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Introducció

El dret processal penal obeeix a principis diversos del procés civil, malgrat que

continguin categories comunes, com la jurisdicció, la competència, la cosa

jutjada i moltes altres. Per aquest motiu el primer mòdul, sota el significatiu

títol "Elements del procés penal", es dedica a explicar els principis a què respon

i els sistemes que conforma, acabant amb els subjectes i l'objecte del procés

penal.

Els principis es classifiquen de manera que responguin al dret penal, dret ma-

terial al que han de servir (necessitat i oficialitat, legalitat i oportunitat, que

comprenen la discrecionalitat i el consens, el principi d'investigació dels fets

i d'aportació de part). Entre els inherents a un sistema acusatori, trobem el

d'igualtat, el de contradicció i l'acusatori pròpiament dit, que comprèn, al seu

torn, la necessitat que hi hagi una acusació, el principi d'audiència i contra-

dicció, així com l'acusatori i la prohibició de reformatio in peius.

Els principis que modulen el tipus de procediment transiten entre l'oralitat i

l'escriptura, la mediació i la immediatesa, amb la seva correlativa contradicció;

així com la publicitat i el secret, que abasten les qüestions relatives al secret

del sumari, la celebració a porta tancada i la intervenció dels mitjans de co-

municació.

Finalment, els drets i garanties derivades de la Constitució i els textos supra-

nacionals comprenen un ampli corol·lari, des del dret de defensa i les seves

garanties (dret a ser informat de l'acusació formulada, a no declarar contra un

mateix i a no declarar-se culpable, a l'autodefensa, a l'assistència lletrada i a

un intèrpret, si s'escau, a posar en coneixement d'un familiar la privació de

llibertat i el lloc de custòdia, a comunicar-se telefònicament amb un tercer, a

accedir a tots els elements essencials per a impugnar la legalitat de la detenció

o privació de llibertat, i a ser examinat per un metge forense) fins al dret a

utilitzar tots els mitjans pertinents per a la defensa, el dret a la presumpció

d'innocència i a la revisió de tota resolució condemnatòria. Per culminar amb

el respecte a d'altres, com la proporcionalitat, i la prohibició de tortures i trac-

tes degradants, que afecten més directament la limitació de drets fonamentals

o l'adopció de mesures cautelars.

Tots ells modulen el conjunt del procés penal i li atorguen un caràcter més

o menys ortodox que ha de respectar, en tot cas, unes garanties bàsiques pre-

vistes als esmentats textos supranacionals i la Constitució, sense perjudici de

respectar la idiosincràsia pròpia del dret penal al qual, com s'ha dit, han de

correspondre aspectes com la vigència del principi d'oficialitat o de la inves-

tigació d'ofici.
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El primer mòdul finalitza amb l'explicació sobre els subjectes: òrgans i tribu-

nals (jurisdicció i competència) que delimiten el jutge ordinari predeterminat

per la llei i les parts acusadores i l'acusada, per culminar amb l'objecte del pro-

cés penal. Així mateix, el segon i el tercer mòdul es dediquen al desenvolupa-

ment de les diverses fases del procés penal: el primer es dedica a la instrucció

i a la coneguda com a fase intermèdia, i el segon, al judici oral, la finalització

del procés, la cosa jutjada i l'execució de sentència.

La instrucció i la fase intermèdia comprenen aspectes d'una rellevància singu-

lar, com les diligències preliminars, l'atestat, la querella i la denúncia, passant

per les diferents diligències, que, segons els casos, es desenvolupen en les se-

güents: la inspecció ocular, l'anomenat «cos del delicte», la determinació del

delinqüent i les seves circumstàncies personals, la declaració del processat, la

presentació d'informes pericials, etc. Totes aquestes estan encaminades a dos

objectius essencials: determinar la comissió d'un fet delictiu i del subjecte que

presumptament l'ha comès. En el desenvolupament d'aquestes succeeix amb

freqüència que s'ha d'actuar limitant drets fonamentals o adoptant mesures

cautelars, com la detenció, la presó provisional, la llibertat provisional o altres,

com l'obligació de personació, lliurament de passaport, ordre d'allunyament,

etc. Els pressupostos i requisits que han de concórrer i observar-se en la seva

adopció formen part essencial d'un procés amb totes les garanties, per la qual

cosa se'ls dedica part substancial del segon mòdul. De la mateixa manera, la

fase intermèdia procura, per una banda, haver tancat bé la investigació i per

l'altra, se centra a l'obertura del judici, quan l'exercici de l'acusació troba fo-

nament.

Amb el tercer mòdul s'escomet el gruix del desenvolupament del procés penal,

des de l'obertura del judici oral fins a la prova i la sentència, que culmina

amb la cosa jutjada, els recursos, les costes i l'execució. Un aspecte nuclear que

s'explica transitant el procediment ordinari i el procediment abreujat, sens

dubte el més generalitzat avui en dia. Un aspecte singular són les conformitats,

una manifestació del principi del consens que constitueix una de les maneres

més rellevants de desenvolupament i culminació del procés penal.

El quart mòdul es dedica als processos especials en el marc del procés penal.

Des del procediment per al judici sobre delictes lleus i el procediment per ac-

ceptació de decret fins al procediment davant el tribunal del jurat, passant pel

judici ràpid, d’extraordinària importància pràctica, el procediment d’habeas

corpus, el procediment per injúries o calúmnies, el procediment de delictes co-

mesos a través de mitjans publicitaris o el procediment contra diputats i sena-

dors o contra magistrats o fiscals, o el procediment en matèria de terroristes

o bandes armades o el procediment de menors o la importància de la justí-

cia supranacional enfront de la discutida jurisdicció universal. Com a novetat

s'incorpora el procés de decomís autònom i la intervenció de tercers afectats.
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Objectius

Amb aquest material es pretén que pugueu assolir els objectius següents:

1. Comprendre les singularitats del procés penal i les seves diferències amb

el procés civil.

2. Aprehendre l'essència del procés penal des del punt de vista dels seus prin-

cipis essencials, aquells que determinen un sistema acusatori, així com les

garanties i els drets essencials que informen el procés des del punt de vista

constitucional, europeu i supranacional.

3. Conèixer els òrgans judicials penals i com es determinen en el procés pe-

nal i les parts processals, acusadores i acusades; sense oblidar l'objecte del

procés penal i les qüestions prejudicials.

4. Detectar l'abast de la fase instructora o d'investigació, la seva rellevància

i les seves diligències.

5. Familiaritzar-se amb les múltiples formes de limitació dels drets fonamen-

tals i de les mesures cautelars, així com els seus pressupostos i requisits

per a una vàlida execució.

6. Aprendre el significat i el desenvolupament de l'anomenada fase intermè-

dia.

7. Conèixer el judici oral i la teoria general probatòria; així com la finalitza-

ció del procés, la cosa jutjada penal i les seves singularitats.

8. Interioritzar la teoria general dels recursos penals i les especialitats de

l'apel·lació penal, sense oblidar els altres tipus de recursos. Completar-los

amb les costes en el procés i l'execució penal.

9. Conèixer el judici ràpid, així com les novetats incorporades pel procedi-

ment per a l'enjudiciament per delictes lleus i procediment per acceptació

de decret.

10. Percebre les especialitats del procediment davant el tribunal del jurat, el

procediment de responsabilitat del menor o el procediment contra sena-

dors i diputats.

11. Aprendre les singularitats del procediment d'habeas corpus, el procedi-

ment en matèria de terrorisme o el decomís autònom.
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12. Detectar les exigències d'accés davant la Cort Penal Internacional i el

desenvolupament d'aquest procés supranacional.

13. Conèixer la diferència entre una opció en favor de "la justícia universal"

i la de la CPI.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Elements del procés penal. Sistemes i principis del procés penal.
Subjectes i objecte del procés penal
Teresa Armenta Deu

1. El procés penal: finalitats i característiques

2. Sistemes i principis del procés penal

3. Principis del procediment. Drets i garanties constitucionals

4. La determinació dels jutjadors: jurisdicció i competència penal, reparti-

ment, recusació i abstenció

5. Les parts en el procés penal (I): Ministeri Fiscal, parts acusadores i vícti-

ma

6. Les parts en el procés penal (II): parts acusades

7. L'objecte del procés penal. Les qüestions prejudicials

Mòdul didàctic 2
La instrucció i la fase intermèdia
Teresa Armenta Deu

1. La instrucció: fase preliminar

2. La instrucció (II). Desenvolupament del sumari o diligències prèvies: els

diversos actes d'investigació. Valoració de les diligències sumarials. Pro-

va anticipada i prova preconstituïda

3. La instrucció (III): mesures limitadores de drets fonamentals

4. Mesures cautelars

5. Delimitació subjectiva de l'acció penal: la interlocutòria de processa-

ment i la imputació. Finalitat de la instrucció

6. La fase intermèdia. El sobreseïment. Escrits d'acusació i defensa. Qualifi-

cacions de les parts. Interlocutòria d'obertura del judici oral

Mòdul didàctic 3
El judici oral i l'acabament del procés. Cosa jutjada i recursos.
Costes i execució
Teresa Armenta Deu

1. Judici oral (I). Actuacions inicials: articles de pronunciament previ o

qüestions prèvies

2. La conformitat de l'acusat

3. El judici oral (II). La prova

4. Finalització del procés i cosa jutjada

5. Els recursos

6. Costes i execució

Mòdul didàctic 4
Procediments especials
Teresa Armenta Deu
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1. El procediment per al judici de delictes lleus

2. El procediment per a l’enjudiciament ràpid

3. Procediment per acceptació de decret

4. El procediment davant el tribunal del jurat

5. El procediment de menors

6. El procediment de decomís autònom

7. Altres procediments especials
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