
Neste núm. 27 do noso Boletin, no apartado de EsCULcA,  damos

conta da actividade do noso Observatório en diversos ámbitos (encontros en

Barcelona e Paris, xestións perante a Delegación do Governo Español, a

Xunta de Galiza e o Parlamento Galego, xornadas e cursos en universidades

galegas e xuízo na Coruña).

A seguir, na sección de Análises e Relatórios, publicamos dous im-

portantes artigos. No primeiro ("Os perigos da Corte Penal Internacional"),

a autora, Mónica Zapico, estuda as limitacións deste organismo e a sua su-

bordinación aos intereses das grandes poténcias, que  acaban convertendo a

CPI nun instrumento para garantir a impunidade dos poderosos. No se-

gundo ("Como actuar para non facer nada?") Gemma Ubasart i González

examina as últimas actuacións do Governo español en matéria de dd.hh. e

desvela as suas manobras para eludir a participación da sociedade civil e sos-

laiar as críticas de organismos internacionais. 

Na sección de Documentos, damos a coñecer un resumo esclarecedor

das intervencións dos membros do Comité contra a Tortura da ONU que

examinaron o relatório do governo español na sua comparecéncia dos pasa-

dos 12-13 de Novembro, asi como das respostas da delegación española às

cuestións e críticas que se lle fixeron.

En Breves, recollemos información sobre diferentes actuacións das

forzas e corpos de seguranza do estado, do aumento que experimentan as ver-

bas destinadas à igrexa católica na proposta de orzamentos para o próximo

exercício do governo galego e das declaracións de Javier Solana en Xerusalén

sobre Israel e a situación de Palestina. Publicamos tamén unha breve análise

da lei italiana que proibe os casamentos con persoas imigradas en situación ad-

ministrativa irregular aprovada en Xullo deste ano.

Finalmente, en Biblioteca, recensionamos o libro de Xulio Ferreiro Baa-

monde La víctima en el proceso penal, en que o autor estuda os modos de partici-

pación da vítima nestes procesos e o seu papel na aplicación do direito a castigar.

Apresentación
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A Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pro-

pia celebrou o pasado 16 de Outubro, no Centre d'Estudis Ju-

rídics i Formació Especializada de Barcelona, unha "Jornada

sobre l’ús de les llengües cooficials de l'Estat en la Administra-

ció de Justícia" a que asistiu Nemésio Barxa, Presidente de Es-

CULcA-Xustiza.

Nas tres primeiras sesións, os relatores cataláns exami-

naron as vicisitudes vividas pola sua língua no ámbito xudicial

e a vixéncia das instituicións próprias de Catalunya no tempo da

II República, analisaron a situación actual e os programas que

fomentan o  uso do catalán na xustiza -nomeadamente os re-

cursos implementados polo Concell da Avogacia Catalá e o De-

partament de Justícia de la Generalitat- e revisaron as

ferramentas linguísticas de que dispoñen os profisionais (dicio-

nários, vocabulários e manuais especializados, servizos de con-

sultas on-line, versión catalá de toda a lexislación, etc.).

Finalmente, na cuarta sesión, interviron Eudald Ven-

drell, vice-decano do Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,

Mª Antonia Amigó, Secretaria de Governo do TSJC, Angel Ila-

rio Pérez, xuiz de Gandia, Iñigo Santxo, advogado vasco e mem-

bro de Eskubideak, Francesc Riera, presidente da Comissió de

Drets Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Ba-

lears e Nemésio Barxa, Presidente de EsCULcA-Xustiza. 

Os relatores analisaron a situación nas suas respectivas

comunidades e puxeron de manifesto os sérios problemas con

que deparan os profisionais que exercen o seu ofício nas dife-

rentes linguas do Estado español, mesmo en Catalunya.

O Presidente de EsCULcA-Xustiza advogou pola for-

mación de unha frente comun para a defensa dos direitos lin-

guísticos no ámbito da xustiza. Proposta que foi apoiada polo

Presidente da Advogacia catalá, que mostrou a sua disposición

para traballar nun proxecto comun. 

O 9 de Novembro, Guillerme Presa Suárez, Vice-Presi-

dente de EsCULcA, reuniu-se con Antón Louro,  Delegado do

Governo na Galiza, para analisar a forma como se veñen xes-

tionando nos últimos anos as accións de protesta cidadá, asi

como a problemática suscitada polas consecuéncias sanciona-

doras que con frecuéncia decorren destas actuacións .

O vice-presidente de EsCULcA puxo de manifesto a

preocupación do noso Observatório polos critérios de actuación

dos corpos e forzas de seguranza do estado e as políticas san-

cionadoras das Subdelegacións, sobretodo cando afectan actua-

cións relativas ao direito de manifestación, reunión e participa-

ción política, como aconteceu no caso do procedimento

administrativo sancionador aberto a familiares de Diego Viña -

por participaren nun acto convocado para reclamar o esclareci-

mento dos feitos que levaron à morte do xoven nos calabouzos

da Guarda Civil de Arteixo hai agora cinco anos- ou o que se

abriu a persoas que participaron o Domingo Oleiro nunha

murga de entruido que tiña como leit motiv a idiosincrasia espa-

ñola mais castiza, para citar apenas dous casos. 

Casos mui diferentes entre si mais que, por iso mesmo,

ilustran ben os critérios que se seguen à hora de reprimir todo

tipo de manifestacións populares mediante actuacións policiais

e documentan o aumento exponencial das sancións que se im-

poñen, non xa a protagonistas de feitos violentos, senón a per-

soas que participan pacificamente en protestas públicas. 

O Sr. Louro afirmou a necesidade de facer cumprir a lega-

lidade e citou a actuación das forzas de seguranza do estado du-

rante a pasada folga do metal da província de Pontevedra como

exemplo da mesura con que, segundo o seu ponto de vista, se com-

portan os axentes. Alegou ter delegadas as competéncias sancio-

nadoras nos Sub-delegados e indicou que o lugar mais apropriado

para transladar as nosas inquietudes é o Parlamento.

Guillerme Presa Suárez entregou-lle o capítulo referido a

Galiza do Relatório que publica anualmente a Coordenadora para

a Prevención da Tortura (CPT), onde se recollen os casos denun-

ciados de tortura e maus tratos de que a CPT tivo coñecimento. Asi

mesmo, entregou o texto das propostas elaboradas pola Asemblea

Galega de Inmigración e Emigración de Retorno, texto en que este

colectivo resume as suas reclamacións no que di respeito à lei de es-

tranxeiria, o emprego e a participación cidadá.

O pasado dia 12 de Novembro, Fernando Martínez Ran-

dulfe (presidente de EsCULcA) e Fernando Blanco Arce (Res-

ponsável da Comisión Penitenciária) mantiveron unha entrevista

con Juan José Martín Álvarez (Director Xeral de Xustiza) para

tratar as propostas de política penitenciária do noso Observatório.

Propostas que se centran basicamente nos seguintes pontos:

a)Estabelecimento en Galiza, dotado dos meios necesá-

rios, de un mecanismo das mesmas características e atri-

buicións que o Mecanismo Nacional Preventivo

estabelecido polo Protocolo Facultativo à Convención

contra a Tortura da ONU. A sua posta en funcionamento
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e posterior actuación deverá contar con a participación das

asociacións de defensa dos direitos fundamentais e as li-

berdades públicas que traballan no território galego.

b)Asunción pola administración autonómica das compe-

téncias en matéria de prisións, o que redundaria nunha

mellor coordenación con as competéncias xa asumidas en

servizos sociais. Se non houver previsión estatutária, have-

ria que incluir este asunto na reforma do Estatuto.

c) Asunción polo SERGAS da atención primária intra-

penitenciária en conformidade con o que estabelece a

disposición adicional sexta da Lei de Coesión do Sistema

Nacional de Saúde do 2003.

d)Recuperación imediata do controlo e xestión dos cen-

tros de menores, reincorporando-os definitivamente à rede

pública. En Galiza hai vários centros de menores de xestión

privada e polo menos un deles, o de Ourense, é de cum-

primento de medidas de reforma. Parece-nos inadmisível

introducir precedentes de privatización en funcións puni-

tivas do Estado seguindo modelos dos EUA.

e)Implantación dun turno de ofício en matéria peniten-

ciária, como un direito das persoas presas. En tal sentido

EsCULcA preparou xunto con outras asociacións un pro-

xecto con base nun sistema de convénio tripartido entre o

Consello Galego da Avogacia, a Consellaria de Presidén-

cia e a Dirección Xeral de Instituicións Penitenciárias. 

Os representantes de EsCULcA entregaron ao Sr. Mar-

tín Álvarez a documentación que desenvolve estas propostas. O

Director Xeral comprometeu-se a transladar as reclamacións ao

Conselleiro de Presidéncia (Alfonso Rueda) e comunicar pos-

teriormente o resultado das suas xestións ao noso Observatório.

EsCULcA-Xustiza estivo presente, os pasados dias 16 e

17 de Outubro, no colóquio internacional «A evolución do di-

reito do traballo sob a presión da economia (neo)liberal", que

tivo lugar na sede do Barreau (coléxio de advogados) de Paris.

Organizado polo Sindicato de Advogados da Franza e a

asociación de Advogados Europeus Democratas (AED), da cal

fai parte EsCULcA-Xustiza, o encontro centrou-se no impacto

do pensamento neo-liberal sobre os sistemas de regulación social

e laboral na Unión Europea e desenvolveu-se sobre tres eixos te-

máticos: o direito à acción colectiva à luz das últimas sentenzas

do TXUE (Rüffert, Viking Line, Laval, Luxemburgo), o tempo

de traballo e as garantias de protección dos traballadores e o des-

tacamento de traballadores en Europa (aplicación do direito

local, internacionalización do contrato, dumping social, etc.).

O encontro contou coa presenza de destacados acadé-

micos, ademais de representantes políticos, sindicalistas e advo-

gados defensores de traballadores, que puxeron en evidéncia que

a hexemonía do pensamento neo-liberal serviu para harmonizar

o desmantelamento da protección xurídica dos traballadores en

toda a Unión Europeia.

Universidade da Coruña

Os dias 1-4 de Decembro EsCULcA tomou parte nas

Xornadas internacionais que sob o título xenérico "Dereitos Hu-

manos e países empobrecidos", tiveron lugar na Universidade da

Coruña organizadas por diversos departamentos da Faculdade de

Direito desta Universidade e pola Universidade Invisível.

No encontro participaron especialistas e representantes

de asociacións de defensa dos direitos humanos, entre eles Hei-

tor Ruiz López de Castro en representación do noso Observa-

tório. Os relatores examinaron os efeitos e as contradicións das

políticas de cooperación ao desenvolvimento, prestando especial

atención às consecuéncias das políticas migratórias dos países

desenvolvidos, das políticas laborais internacionais e das políti-

cas de seguranza global. 

Na análise destas matérias, puxeron-se de relevo as duplas

linguaxes con que se instrumentalizan os direitos humanos e o

uso que en ocasións se fai desta ferramenta -en princípio- eman-

cipatória para os intereses da orde neoimperial. Tamén se analisou

como os estados do Centro do sistema requeren frecuentemente

dos paises da Periferia a negación dos mesmos direitos funda-

mentais que din proclamar. No que se refere aos direitos econó-

micos e sociais, os relatores asinalaron que a cotio son empregados

para negar a autonomia produtiva dos territórios da Periferia.

Universidade de Vigo

EsCULcA, en colaboración con a Comisión de Denún-

cia e dentro do programa de actividades da Universidade de

Vigo, organiza un curso de Direito Penitenciário que terá lugar

Ourense  entre os dias 4 de Marzo e 15 de abril de 2010 (datas

pendente de confirmación).

O obxectivo do curso, que se dirixe fundamentalmente

a estudantes de Traballo Social e Pedagoxia Social, é achegar a

esta área do direito aqueles profisionais e activistas que, sen for-

mación xurídica específica, teñen que enfrontar-se à complexi-

dade da normativa penitenciária para asesorar persoas presas.

O programa estrutura-se en seis sesións de tres horas. A

primeira parte de cada sesión, que correrá a cargo de profisionais
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con experiéncia en direito penitenciário, estará dedicada à aná-

lise de un tema concreto da lexislación penitenciária. O obxec-

tivo é proporcionar ferramentas básicas para o traballo de

asesoramento fuxindo de elaboracións xurídicas complexas. 

A segunda parte será dedicada à análise en comun de

temas concretos (xénese da prisión, movimentos anti-carcerá-

rios, obradoiros penitenciários, voluntariado, actividades cultu-

rais no interior do cárcere, etc.).  Tamén está prevista a

proxección do filme alemán Das Experiment.

Nestes momentos, EsCULcA estuda a posibilidade de

asinar con a Universidade de Vigo un convénio que nos per-

mita organizar outras actividades igualmente relacionadas con

os ámbitos en que traballa o noso Observatório.

O 19 de Xaneiro de 2010 está previsto que teña lugar fi-

nalmente o xuízo de faltas 257/2009, instruído polo xulgado

número un de Betanzos e tramitado a raiz da apresentación de

unha querela contra funcionários do Centro Penitenciário de

Teixeiro por presumíveis maus tratos a presos da segunda e ter-

ceira galeria a noite do domingo 16 de Xullo de 2006.

A querela foi apresentada por EsCULcA o 9 de Maio de

2007 despois de realizar indagacións independentes e manter

contactos con presos para averiguar a verdade do que  aconte-

cera no decurso daquel grave incidente  que os meios de comu-

nicación calificaron como "Motin de Teixeiro".

Chegamos à conclusión de que os agresores foran en reali-

dade os funcionários que agora serán submetidos a xuízo, presumi-

velmente dirixidos polo próprio subdirector de seguranza do centro.

Os feitos

Às  23:30 un grande balbordo procedente da terceira ga-

leria, provocado polo ruído de abrir e fechar portas de celas e

polos berros dos presos, alarmou os internos da segunda galeria

que deduciron, loxicamente, tratar-se de unha agresión de fun-

cionários a internos. Esta suposición foi posteriormente confir-

mada polos partes de asisténcia por lesións de vários presos

(incluída na documentación obrante en autos).

Pouco mais tarde, entre a a 1.15 e as 5.00 horas, vários in-

ternos da segunda galeria foron tamén agredidos por un grupo

de funcionários que, segundo declaración das vítimas, actuavan

encabezados polo subsidirector de Seguranza.

No proceso de instrución, o xulgado non chamou a de-

clarar nengun dos cinco presos que se citavan na querela. Tam-

pouco citou os funcionários, apesar de ter sido identificado o

número de placa dos que estaban de servizo no momento de se

produciren os feitos e mesmo de outros que, sen estaren de ser-

vizo, acudiron ao centro esa noite.

Ainda asi, apesar de tan parca instrución, o xulgado de-

clarou os feitos falta (infracción penal menor). EsCULcA re-

correu esta decisión por entender que, ao constaren indícios de

agresión, a calificación oportuna seria delito de torturas.

Ao igual que fixéramos no mes de Xuño con os grupos

parlamentares do BNG e o PP  (ver Boletin 26, p.2), EsCULcA

voltou à cámara galega o pasado dia 26 de Novembro para apre-

sentar ao Grupo Socialista as propostas do noso Observatório

en matéria de política penitenciária e penal. 

O obxectivo destas entrevistas era transladar aos tres gru-

pos a nosa preocupación pola situación que se vive nos centros

penitenciários e centros de menores galegos e apresentar as

nosas propostas nesta matéria. Por outra, pretendíamos exami-

nar con os representantes políticos o interese e a posibilidade de

comparecer en comisión para explicar o sentido e a información

que fundamenta esa preocupacióne e esas propostas. 

Desta volta, a entrevista foi con o portavoz do grupo, Xa-

quín Fernández Leiceaga, que escuitou as reclamacións de Es-

CULcA e comprometeu-se a dar unha resposta en breve.

Entretanto, aquelas primeiras entrevistas que tiveron lugar

en Xuño, comezaron a dar algun fruto. O 6 de Novembro, o

BNG, por iniciativa do deputado Carlos Aymerich Cano, apre-

sentou unha Proposición non de Lei relativa à prevención da tor-

tura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos ou

degradantes. Na Proposición critica-se a insisténcia do governo

español en negar a evidéncia da prática da tortura no Reino de

España, "ben documentada en estudos publicados por Amnistia

Internacional e nos Relatórios anuais da Coordenadora para a Pre-

vención da Tortura", e lembra-se que o Parlamento Galego xa

aprovara no seu dia (13/11/09) unha Proposición non de Lei en

que se instava a Xunta a pór en andamento, en colaboración con

as organizacións da sociedade civil, un mecanismo de prevención

con as competéncias e funcións estabelecidas no Protocolo Fa-

cultativo à Convención contra a Tortura da ONU, "mandado que

ainda está por cumprir e que a recente -e discutível- criazón do

mecanismo a nivel estatal volve pór de actualidade".

No que ao Grupo Popular di respeito, a resposta -por

agora- foi negativa. Segundo Paula Prado, responsável de Xustiza

deste grupo na cámara, o Parlamento non deve imiscuir-se en

asuntos que poden estar en trámite nos xulgados nen parece ne-

cesário que as organizacións da sociedade civil comparezan para

defender as suas denúncias e o fundamento das suas reclamacións.

ESCULCA NOS XULGADOS

ESCULCA NO PARLAMENTO
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A CPI como limitado instrumento de ius puniendi global

A Corte Penal Internacional (CPI), que naceu coa pre-

tensión de se converter nun mecanismo verdadeiramente uni-

versal para impartir unha xustiza penal internacional,

permanente, obrigatoria, nin temporal nin espacialmente limi-

tada, en definitiva, nun auténtico mecanismo para o exercicio do

ius puniendi global, está a día de hoxe moi lonxe de selo.

Por todos é sabido que as dificultades de consenso no

momento da súa creación derivaron en importantes limitacións

tanto competenciais como estructurais que dificultaban a priori

que puidese ser un instrumento eficaz na loita contra a impu-

nidade e na defensa dos dereitos humanos. 

Neste sentido, o defecto máis importante que presenta a

CPI son as intromisións na súa independencia e autonomía por

parte do Consello de Seguridade das Nacións Unidas. Por unha

banda, en virtude do previsto no artigo 13.b do Estatuto de

Roma, a Corte poderá exercer a súa competencia se o Consello

de Seguridade o considera conveniente en aras ó mantemento

da paz e a seguridade internacionais, e isto aínda que o Estado in-

teresado (no que se cometeron os feitos ou os seus nacionais co-

metan os feitos) non teñan ratificado o Estatuto. É dicir, no caso

das remisións realizadas polo Consello de Seguridade á CPI, esta

terá unha verdadeira xurisdicción universal sobre calquera per-

soa en relación a calquera asunto independentemente da vincu-

lación do país co Estatuto. A parte positiva é que deste xeito

poderíanse chegar a denunciar feitos que , entrando dentro do

marco material de competencia do Estatuto, non o fan dentro

do persoal. Do mesmo xeito, tamén se argumentou que deste

xeito evitaríase o potencial recurso á creación de Tribunais penais

internacionais ad hoc por parte do Consello de Seguridade. 

Pero o certo é que todos os mecanismos que afecten á in-

dependencia da Corte distan moito de poder ser valorados positi-

vamente de xeito que o que se está a facer non é evitar o potencial

recurso ós Tribunais penais internacionais ad hoc, senón abrir unha

vía para a súa introducción a través da CPI.  Deste xeito, o acordo

dos cinco membros permanentes do Consello de Seguridade po-

dería levar a xulgar os criminais dun país que non ratifique o Es-

tatuto, pero sempre mantendo a salvo a súa impunidade grazas ó

poder de veto que estes cinco países teñen, tres dos cales (EEUU,

China e Rusia) non só non ratificaron o Estatuto de Roma senón

que teñen mostrado unha forte oposición a ela.

Aínda se cabe máis preocupante é que o Consello de Se-

guridade non só ten a facultade positiva de activar a xurisdicción

da CPI senón tamén a negativa de paralizala. Desta sorte, en vir-

tude do artigo 16 do Estatuto de Roma, o Consello de Seguri-

dade poderá suspender por un ano unha iniciativa, procede-

mento ou investigación proposta pola Fiscalía da CPI con

arranxo ó establecido no capítulo VII da Carta dás Nacións Uni-

das que lle dá a potestade para o mantemento da paz e a segu-

ridade internacionais. Por se isto fose pouco, aínda que a

petición de suspensión é inicialmente por un ano, o certo é que

se pode reiterar esta solicitude tantas veces como se queira polo

que na práctica a suspensión podería ser por tempo indefinido. 

Por último, a autonomía da CPI está seriamente posta

en dúbida coa incorporación ó Estatuto de Roma dunha condi-

ción de procedibilidade que esixe que para que a CPI poida ini-

ciar un proceso en virtude da competencia que ten para

perseguir o crime de agresión (competencia a día de hoxe virtual

pola falta de acordo na súa definición), toda agresión debe ser

declarada a priori como tal polo Consello de Seguridade.

A CPI: un tribunal permanente de vencedores?

Sen esquecer que a CPI é un fito no que se refire á loita

pola defensa dos dereitos humanos e contra a impunidade dos

máis execrables crimes, hai que pór de manifesto que, baixo a

euforia xerada desde a súa creación, baixo as visións esaxerada-

mente positivas e escasamente críticas sobre o que significa a

CPI, agóchanse importantes sombras e perigos.

En primeiro lugar, aínda que a CPI presentábase como o

mecanismo idóneo para pór freo á xustiza de vencedores ini-

ciada en Nüremberg e Tokio e continuada polos Tribunais ad

hoc e os Tribunais nacionais creados polas forzas ocupantes, o

certo é que, na práctica, non se afasta demasiado do que, en

esencia, estes foron: unha xustiza de vencedores, dos poderosos

sobre os que carecen deste poder.

Todas as limitacións e intromisións ás que nos refería-

mos na autonomía da CPI por parte do Consello de Seguri-

dade non fan senón evidenciar a súa subordinación como

mecanismo creado na súa maioría polos poderosos e para cum-

prir as súas expectativas. Deste xeito, a CPI non só poderá per-

seguir un número moi restrinxido de casos debido as súas

limitacións competenciais, temporais e persoais, senón que

sempre haberá de contar co previo beneplácito das grandes po-

tencias que, de non ser así, simplemente usarán o poder que

teñen para paralizar a actividade da CPI a través do Consello

de Seguridade. Do mesmo xeito, a través das súas facultades de

activación do proceso, aseguraranse de que se xulgue os casos

que lles interesa que sexan xulgados, impondo ó resto de paí-

ses as súas pretensións.

A CPI non só é incapaz de alcanzar a utopía kantiana

dun mundo de paz e estabilidade no que reine a xustiza uni-

OS PERIGOS DA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Mónica Zapico Barbeito
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versal, senón que a súa existencia pode contribuír a acrescentar

a fenda entre unha xustiza para uns e outra xustiza para outros;

contribuír coa súa configuración tan deficiente a unha xustiza

discriminatoria que perpetúe a presenza de diferentes varas de

medir en función de quen comete o crime. En definitiva, con-

tribuír a unha xustiza dos vencedores, dos poderosos, un ins-

trumento en mans de quen detenta o poder para que xulgue

aqueles que quere que sexan xulgados, deixando impunes os cri-

mes cometidos por eles, xa que na creación do Estatuto de Roma

aseguráronse de non deixar aberta ningunha posibilidade de

poder seren xulgados pola CPI.

A xustiza dualista1 que impuxo a nova orde global pro-

move a vinganza dos vencedores sobre os vencidos a través de

mecanismos xurídicos ou extra xudiciais dependentes deles, ó

mesmo tempo que perpetúa a impunidade polos delitos, non

menos graves, que eles cometen. As grandes potencias operan,

e seguirán facéndoo, no marco da máis absoluta impunidade

porque o sistema global, e tristemente tamén a xustiza interna-

cional, tende a perpetuar esta impunidade sen tratar de facer

nada para lle pór freo.

Que casos quedarán entón reservados para a xurisdic-

ción da CPI? Para ela quedará reservado o exercicio do ius pu-

niendi sobre os países subdesenvolvidos. A persecución dos

casos que a ninguén parece preocupar e dos que todos se de-

sentenden. Os  cometidos en países do terceiro mundo por na-

cionais destes países; os xenocidios e crimes contra a

humanidade que os países ricos, as grandes potencias, deixaron

que sucedesen sen tratar de lles pór fin por medio da diplo-

macia, sinxelamente porque non se tiraba ningún proveito

diso. É certamente significativo a este respecto que, despois de

sete anos en funcionamento, nas catro causas abertas na ac-

tualidade na CPI, casualmente todas elas sexan en países do

continente africano (Uganda, República Democrática del

Congo, República Centroafricana e Sudán).

Principio de xurisdicción universal versus CPI?

Por outra banda, a euforia suscitada trala creación da CPI

e a confianza absoluta na súa potencialidade como mecanismo

idóneo para a persecución dos máis execrables crimes ten xe-

rado unha sorte de placidez xeneralizada, unha sensación de que

co Estatuto de Roma todo estaba xa feito e que a loita contra a

impunidade debe centrarse no seu fomento e protección, es-

quecendo outros instrumentos igualmente válidos e segura-

mente máis eficaces. En concreto, o discurso esaxeradamente

entusiasta sobre a súa potencial eficiencia e efectividade provo-

cou unha quietude e despreocupación por parte dos Estados á

hora de asumir as súas responsabilidades de perseguir a comi-

sión dos crimes internacionais ignorando que, para ben ou para

mal, a xurisdicción da CPI é meramente complementaria das

xurisdiccións nacionais, complementaria mesmo da dos Esta-

dos cando estes exercen a xurisdicción universal. 

Do mesmo xeito, tamén esquecendo que a CPI dista

moito de ser realmente un verdadeiro instrumento de xus-

tiza universal, os Estados escudáronse na súa existencia para

alegar a innecesaridade do principio de xurisdicción uni-

versal e así eliminalo progresivamente, a través de sucesivas

limitacións nas posibilidades do seu exercicio, dos ordena-

mentos xurídicos nacionais. Desta sorte, este foi un dos ar-

gumentos oficiais para eliminar a xurisdicción universal do

ordenamento xurídico español, pois o non oficial, que sub-

xace a esta decisión, non é outro que os problemas diplo-

máticos e os, non menos influentes, económicos que se

estaban a producir con EEUU, Israel e China por mor dos

intentos da Audiencia Nacional de investigar os crimes co-

metidos en Guantánamo, Gaza e o Tíbet respectivamente.

Neste punto, non debemos esquecer que estes crimes difi-

cilmente, senón quimericamente, poderán ser xulgados al-

gunha vez pola CPI, xa que ningún dos tres países ten

ratificado o Estatuto de Roma e, por outra banda, EEUU e

China son membros permanentes do Consello de Seguri-

dade, con todo o que iso significa. 

Desafortunadamente son moitos os exemplos do uso cri-

minal da forza global que a CPI nunca poderá perseguir e san-

cionar e que sen o exercicio da xurisdicción universal quedarán

na máis absoluta impunidade: a agresión de Israel ao Líbano; a

agresión ilegal a Iraq, que causou e segue a causar miles de mor-

tos; as torturas como formas de interrogatorio ás que foron so-

metidos os presos dos cárceres de Guantánamo, e un  inmenso

etc. de supostos.

Perpetuación da impunidade 

O terceiro perigo que leva implícita a actual CPI é

que nos atopamos ante un instrumento que, en definitiva,

contribúe tacitamente coa súa inactividade ó enraizamento

na nova orde global dunha impunidade que se volve es-

tructural, unha impunidade que se fai lei para as grandes

potencias pola comisión de crimes que non interesa nin in-

vestigar nin perseguir. 

Ante a impunidade dos vencedores a CPI permanece im-

potente, cunha inercia cómplice e incapaz xa non de garantir a

xustiza senón de tan sequera disuadir minimamente ás grandes

potencias do uso da súa forza descomunal, polo que coa súa ne-

glixente falta de actividade e eficacia, coa falsa sensación que

xera de ser o único instrumento idóneo para perseguir a impu-

1. Danilo Zolo. La justicia de vencedores. De Nüremberg a Bagdad. Ed. Trotta. 2007.



nidade, contribúe á continuación e perpetuación dos máis exe-

crables crimes contra a humanidade. 

Paradoxalmente, o que fora creado como mecanismo

esencial na loita contra a impunidade e na defensa dos dereitos

humanos, non só se ve incapaz de cumprir co seu labor, senón

que contribúe tacitamente á impunidade e á comisión dos cri-

mes contra a humanidade. Do mesmo xeito, o que fora creado

como un modelo para evitar que coa súa existencia se comete-

sen os máis graves crimes, unha advertencia para os criminais

de que as violacións de dereitos humanos nunca volverían a que-

dar impunes, incorre no gran erro que impide que iso algún día

puidese chegar a suceder: establecer diferentes criterios de ac-

tuación en función de quen comete o crime e, por tanto, nin-

gunha fiabilidade, certeza nin, en definitiva, credibilidade como

instrumento preventivo.

Só cunha CPI completamente independente e sen ma-

nipulacións externas, cunha xurisdición ampla e imparcial, po-

deríase falar dunha verdadeira xustiza penal internacional. Pero

o certo é que é quimérico e certamente inxenuo pensar que as

grandes potencias renunciarán á súa posición privilexiada na or-

ganización mundial para permitir que a xustiza impere sobre a

vinganza; que a xustiza impere sobre a impunidade.

ESTATUTO DE ROMA DA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Artigo 13. Exercicio da competencia

A Corte poderá exercer a súa competencia respecto de

calquera dos crimes ós que se refire o artigo 5 de con-

formidade coas disposicións do presente Estatuto se: 

(...)

b) O Consello de Seguridade, actuando con arranxo ó

disposto no Capítulo VII da Carta das Nacións Uni-

das, remite ó Fiscal unha situación en que pareza terse

cometido un ou varios de eses crimes;

Art. 16. Suspensión da investigación ou axuizamento

No caso de que o Consello de Seguridade, de confor-

midade con unha resolución aprobada con arranxo ó

disposto no Capítulo VII da Carta das Nacións Uni-

das, pida á Corte que suspenda por un prazo de doce

meses a investigación ou o axuizamento que se teña

iniciado, a Corte procederá a esa suspensión; a petición

poderá ser renovada polo Consello de Seguridade na

mesmas condicións.

Sobre a designación do Defensor del Pueblo como Mecanismo

Nacional de Prevención da Tortura e a comparecéncia do

governo perante o CAT.

Hai un ano, neste mesmo Boletin publicava un artigo in-

titulado "Política de promoción dos D.H.?" en que realizava

unha análise crítica do chamado Plan Nacional de Derechos Hu-

manos, tanto do ponto de vista do seu contido como do ponto

de vista do proceso que levou à sua aprovación. Daquela aven-

turava-me a apontar que esta medida non significava unha

aposta clara do governo para fomentar políticas públicas de pro-

moción de direitos humanos -sobretodo naqueles direitos que

son postos en dúvida como consecuéncia de actuacións do po-

deres públicos. E tamén apontava a ideia de o Estado querer con

ese plano limpar a cara frente às críticas que reiteradamente re-

cebe dos organismos internacionais por violación de alguns di-

reitos fundamentais, sen realmente implementar as

recomendacións que estes veñen facendo. Quer dicer, aprovavan

un plano para "se eximiren" de cumprir os compromisos inter-

nacionais.

No presente texto non falo do Plan Nacional senón da

designación do Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional

para a Prevención da Tortura que deriva do Protocolo Faculta-

tivo à Convención contra a Tortura. E tamén me refiro à com-

parecéncia do governo español perante o Comité Contra a

Tortura (CAT, siglas do Committee Agains Torture) que tivo lugar

os dias 12 e 13 de Novembro de 2009. Trata-se de duas cues-

tións diferentes, mais do relato de ambas pode extrair-se unha

idea similar à que xa apontava no anterior artigo: a nula von-

tade governamental de pór fin à violéncia institucional.

• Primeira história

A designación do Defensor del Pueblo como meca-

nismo nacional de prevención da tortura

O 18 de Decembro de 2002 a Asemblea Xeral das Na-

cións Unidas aprovou o Protocolo Facultativo à Convención

contra a Tortura. Aponta-se no seu artigo primeiro: "O obxec-

tivo do presente Protocolo é estabelecer un sistema de visitas

periódicas a cargo de órgaos internacionais e nacionais inde-

pendentes aos lugares en que se encontran persoas privadas da

sua liberdade, con o fin de prevenir a tortura e outros trata-

mentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes". Asi pois,

os contributos mais importantes na luita contra a prática da tor-
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tura deste instrumento serian dous: a énfase preventiva e a di-

versificación dos mecanismos de controlo social -abrindo a porta

a que a sociedade civil verifique a existéncia da tortura.

Dous anos mais tarde desta aprovación, diversas orga-

nizacións sociais do Estado español valoraron as potencialida-

des deste protocolo e criaron a Coordenadora para a

Prevención da Tortura (CPT) con o obxectivo de que o Estado

español asinase, ratificase e implementase as medidas que se

incluen no texto. A CPT, como parte da sociedade civil, tra-

balla nela e desde ela, facendo-se portavoz das suas denúncias

e propostas no relativo à cuestión da tortura no Estado espa-

ñol. Actualmente forman parte desta Coordenadora 45 orga-

nizacións sociais, universitárias e profisionais que levan a cabo

un traballo de observación e controlo do nível de cumpri-

mento dos compromisos adquiridos no ámbito internacional

en referéncia à cuestión da tortura e os maus tratos.

Mais tornemos ao Protocolo. Para a sua entrada en

vigor, era necesária a ratificación de un mínimo de 20 esta-

dos. A demanda da sociedade civil tivo os seus frutos e no

caso español o Protocolo foi asinado e ratificado, entrando en

vigor o 22 de Xuño de 2006. A partir de aquel momento res-

tava a difícil tarefa de deseñar o mecanismo ou mecanismos

nacionais de prevención da tortura, asi como tamén designar

o representante español no Subcomité internacional previsto

no texto. As Nacións Unidas e asociacións internacionais de

direitos humanos -como a Asociación Contra a Tortura con

sede en Xenebra- insistiron reiteradamente na necesidade de

abertura de procesos participativos para culminar con éxito

ambos os desafios. No caso español non pode dicer-se que se

teña seguido esta recomendación, sendo ainda mais grave o

asunto porque no noso Estado existe unha sociedade civil or-

ganizada e coordenada e con demandas sobre o tema consen-

suadas. Sen mais, a actuación do Estado pode descrever-se,

parafraseando o título deste artigo, como actuar para non

facer nada? Asi pois:

• Nun primeiro momento, o governo español designou,

contra a opinión da maioria de organizacións sociais que

luitan para a promoción dos direitos humanos no Es-

tado, o exProcurador Xeral do Estado Leopoldo Torres

como representante no Subcomité Internacional para a

Prevención da Tortura. A sua designación fixo-se a dedo,

sen se abrir concurso público nen nengun tipo de pro-

ceso de selección.

• Nun segundo momento, o congreso de deputados

aprovou -o 15 de Outubro do presente ano- a designa-

ción do Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional

de Prevención da Tortura. A oposición a esta designa-

ción por parte de Amnistía Internacional, a APDHE, a

AEDIDH, a Subcomisión Penitenciária do Consello

Xeral da Advogacía Española ou a própria CPT era pú-

blica e coñecida1. 

Estas organizacións esixian que o MNPT tivese as se-

guintes características, demanda consensuada polo te-

cido social que nen o executivo nen o lexislativo

atenderon: 

a) Que fose un mecanismo de nova criación;

b) Que se verificase a participación dos organismos da

sociedade civil con acreditada traxectória no campo

da luita contra a tortura, tanto na sua composición

como no proceso da sua criación; 

c) Que se respeitasen fielmente os princípios de inde-

pendéncia, transparéncia, imunidade, imediación e

eficácia2.

• Segunda história

A comparecéncia do governo español à avaliación do

Comité contra a tortura das Nacións Unidas 

En 2002 o Estado español submeteu-se à avaliacion do

Comité Contra a Tortura das Nacións Unidas. Os expertos inter-

nacionais detectaron numerosos elementos críticos na lexislación

e as políticas públicas españolas que podian facilitar a prática da

tortura. Posteriormente foron chegando relatórios e recomenda-

cións de diversos Relatores da ONU, do Comité para a Preven-

ción da Tortura do Consello de Europa, do Comité de Direitos

Humanos, etc. E todos mais ou menos realizaron diagnósticos e

elaboraron orientacións parecidas. O problema en relación con a

tortura e os maus tratos no Estado español é claro e identificado,

alén de compartillado por organismos internacionais e asociacións

de direitos humanos, mais as autoridades públicas non están dis-

postas a facer modificacións estruturais para achar solucións.

Asi pois, a história repete-se. O Comité contra a Tortura,

examinou o quinto relatório periódico do Reino de España os

dias 12 e 13 de Novembro de 2009, no seu 43 período de se-
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1. Alén disto, cumpre dicer que a forma e fondo do MNPT foron obxecto de discusión entre membros da Administración, personalidades académicas e representantes da sociedade civil atra-
vés de un grupo de contacto que deixou de reunir-se en Decembro de 2007 e no que as propostas da sociedade civil foron sistemáticamente ignoradas, cando non manipuladas, pola Admi-
nistración. Asi, por exemplo, desde a CPT solicitou-se várias veces reabrir esta negociación para acordarmos as liñas básicas do futuro MNPT, ao que se contestou desde o Ministério de Xustiza
dicendo que o proceso de consultas seria reaberto “unha vez elaborado” o proxecto de lei, diálogo que nunca mais foi retomado.
2. Texto entregado o 30 de Outubro  2007 por estas organizacions ao governo. 



sións. Os expertos aprovaron unha série de conclusións e reco-

mendacións que fixeron públicas o dia 19. Que nos din? Mais

do mesmo. Imos ver. 

En referéncia às garantias fundamentais, e citando tex-

tualmente o relatório, "ao Comité preocupa a información re-

cebida de diferentes fontes a respeito da posível utilización en

sede procesual (...) das declaracións formuladas polos detidos

en sede policial". Tamén voltan repetir críticas à insuficiente

asisténcia letrada, apontando que "O Estado parte deveria im-

plementar à maior brevidade a reforma do artigo 520.4 da Lei

de Axuizamento Criminal a fin de facer mais efectivo o direito

à asisténcia letrada. Alén diso, o Comité (...) alenta o Estado

parte a unha ulterior reforma do artigo 520 da Lei de Axuiza-

mento Criminal, a fin de asegurar que no momento crítico en

que se proceder à detención, cando se producir a leitura dos di-

reitos, sexa incluído entre eles o direito a solicitar a apresenta-

ción imediata perante un xuiz". 

En relación ao rexime de incomunicación, a sua opinión

é clara: “o Comité deve reiterar a sua preocupación -compartil-

lada por todos os órgaos rexionais e internacionais de protec-

ción dos direitos humanos relevantes- que o rexime de

incomunicación utilizado polo Estado parte nos delitos de ter-

rorismo e banda armada, que pode chegar aos 13 dias, vulnera

as salvaguardas próprias de un estado de direito contra os maus

tratos e actos de tortura. O Comité continua a estar especial-

mente preocupado polas limitacións que este rexime provoca

no aceso e no exercício de direitos e garantias fundamentais que

se aplican universalmente às persoas privadas de liberdade (ar-

tigo 2)". Por esta razón afirma que "O Estado parte deve revisar

o rexime de incomunicación, con o fin da sua abolición, e ase-

gurar que todas as persoas privadas da sua liberdade teñan aceso

aos seguintes direitos fundamentais do detido: a) a escoller un

advogado de eleición; b) a ser visitado por un médico de elei-

ción; c) a que se poña en coñecimento de un familiar ou persoa

que o detido desexe o feito da detención e o lugar de custódia

en que estiver en cada momento; d) a entrevistar-se reservada-

mente con un advogado (direito que actualmente se vé restrin-

xido mesmo no caso de que sexa un advogado de ofício)". 

E o Comité lembra a necesidade da vídeo-vixiláncia que os

organismos internacionais hai xa case duas décadas reclaman "(...)

é especialmente importante que o previsto sistema de gravación se

estenda a todas as dependéncias policiais do país, que se instale nas

celas e salas de interrogatórios e non se limite às áreas comuns".

Concluindo... un diagnóstico non compartillado?

Como se foi contando neste artigo, o traballo das orga-

nizacións de direitos humanos en favor da luita contra a tortura

e os maus tratos non foi en van. O Estado español viu-se obri-

gado a submeter-se à avaliación de organismos internacionais e

a implementar diversas medidas como resposta à obstinada rea-

lidade que se nega a desaparecer: a existéncia da tortura e os

maus tratos. Mais parece que o governo por unha parte e orga-

nismos internacionais e asociacións de direitos humanos (inter-

nacionais, estatais ou nacionais) pola outra, non chegan a un

acordo nen no diagnóstico nen muito menos nas medidas a im-

plementar. Para os primeiros os casos de tortura rexistados (que

numericamente tamén difiren enormente entre actores) son

unha anomalia conxuntural, unha disfunción pontual do sis-

tema; para os segundos trata-se de unha anomalia estrutural que

precisa de reformas integrais e profundas.  
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Xenebra, 12 de Novembro 2009

O 12 de Novembro, às 15:00 Claudio Grossman, presi-

dente do Comité contra a Tortura (CAT) dá início à sesión e a

Delegación Española pasa a ler o seu relatório. Depois de un

pequeno debate sobre a tradución do texto e o aprazamento da

sesión, C. Grossman, como Relator e Presidente do CAT, inicia

o turno de perguntas 

Claudio GROSSMAN - Chile - (Artigos 1-9 da Convención)

• O Comité recomendou mellorar a definición do Art. 174

do Código Penal español para o adecuar ao Art. 1 da Con-

vención Contra a Tortura. Quer saber se este artigo se apli-

cou nalgunha ocasión. Pergunta se un advogado pode

invocar directamente a Convención e cal é o status da Con-

vención dentro do ordenamento xurídico español.

• Pergunta se o crime de tortura prescreve, se a lexislación

nacional é conforme à lexislación internacional.

• Art. 2: hai consenso internacional no tema da incomuni-

cación (menciona o Relatório 2005 da Coordenadora para

a Prevención da Tortura (CPT) e as aseveracións de mau

RESUMO DA COMPARECÉNCIA DA DELEGACIÓN 
ESPAÑOLA PERANTE O COMITÉ CONTRA A 
TORTURA DAS NACIÓNS UNIDAS



trato por parte de G.C., o do Relator da Tortura en 2004, o

do Relator Scheinin en 2008, o 4º Relatório do CAT, o Re-

latório do Comité de DD.HH...). Relatores con credibili-

dade, médicos forenses do ámbito internacional e sociedade

civil (xente especializada e experta) están tamén de acordo,

hai consenso. Durante o período 2000-2005, houvo de-

tencións incomunicadas e percentaxes elevadas de denún-

cias de tortura... todos os relatórios van no mesmo

sentido.Pergunta: Que pensa a delegación española diso?

• Médico forense. Non entende por qué unha persoa detida

non pode escoller médico da sua confianza e pergunta se os

médicos son tamén parte de unha rede terrorista e, se o son,

por qué non os deteñen. Hai ademais informes sérios que

critican o traballo dos médicos da Audiéncia Nacional. Ma-

nifesta o seu desacordo con o apartado do Plano de DD.HH.

que delega no Defensor del Pueblo a escolla de médico.

• Asisténcia letrada. Solicita que se xustifique por qué non

se permite à persoa detida designar  advogado de confianza.

Afirma que, en caso de se proibir nalgunha ocasión con-

creta e extraordinária, deveria definir-se mui ben por qué

se aplica esta medida e durante cuanto tempo, alén de

razoa-la adecuadamente. En caso contrário, é inxustificável

(e se os advogados son todos terroristas, pois haverá que

tomar as medidas indicadas para o caso dos médicos). 

• Advogado de ofício: Pergunta que papel desempeña na

defensa da persoa detida, comunica con ela en privado? 

• Sentenza 1215/2006 Tribunal Supremo (TS). Solicita explica-

cións sobre esta sentenza, que califica de "terreno escorregadio".

• Critica o Defensor del Pueblo que na comparecéncia do dia

anterior dixo ao presidente que "os advogados son amiúde

colaboradores". C.Grossman di que non está EN ABSO-

LUTO de acordo con iso.

• Menciona que a CIF fala da incomunicación como un tipo

de tortura. Para el, obviamente, supón un problema.

• Art. 174: fala de actos de tortura 'sérios' e 'non sérios' e solicita

xurisprudéncia. Pergunta se haveria que entender que a tenta-

tiva e e outros graus do delito de tortura están tamén penados.

• Art. 3 (relativo ao tema das "entregas extraordinárias"):

quer saber mais sobre o asunto e pergunta "que é isto de

entregar persoas en clara violación do Art. 3" (da Conven-

ción contra a tortura). Apesar de a CIJ ter afirmado que o

Ministério de Asuntos Estranxeiros tiña previsto iniciar

unha investigación, solicita mais información.

• Expulsión de imigrantes: cita a expulsión de 99 persoas

senegalesas, que foron maltratadas e a quen non se infor-

mou do lugar de destino (o que foi recoñecido polos pró-

prios axentes das forzas policiais). Pergunta se este tema

foi investigado.

• Acordos do Reino de España (RE) con Senegal, o Reino

de Marrocos, etc. Solicita información.

• Menores non acompañados. Solicita información.

• Direito de asilo no RE. Quer información sobre dous pontos:

a) a quen se recoñece o direito e b) número de asilos concedidos.

• Art.7: (sobre Xurisdición Universal). Pergunta se a lexislación es-

pañola cobre neste ámbito os casos de tortura e crimes de guerra.

• Pergunta sobre o papel da vítima nos procesos.

• Lei de Amnistia 1977: Pergunta se a Lei de Memória His-

tórica permite exumar os cadáveres. Solicita información

sobre o Xuiz Garzón e a sua decisión de investigar e per-

gunta se se recoñece o direito a investigar as 150.000 per-

soas desaparecidas e as 30.000 crianzas perdidas.

Abdoulave GAYE - Senegal - (Artigos 10-16 da Convención)

• Formación que se proporciona às Forzas de Seguranza do

Estado (FSE) e Protocolo de Istambul. Non se trata este

tema no Relatório entregado pola delegación española. So-

licita información.

• Detención incomunicada. Califica-a como 'detención se-

creta' e alude ao 'clima de impunidade' mencionado por

Scheinin: a maioria das denúncias de tortura do periodo

2000-2008 foron arquivadas. Quer saber se se toman me-

didas para garantir à reparación e a reabilitación da vítima.

Afirma que procurou encontrar información ou casos con-

cretos e non achou nada. 

• Política de dispersión. Solicita que lle expliquen se esta

política ten algo de positivo, se é unha maneira de resocia-

lizar o preso. Di que o governo parece querer que se 'emen-

den'. Considera esta medida como unha pena antecipada

que vai claramente en contra da presunción de inocéncia.

• Doutrina Parot. Critica que as redencións fiquen sen valor.

• Afirma que para arquivar denúncias de tortura, o governo

español alega sempre de falta de indícios, o que hai -afirma-

é falta de investigacións e sancións: o sistema interno é su-

ficiente mais inoperante. Por isto o RE é condenado unha

e outra vez polos organismos internacionais.

• Art. 16. (Centros de Detención). Quer información sobre

centros onde hai persoas con patoloxias mentais e sobre a

formación dos axentes encarregados da sua custódia.

• Art.11. Ateigamento nos cárceres. Quer que se discutan

as cifras oferecidas pola comisión española. Ten dados mui

preocupantes. Pergunta sobre o tráfico de drogas no inte-

rior dos cárceres. Fala da necesidade de mellorar a calidade

de vida en prisión. Pede información mais ampla sobre os

centros de menores.

• Medidas de luita contra o racismo, as mulleres migrantes

e a atitude das FSE en relación aos fluxos migratórios (os
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casos de migrantes afogados por falta ao dever de socorro de

axentes das forzas policiais). Necesita mais información.

Essadia BELMIR  - Marrocos -

• Presunción de inocéncia e a xurisdición da Audiéncia

Nacional: o Estado criou algo que lle convén, mais non vé

como encaixa esta Audiencia con a xurisdición ordinária.

Entende de temas de terrorismo, mais -pergunta-se- que é

o terrorismo? Non hai definición! Menciona a pendente es-

corregadia pola que se desliza o RE.

• Detención incomunicada: non se permite médico nen ad-

vogado de confianza, a confisión non pode ser negada pe-

rante o xuiz. Todo isto leva a concluir que no RE o que se

aplica é a 'presunción de culpabilidade'. A vontade da per-

soa detida é inexistente, xa é culpável de antemao. Afirma

que ela, como o resto dos relatores, non entende isto.

• Gravacións en vídeo das detencións: quer ver se realmente

se fai algo neste tema.

• Imigrantes detidas que denuncian ter sido violadas. Quer

información.

• Menores non acompañados: non entende que os centros

estexan dirixidos por empresas privadas con traballadores

contratados por esas empresas.

Claudio GROSMAN anuncia que se prolonga a sesión

Luís GALLEGOS - Ecuador -

• Xenofobia e persoas con discapacidade. Solicita mais

información.

Myrna KLEOPAS - Chipre -

• Quer información sobre medidas de reparación às víti-

mas da tortura e sobre eventuais investigacións: quen

investiga as denúncias e se esas investigacións se pro-

longan demasiado.

• Critica o rexime de detención incomunicada.

• Cita o caso de Sergio Eldi cuxa denúncia de torturas non

foi resolvida.

• Quer saber se as medidas de reparación e o direito a in-

denización das vítimas son aplicáveis a vítimas de vio-

léncia de xénero.

Nora SVEAASS - Noruega -

• Mostra o seu desconcerto por se proibir às persoas presas

aceder a un médico forense da sua libre eleición. 

• Pede información sobre as terápias que se oferecen às víti-

mas de tortura e pergunta se estas terápias se oferecen tamén

a persoas imigrantes.

Xuexian WANG - China -

• Despois de afirmar que xa outras persoas dixeron o que el pre-

tendia dicer, define a incomunicación como 'zona gris'. Con-

sidera a incomunicación prolongada unha forma de maltrato. 

• Considera que vai contra os direitos da persoa detida non

ter aceso a un médico de confianza.

Alexander KOVALEV  - Federación Rusa -

• Xurisdición universal. Solicita explicacións.

Felice GAER - EUA - 

• Lembra que Van Boven define a tortura no RE como algo

'mais do que esporádica” e recomenda tomar medidas (gra-

vacións en vídeo, investigacións independentes...). Recorda

tamén que o RE respondeu de maneira inadecuada, mesmo

abandonando a sala, cando se deu a coñecer o Relatório do

anterior Presidente do CAT. É sabido -afirma- que Van

Boven é unha das figuras mais respeitadas no ámbito inter-

nacional en tema de dd.hh. 

• Pergunta à delegación se continuan pensando o mesmo da-

quel Relatório, se opinan que non valia nada à vista de que

o novo Relatório de Scheinin vai no mesmo sentido, so-

bretodo no que à  detención incomunicada se refere. 

• Quer explicacións sobre as gravacións às persoas detidas. 

• Solicita información pormenorizada sobre a entrega do ci-

dadán checheno Kazayev. Qué decisións se tomaron,

quen as tomou, cais son as garantias diplomáticas no RE e

todo o relativo à sua extradición. Quer saber cantos outros

casos similares existen e en que ano se produciron.

• Quer estatísticas sobre o tráfico de persoas.

• Quer pormenores sobre a violéncia sexual no RE.

Antes de dar por concluída a sesión, Claudio Grossman per-

gunta se as certezas diplomáticas que se esixen son compatíveis con

o Art. 3 e se foi abolida a pena de morte, en caso afirmativo, cando.

Conclui a sesión.

Xenebra, 13 de Novembro 2009

Comeza a intervención da delegación española

Despois de mencionar que non se admitiu a recurso a sen-

tenza sobre Batasuna en Estrasburgo, que confirma a emitida polo

Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o portavoz pasa a tratar

o tema da incomunicación (tema estrela das perguntas do co-

mité). Comeza explicando o grave problema de terrorismo que

ten o RE, para a seguir mencionar o Protocolo Garzón e o Plan
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Nacional de Derechos Humanos. Afirma que non se recorre muito à

sentenza 1215/2005, que os sistemas de gravación están insta-

lados xa nun 50% das comisarias (nas zonas comuns), que as res-

tricións da incomunicación española son menores que,  por

exemplo, as que existen na Franza, na Alemaña ou no Reino

Unido e afirma que o RE é mais garantista. Recoñece que a dou-

trina Parot está pendente da decisión do Tribunal Constitucional

e afirma que o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional

consideran a Audiéncia Nacional un órgao xudiciário ordinário. 

Sobre a dispersión, alega que se toma esta medida tendo

en conta duas circunstáncias:

a) razóns de seguranza (os membros de ETA tentaron

fugar-se repetidas veces) e coesión do colectivo de presos

de ETA (que impede a reinserción dos que son críticos); 

b) evolución persoal do preso: admite-se a sua desvincu-

lación e reparación do dano causado ('só se lles esixe unha

declaración expresa de repúdio e perdón às vítimas, só se

trata de unha amostra inequívoca de humanidade').

Acrescenta que o direito a estar perto do lugar de orixe

non é un direito subxectivo. Definen a dispersión como 'res-

peitosa con os direitos de todos'.

Sobre o tráfico e consumo de drogas en prisión men-

ciona que ambos diminuíron e que as medidas adoptadas polas

autoridades españolas foron recoñecidas pola Organización

Mundial da Saúde con tres prémios.

Tamén diminuíron os suicídios en prisión desde que se

puxo en marcha un novo protocolo.

Igualmente se reduciron as agresións sexuais: as persoas

presas teñen un amplo rexime de visitas e as instalacións das prisións

foron acondicionadas segundo as recomendacións de profisionais.

Canto a agresións de funcionários a presas, trata-se -

afirman- de casos isolados. No caso do centro de Málaga en

2006, os funcionários foron imputados e abriron-se expedien-

tes disciplinares. As vítimas foron protexidas.

No que di respeito à formación das FSE e funcionários

de prisións que se encarregan das detencións incomunicadas,

afirma que non existe un corpo específico que se ocupe destas

detencións, portanto todos receben a formación adecuada.

No tocante à devolución de imigrantes, afirma que no

existen nen existiron as redadas denunciadas. No caso da repa-

triación de persoas senegalesas, foron respeitados os seus direitos

e elas sabian cal era o lugar de destino. Durante a viaxe, tomaron-

se as medidas habituais de seguranza e non houvo incidentes.

Sobre armas Taser afirma que non son utilizadas por

nengun corpo policial.

Sobre a utilización de bases españolas para vóos da

CIA, afirma que non pudo ser demonstrada. Portanto non se uti-

lizaron. A posición española é inequívoca: condena eses feitos.

Sobre a entrega do cidadán checheno, afirma que a

AN esixiu a Rúsia que non fose maltratado nen se lle aplicase

a pena capital. Solicitaron a supervisión de un organismo in-

ternacional, mais nen o CAT nen o CPT aceitaron asumir esa

responsabilidade, polo que se designou a embaixada española

en Moscovo. Rúsia aceitou as medidas. Foi libertado en

Agosto de 2009 e o governo está satisfeito con o resultados.

O tratamento foi correcto e o cidadán checheno agradeceu à

embaixada o seu interese e as visitas realizadas (catro). Na cela

havia unha cámara.

No caso dos menores non acompañados, sempre preva-

lece o direito do menor nun cadro legal extremamente garantista.

As denegacións de asilo costuman dever-se ao non

cumprimento dos supostos precisos, a existir unha solicitude

anterior xa rexeitada ou ao feito de o RE non ser competente.

Violéncia de xénero: legalizou-se a situación adminis-

trativa de numerosas mulleres maltratadas. Hai muitos avances

neste ámbito (controlo electrónico a maltratadores, etc.). Men-

ciona o custo de cada medida adoptada.

Violéncia racista e xenófoba: reitera o que recolle o

Plan Nacional de Derechos Humanos.

Tortura e crimes de guerra entran na xurisdición universal.

Canto aos Relatores, afirma que os respeitan e colaboraron con

eles, e que só esperan que cumpran o seu lavor con o máximo rigor.

Sobre a Lei de memória histórica, afirma que neste apartado

o governo investiu 14 millóns de euros (sobretodo en exumacións).

Conclui a exposición. 

Claudio GROSSMAN - Chile - 

Toma a palabra para dicer, basicamente, que as explicación ofe-

recidas pola Delegación Española non lle parecen satisfatórias.

• As notícias que lle chegaron sobre indultos a persoas conde-

nadas por torturas son impresionantes e solicita mais infor-

mación. Que pasa con a prescrición dos delitos de tortura?

De resto, non hai novidades na exposición que acaba de facer

a delegación, nen sequer no referente ao xa solicitado por este

mesmo comité no Relatório anterior.

• Que pasa con o aceso aos advogados? Neste tema hai una-

nimidade. Define a medida como 'inquisitorial'. Di que os

españóis xa saben isto, que non fai falta insistir mais. 'The

prove is in the pudding', que pasa con a prática!

• Sen querer comparar, o feito de querer protexer tanto o ad-

vogado de ofício perante as presións dos seus defendidos

(asi o expresa a delegación), lembra-lle a época chilena dos

'xuíces sen rosto', dos 'polícias en rosto' para a sua protec-

ción. Sen comparar, claro, que o RE é unha democracia.
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• Sobre o médico e o Protocolo Garzón, lembra que só se

aplica en tres xulgados. Afirma que posui un informe

preocupante dos médicos forenses de confianza (lé o in-

forme). Non considera unha opción válida que a escolla

do médico recaia nas maos do Defensor del Pueblo. Lem-

bra que advogado e médico son mecanismos de preven-

ción de tortura.

• Sentenza do Tribunal Supremo 1215. Parece-lle ben

que non se aplique, mais é o procedimento en si o que

se critica.

• Fai saber à Delegación Española que hai sistemas baratos de

vídeo-vixiláncia e pergunta cando estarán instalados no

100% dos centros de detención.

• Comprende que as exumacións son caras. Opina que a

opción mais barata seria non ter feito desaparecer

150.000 persoas.

GAYE  - Senegal -

• Afirma que non lle cadran as cifras e números (de axentes

e funcionários condenados por tortura) oferecidos pola de-

legación e as que apresenta a sociedade civil. 

Myrna KLEOPAS - Chipre -

• Insiste no problema da incomunicación.

Xuexian WANG - China -

• Insiste en perguntar que pasa se a investigación non acaba

despois de cinco dias de incomunicación.

• Pergunta se se aplicou a Lei de Amnistia aos torturadores.

Sabe o RE que iso suporia un grave problema?

Essadia BELMIR - Marrocos -

• Lembra que o Relator xa o dixo: a mera existéncia da Au-

diéncia Nacional é un problema, o mesmo que o tema da

segunda xurisdición. Os relatores insisten, o RE nega-o.

• Subliña que a incomunicación vulnera o direito à presunción

de inocéncia e o mesmo a negación do direito de escoller ad-

vogado. Afirma que o advogado de ofício é un elemento que

só é utilizado para validar a declaración policial.

• Pergunta: como se garante o cumprimento do Art. 17.3 (direito

a non declarar na sua contra)? Na incomunicación presiona-

se, estas persoas carecen de garantias procesuais. Que acontece

con estas persoas durante o período de incomunicación?

Nora SVEAASS - Noruega -

• Mostra-se interesada en ter toda a información posível relativa

aos médicos forenses. Unha das condicións para que poda ser

visitada unha persoa detida por un médico forense de confianza

é que falen en español. Se hai intérpretes noutras ocasións, por

qué non nesta? Falan ben en español todas as persoas detidas?

• Manifesta estar impresionada pola cantidade de denúncias

por tortura contra a Guarda Civil.

Felice GAER  - EUA -

• Falan de vídeo-vixiláncia en zonas comuns, mais -pergunta-

que acontece nas celas e salas de interrogatório? 

Remata a sesión às 13:07. A Delegación española responderá a este

segundo turno de perguntas por escrito. Claudio Grossman pede

que os informen sobre os dados referentes a condenas por tortura, xa

que os informes da delegación e os das ONGs son mui diferentes.
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BREVES ........

O pasado 7 de Novembro, unha muller de 60 anos, vi-

ciña da parróquia pontevedresa de Salcedo, e un home de idade

avanzada da mesma parróquia apresentaron denúncia na Comi-

saria da Policia Nacional de Pontevedra por agresión (obxecti-

vada en parte de lesións) contra membos da Brilat despois de

teren sido atendidos no Hospital de Montecelo. Segundo consta

na denúncia, a muller foi increpada e posteriormente empurrada

e deitada no chao por vários membros de unha patrulla cando

recollia cogumelos nun monte do concello próximo à base mili-

tar. O home, que tentou defendé-la, recebeu un pontapé nunha

perna e foi apontado con unha pistola polos agresores. 

O sábado 14 de Novembro, os viciños da parróquia or-

ganizaron unha recollida colectiva de cogumelos desde o lugar

da Armada até ao acuartelamento, lugar en que foran agredidos

os denunciantes, para mostrar a sua solidariedade con eles.

Por outra parte, Julio César González, membro da Polí-

cia Militar da Brilat, foi condenado polo Xulgado de Instrución

nº 1 de Pontevedra a pagar unha multa de 240 euros e unha in-

denización de 300 euros a María Carme Regueira, tamén viciña

de Salcedo, a quen agrediu hai agora un ano no decurso da pri-

meira manifestación dos viciños contra o alargamento do perí-

metro de seguranza do cuartel.

AGRESIÓNS DA BRILAT



A finais do mes de Xullo, cinco meses e meio despois da

celebración da manifestación convocada por Galicia Bilingüe en

Compostela, dous dos participantes na comparsa ridiculista que

deu en chamar-se "Bilingüismo Mister Marshall", receberon es-

crito da Subdelegación do governo español na Coruña onde se

comunica a abertura de un procedimento sancionador por -su-

postamente- non teren atendido os requerimentos dos axentes da

comisaria de Polícia de Compostela que os acusan de enfrentar-

se a viandantes que abandonavan o lugar e de causar problemas

na circulación do tránsito na confluéncia das ruas General Pardi-

ñas e Montero Ríos, "con retencións e fortes ruídos de bucina".

Mais, o relato dos denunciados, e os meios de prova que pro-

poñen no escrito de alegacións, desmenten esta versión dos feitos. 

O dia de autos, 8 de fevereiro de 2009, correspondeu-se com a fes-

tividade do «domingo oleiro», que é a data em que, desde épocas remotas,

se começa a «correr o entruido». Sendo eu amante da tradiçom carnava-

lesca, decidim formar umha murga ou comparsa, junto com amigos, que

tinha como leit motiv a idiosincrasia espanhola mais castiça ou cañí. Para

tal efeito, saímos à rua ataviados com disfarces de toureiro, guarda civil,

bispo, folclórica, etc. No meu caso, a indumentária escolhida foi a de ma-

tador de touros, como se pode comprovar nas fotografias que achego com este

escrito (fotos 2, 4 e 5). Resulta incompreensível que os agentes denuncian-

tes omitam na sua denúncia um elemento de juizo tam conspícuo como que

o cidadao denunciado ía vestido como Manolete nos seus dias de glória.

Cerca das 15.30 horas do dia de autos, e achando-me na es-

quina da rua General Pardiñas com a Carreira do Conde de Santiago

de Compostela (foto 1), vários agentes da Policía Nacional cortárom o

passo à nossa comparsa, o que nos obrigou a voltar sobre os nossos pas-

sos, sendo novamente interceptados na esquina entre as ruas General

Pardiñas e Montero Rios. Nesse momento, vários dos membros da

murga fomos identificados de forma aleatória (foto 5), o que pode ser

corroborado polas testemunhas que indicarei mais abaixo. 

Nom é certo que eu estivesse entre «un grupo de jóvenes que se

enfrentaban con varios viandantes que abandonaban el lugar» (...).

Antes ao contrário, pode-se comprovar que a nossa comparsa circulava

polo passeio da rua General Pardiñas, sem obstaculizar o trânsito e sem

realizar outras actividades que as próprias dumha chirigota, sem in-

terferir em nengum momento no trânsito público.

Por conseguinte, nom me resulta tampouco imputável o «tapón circu-

latorio con retenciones y fuertes sonidos de bocina» que seria devido, em todo o

caso, à afluência de transeuntes e ao próprio despregamento policial existente

nessa data, e nom à minha actitude, plenamente pacífica e conforme com o cos-

tume e usos sociais próprios das datas de entruido em que nos encontrávamos.

Finalmente, o 4 de Decembro, o colectivo SOQNF informou

da decisión da Subdelegación do Governo de arquivar o expediente

"por existirem dúvidas razoáveis sobre a responsabilidade dos factos".

Contrariamente ao que acontece con outras partidas dos or-

zamentos apresentados polo governo galego para o próximo ano,

que conxelan ou recortan adxudicacións asignadas en anos anterio-

res a diversas intervencións culturais, as verbas que se destinan à

igrexa católica non experimentan merma algunha. Ben ao contrário,

nalgun caso, o governo contempla aumentar a sua importáncia.

Asi, por exemplo, só da Consellaria de Cultura, as dioce-

ses galegas receberán 50.000 euros mais do que receberon o pa-

sado exercício (até un total de 300.000 euros), o que permitirá à

organización relixiosa ver substancialmente aumentada a sua ca-

pacidade adquisitiva para "intervencións en património eclesiás-

tico", isto é: reabilitacións ordenadas pola alta administración da

igrexa en retábulos ou templos propriedade das dioceses.

Paradoxalmente,  na coluna contígua ao capítulo que re-

colle este aumento -informa Xornal de Galicia- "figura un dos

cortes mencionados antes: as intervencións arqueolóxicas en

conxuntos de interese cultural pasarán de receber 95.000 euros

no 2009 a receber apenas 20.000 euros nos primeiros orza-

mentos de Núñez Feijóo como presidente da Xunta".

Por outra parte, a Consellaria de Educación prevé tamén

aumentar a partida destinada à igrexa católica, neste caso como

retribuición dos profesores de relixión, que pasa dos 14.891.581

de euros do presente exercício aos 15.044.860 euros do pró-

ximo. Un aumento portanto de 153.279 euros. 

Non sabemos a quanto ascenderán os honorários dos re-

presentantes desta igrexa (un sacerdote e un teólogo) na Comisión

de Bioética recentemente constituída pola Consellaria de Sanidade.

Por segundo ano consecutivo, o presidente de Israel, Shi-

mon Peres, convocou en Xerusalén a conferéncia Facing Tomorrow

(20-22 de Outubro de 2009) a que asistiron mais de 3.500 persoas.

Entre os oradores figuravan o ecoloxista británico Barón

David Mayer de Rothschild; o presidente de Skype, Josh Sil-

vermann; o fundador de Wikipedia, Jimmy Wales; o mestre es-

piritual índio SriSri Ravi Shankar (profesor de meditación

transcendental dos dirixentes iraquianos) e o director de Publi-

cis, Maurice Lévy. Tamén estavan, como oradores politicos, José

María Aznar, Tony Blair e Javier Solana, que demonstrou ter

coñecimentos precisos de xeografia política: 

"Israel, permitan-me dicé-lo, é membro da UE sen ser

membro das suas instituicións. É parte activa de todos os progra-

mas da Unión e contribui con a sua experiéncia nas tecnoloxias

avanzadas [...] Nengun dos estados que se incorporaron recente-
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mente ten con a UE unha relación tan estreita como a que ten Is-

rael, ainda que nunca foi candidato ao ingreso", comentou. 

Para rematar, mostrou que as vicisitudes do chamado

proceso de paz israelo-palestino non son imputáveis a Israel.

Trata-se de un "simples problema de metodoloxia", concluiu.

As "Disposicións en matéria de seguranza pública" que

recolle a Lei 94/2009 aprovada en Itália o pasado 15 de Xullo,

mais coñecida como Pachetto Sicurezza, introduz un pequeno in-

ciso no Art. 116 do Código Civil italiano que pode afectar ne-

gativamente a vida de millóns de persoas.

Até agora, o Art. 116 estabelecia que as persoas estranxeiras

podian casar en Itália nas mesmas condicións que os nacionais, pré-

via apresentación de unha declaración de Nulla Osta do país de orixe

para garantir a auséncia de impedimento legal para o casamento.

Con a aprovación desta lei, esas persoas deverán de-

monstrar tamén que residen legalmente en território italiano, o

que na prática significa proibir o exercício de un direito funda-

mental (o direito a casar) a millóns de persoas.

Unha norma irracional

Trata-se de unha norma irracional por canto impede a unha

categoria indefinida de persoas o aceso a unha instituición xurídica

considerada na própria constitituición italiana (Art. 29) como un

"direito natural", esencial portanto para a manifestación da perso-

nalidade do ser humano, sen que exista razón algunha -por exemplo

de orde pública- que xustifique a medida. Afecta a unha categoria in-

definida de persoas por canto a proibición estende-se a calquer ci-

dadá/n italiana/o que queira casar con un/ha estranxeira/o que estexa

en território italiano en situación administrativa irregular.

A lei impede o matrimónio sobre a base de unha premisa

inaceitável como é que todas as persoas que carecen de permiso de

residéncia simulan casamentos con o obxectivo de conseguir ese per-

miso. Presume-se que o casamento entre estranxeira/o e italiana/o é

sempre simulado e impón-se unha proibición con unha presuposi-

ción ex-ante que deveria ser provada ex-post en cada caso concreto.

A irracionalidade do argumento torna-se ainda mais evi-

dente cando se pensa que tamén se proibe casar entre elas as

persoas estranxeiras que están en situación administrativa irre-

gular, o que decerto non facilitaria a nengunha delas a obten-

ción do permiso de residéncia. 

Cumpre lembrar que no Ordenamento xurídico italiano

xa existe unha norma que castiga o casamento de conveniéncia.

O Art. 30,1bis, inserido na Lei Bossi Fini (n.189,

30/07/02), previa (e ainda prevé) que no caso de persoas casa-

das con cidadá/n italiana/o en que se demonstrar que non existe

convivéncia efectiva continuada, o permiso de residéncia será

automaticamente redvogado. A diferenza é que a lei Bossi Fini

se aplica a casos concretos e a  introdución desta nova norma, ao

proibir a calquer italiano/a casar con unha persoa estranxeira

que non teña permiso de residéncia, supón unha discriminación

apriorística sen xustificación algunha.

Tampouco o feito de a residéncia irregular das persoas es-

tranxeiras ter sido tipificada como delito (Pachetto Sicurezza) pode

ser considerado en nengun caso como un presuposto xurídico para

xustificar a imposibilidade de contrair matrimonio. De facto, a

maior sanción por residéncia irregular que prevé a própria norma

son multas de até 10.000 euros, sen nengunha pena acesória. 

E do ponto de vista dos valores do sistema, para compren-

der a abnormidade da proibicion de casamento, basta lembrar que

mesmo as persoas condenadas por asociación mafiosa, por homi-

cídio ou por algun outro delito grave poden casar libremente. 

Unha norma anticonstitucional

Mais, alén de irracional, esta proibición é tamén mani-

festamente anticonstitucional.

En primeiro lugar porque viola o Art. 2 da Constituición Ita-

liana: "A república recoñece e garante os direitos invioláveis do home".

Entre eses direitos invioláveis está decerto o direito ao

casamento, recollido na Convención Europea de DD.HH. (Art.

12. Direito ao casamento: "Homes e mulleres, en idade matri-

monial, teñen direito de casar"); na Carta de Direitos Funda-

mentais da UE (que no Art. 7 sanciona o direito ao respeito pola

vida privada e familiar; no Art.9 o direito a casar e no Art.12 o

direito e a non ser discriminado) e na Constituición Italiana.

Art. 29: “A República recoñece o direito da família como socie-

dade natural fundada no matrimónio”;

Art. 3: “Todos os cidadáns teñen igual dignidade social e son iguais

perante a lei, sen distinción de raza, sexo, língua, relixión, opinión política”.

Segundo resolución do Tribunal Constitucional italiano,

en matéria de direitos fundamentais, o princípio de igualdade

que estabelece o Art. 3 é un princípio que ampara inclusiva-

mente as persoas estranxeiras e a sua titularidade estende-se a

todas as que residen en Itália, con independéncia de que teñan

ou non permiso de residéncia.

Na medida en que o direito ao casamento é un direito tu-

telado polo sistema constitucional italiano, polo sistema xurídico

internacional e polas convencións subscritas por Itália, a norma

do Pachetto Sicurezza que comentamos é unha pura aberración

xurídica cuxa lóxica parece fruto de unha ocorréncia irracional

do lexislador inspirada no medo ao diferente, ao estranxeiro.
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1. Resumo do artigo "Il divieto di matrimoni misti e fra stranieri. Una legge irrazionale e an-
ticostituzionale" de Avv. Fortunato Masucci (Melting Pot Europe - 03/10/09) 
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LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL
Ferreiro Baamonde, X., La Ley, 2005

O libro de Ferreiro Baamonde toma como obxecto de estudo os diversos

modos en que a vítima de un delito está capacitada para participar no proceso

penal e a idoneidade do proceso para satisfacer as suas necesidades e procura es-

clarecer até que ponto esa participación é útil para o estado na aplicación do ius

puniendi (direito a castigar).

A obra estrutura-se en duas partes. Na primeira, o autor aborda o cadro concei-

tual da exposición, na segunda centra-se na análise dos diferentes modos de intervención.

En primeiro lugar, examina a preocupación actual polas vítimas de delitos

na Xustiza penal como resposta à denominada "expropriación do conflito", situa-

ción que levou a investigadores e lexisladores a tentar configurar o proceso de modo

que, ao tempo que se mantén como instrumento de defensa garantista dos direitos

do imputado, o proceso non esqueza os direitos da vítima. O traballo evita adop-

tar unha óptica de confronto, rebate a chamada teoria dos vasos comunicantes (en

virtude da cal un aumento dos direitos da vítima há de supor necesariamente unha

restrición das garantias das persoas submetidas a xuízo) e advoga por fazer dese

papel un elemento que contribua a unha menor represividade na resposta penal.

A seguir, o autor acomete o estudo do modo de participación no proceso

penal do suxeito ofendido ou prexudicado, quer dicer, a sua intervención como

acusación particular, ou popular cando se trata de protexer bens xurídicos su-

praindividuais, o que permite alargar a participación no proceso a entidades gru-

pais na defensa dos bens lesionados.

No capítulo IV o autor examina a importáncia da vítima na aplicación pú-

blica do ius puniendi analisando, entre outras cuestións, os dous modos fundamen-

tais en que actua como axente de controlo social: mediante a denúncia (meio através

do cal o sistema coñece a maior parte dos delitos que chega a tratar) e a declaración

testemuñal (instrumento provatório fundamental para levar a bon termo a maior

parte das acusacións por delitos que teñen unha vítima determinada).  

Ao tempo que se analisa a intervención da vítima nestes ámbitos, Xulio

Ferreiro expón tamén os meios que o sistema penal foi desenvolvendo para fo-

mentar esta intervención e diminuir a vitimización secundária.

Finalmente, o autor descreve os instrumentos que o proceso pon ao dis-

por da vítima para que esta poda ver recoñecidos os seus intereses.

Na obra constata-se a utilización de unha ampla diversidade de materiais.

Tomando como referéncia a regulación positiva española, o autor recolle as refor-

mas legais que nos últimos anos incidiron neste ámbito e aborda o estudo outros or-

denamentos xurídicos . Estudo necesário devido à dimensión internacional do tema,

con raíces no pensamento criminolóxico e xurídico anglo-saxónico mais de ampla

influéncia en instrumentos normativos internacionais e nacionais dos cinco conti-

nentes. Por outra parte, para tratar adecuadamente as diversas facetas do tratamento

da problemática relación entre a vítima do delito e a xustiza penal, Ferreiro Baa-

monde non duvida en entrar no campo da socioloxia, a criminoloxia, a psicoloxia

social, etc. A esta amplitude material ainda temos de acrescentar o feito de que nas

duas últimas décadas da literatura vitimolóxica resultou incrivelmente profusa.


