Comunicat de premsa
04.03.2019
Valoracions del Judici 1-0 (Setmana 3)
International Trial Watch ha estat present en les sessions del judici de la tercera setmana amb 7
observadors/es:








Jelle Klaas, Advocat penalista i director de litigi de NJCM (Dutch Section of the
International Comissions of Jurists). Holanda.
Susanna Marietti, Coordinadora nacional de l’Associació Antigone, associació defensora
dels drets i garanties al sistema penal i penitenciari durant més de vint anys. Itàlia.
Patrizio Gonnella, President de l’Associació Antigone (des de 2005) i Coalizione Italiana
per li Libertà i i Diritti civili (des de 2014). Itàlia.
Mathieu Crettenand, Doctor en ciències de la comunicació i mitjans a la Universitat de
Ginebra i expert en processos d'autodeterminació. Suïssa.
Iñaki Lasagabaster, Catedràtic de dret administratiu a la Universitat del País Basc.
Clara Dujardin, Advocada penalista i membre de Syndicat des Avocats de France i de
Avocats Européens Démocrates. França.
Cecile Brandelli, Advocada penalista i membre de Syndicat des Avocats de France i de
Avocats Européens Démocrates. França.

Valoracions:
Valorem com a positiu que s’hagi notificat a les parts l’habilitació d’un dia més de sessions
durant algunes de les properes setmanes. Esperem que aquesta mesura sigui aprofitada per a
descarregar el número de testimonis diaris de les properes sessions i redueixi el temps d’estada
dels acusats a la sala, que en alguns casos ha estat de fins a 12h, el que ha motivat la queixa de
les defenses, per l’esgotament, pel trasllat a presó i per la preparació quotidiana de les seves
defenses.


o

En canvi advertim del següent:

Tractament de la llibertat d’expressió i el dret de reunió i manifestació en els interrogatoris (20,
21 CE I 10, 11 CEDH):
Es deriva de les preguntes de l'acusació una criminalització del contingut material del dret de
manifestació que s'observa tant en la declaració del Sr. Cuixart, com en la dels testimonis Sr.
Rajoy, Sra. Sáenz de Santamaría i Sr. Zoido,. L'interrogatori del Sr. Cuixart va estar carregat de
preguntes sobre el seu rol de convocant a una manifestació en la què l'únic incident acreditat
van ser danys materials en vehicles policials. Es va interrogar sobre les seves manifestacions in
situ i via twitter, en les que demanava als assistents una actitud pacífica, tranquil·la i festiva.

Considerem que aquests tipus d’acusacions i interrogatoris, desincentiven l’exercici de drets
fonamentals, com el d’expressió o manifestació, doncs en tot exercici de manifestació és
impossible de preveure fefaentment si es produiran episodis violents i en cap cas es pot atribuir
als convocants aquestes accions. S’ha de ser especialment curós amb el tractament penal de
fets que poden estar emparats en l’exercici de drets fonamentals, tal com recull la
jurisprudència del Tribunal d’Estrasburg, anomenada com del Chilling effect, o Efecte
desincentivador.
El Ministeri Fiscal i les acusacions sol·liciten altes penes de presó en els seus escrits d'acusació,
però recordem que en virtut de l'escrit acusatori, és qui acusa qui ha de provar sense cap mena
de dubte, els fets en els quals funda la seva pretensió.
o

Limitar interrogatoris de testimonis respecte als documents obrants al sumari pot afectar el
principi d’igualtat d’armes i dret de defensa. (6 CEDH I 24 CE).
Amb l’inici de la fase testifical s’oberva un possible canvi de criteri respecte a mostrar prova
documental obrant a la causa, essent més restrictiu en aquest sentit a l’interrogatori dels
testimonis respecte a l’interrogatori dels acusats.
Sovint és essencial veure un vídeo o un document per a validar-lo com a prova i interrogar al
testimoni sobre el contingut i el context d’aquest. S’estan exigint importants argumentacions
per a justificar la pertinença de mostrar qualsevol document i vídeo. Els testimonis poden ser
una prova de descàrrec de les defenses, pel que s’hauria de seguir el mateix criteri de flexibilitat
i mostrar els documents que es vulguin sotmetre a contradicció, doncs una limitació extensa en
aquest sentit podria tenir afectació sobre el principi d’igualtat d’armes, el dret a un judici
equitatiu i el dret de defensa.
La documental obrant a la causa és molt extensa i el judici es podria allargar considerablement,
però el dret a un procés sense dilacions no pot ser invocat en detriment del dret de defensa i
menys tenint en compte les altes peticions de presó que sol·liciten les acusacions.

o

Calendari, ordre testifical i dret de defensa (24 CE i 6 CEDH).
A dia d’avui encara no hi ha un calendari de les sessions de judici, sinó que setmana rere
setmana s’informa a les parts del calendari immediat, el qual limita les possibilitats de desplegar
una estratègia de defensa en funció del calendari establert.
Respecte a l’ordre de pràctica de la prova, l’article 701 LECRIM estableix que els testimonis de
l’acusació han de declarar els primers i els sol·licitats per les defenses després. Els testimonis
sol·licitats pels acusats, com a prova, formen part del dret de defensa; i per tant és
imprescindible haver practicat la prova de l’acusació de forma íntegra prèviament per a poderla contradir.
El Tribunal pot modificar l’ordre de les testificals de forma excepcional mitjançant un Auto
motivat, el qual no s’ha fet, sinó per Diligència d’Ordenació de la secretària judicial. Aquesta
setmana han declarat els alts càrrecs polítics, independentment de si els han citat les defenses i
a partir de la setmana vinent es continuaran practicant les testificals de l’acusació.

Observadors/es de la present setmana:






Gustavo Palmieri, Advocat i vocal de la comissió directiva del Centre d'Estudis Legals i
Socials i director del Centre de Justícia i Drets Humans "Eduardo Luis Duhalde" de la
Universitat Nacional de Lanús. Argentina.
Monica Aranda, Professora associada de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.
Jorge Correcher Mira, Ajudant Doctor en el Departament de Dret penal de la Universitat
de València i Professor Col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya.
Hadi Cin, Advocat i membre de Avocats Européens Démocrates. Turquia.
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Alba Ortega - responsable de comunicació Barcelona - 634186509
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