

0,76

7, 10, 12

Oral presentations

20

0,8

8, 10, 11, 13

Paper on a case study

35

1,4

7, 10, 12

45

1,8

10, 12

Tipus: Dirigides
Class participation
Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
readings

Avaluació
EVALUACIÓ

Obligatòria (50%):
1.- TREBALL DE RECERCA SOBRE UN CAS (35% ) (per entregar a principis de maig)
Treball de recerca de 3.500-4.000 paraules on l'alumnes haurà d'analitzar un cas o situació en fució dels
conceptes treballats a classe.
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La errònia pràctica de "cut & paste" sense entrecomillar i citar la font (altrament conegut com plagi)
determinarà una nota final de "0"
2.- INFORME D'UNA CAMPANYA (15%: per mig curs)
Informe d'unes 1.000 paraules sobre una campanya (per tant una acció, no una organització) en relació als
drets fonamentals
Els treballs escrits han de ser entregats en mà. Els treballs enviats per correu electrònic es tindràn com no
presentats.
La errònia pràctica de "cut & paste" sense entrecomillar i citar la font (altrament conegut com plagi)
determinarà una nota final de "0"
Opcional
Opció A. Alumne actiu (50%):
1.- ORAL PRESENTATION (20% power point or similar support needed)
Preparació i presentació en anglés d'un cas per part de 2 o 3 estudiants.
2.- READING TESTS (10%)
Tests de comprovació de les lectures per la classe
3.- CLASS AND DEBATE PREPARATION & PARTICIPATION (20%)
Aquest apartat s'avaluarà sobre la base d'una participació activa de l'estudiant. La mera presència a classe
NO ES una "participació activa" i per tant no serveix per valorar aquest 20%.
Opció B. Alumne Passiu (50%):
Per aquells/es estudients que no poden seguir les classes o participar de manera activa i regular a les
mateixes s'oferirà un examen que representarà el 50% de la nota final del curs. L'examen consistirà en 7
preguntes teòriques (7/10) i una per desenvolupar (3/10) que es correspondrà amb un dels casos i/o
situacions treballats a classe .
Reevaluació:
La reevaluació tindrà lloc al llarg del curs segons la qualificació obtinguda a cada activitat.
No hi ha, per tant, examen de reevaluació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Exàmen (opció B)

50% (opció B)

0

0

3, 5, 8, 9, 10, 12

informe d'una campanya

15% (obligatori)

0

0

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Lectures (opció A)

10% (opció A)

0

0

3, 4, 5, 9, 10, 12

Participació activa a classe (opció A)

20% (opció A)

0

0

8, 10, 11, 13

Presentació oral (opció A)

20% (opció A)

0

0

2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14

Treball de recerca (obligatori)

35% (obligatori)

0

0

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12
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lobbying in favor of the ICC
International Women's Rights Action Watch (IWRAW) organized in 1985 at the Third World Conference on
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Freedom House Independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom in the
world.
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