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Introducció

La modificació de la Llei d'enjudiciament criminal mitjançant la LO 8 i la Llei

38/2002, de 24 d'octubre, en vigor a partir del 28 d'abril de 2003, és quelcom

més que una "reforma parcial". A més de crear un procediment especial per

a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes, que finalment ha inspirat el

nom que s'utilitza col·loquialment per a la reforma: "llei de judicis ràpids",

comprèn modificacions del procediment abreujat i del judici de faltes amb

caràcter transversal, és a dir, que comprenen bastant més que aspectes puntu-

als per a centrar-se en matèries tan transcendentals com el dret de defensa,

els recursos contra resolucions interlocutòries; l'institut de la conformitat o la

configuració legal de la congruència, aspectes, tots ells, que transcendeixen a

la totalitat de l'enjudiciament penal.

Les "lliçons" es divideixen en sis mòduls. El primer dedicat als sistemes i prin-

cipis del procés penal, les fonts del dret processal penal; el segon als subjectes

i objecte del procés penal: jurisdicció, competència, parts i objecte; el tercer a

la fase d'instrucció; el quart a la fase intermèdia i al judici oral; el cinquè a la

terminació del procés, efectes del procés, recursos, costes i execució, i el sisè i

últim, a altres procediments i procediments especials.

Amb la concisió, però també el rigor, que caracteritzen aquests materials,

s'ofereix un text suficient al voltant dels elements més indispensables a l'hora

d'afrontar el dret processal penal, sens perjudici del seu aprofundiment mit-

jançant la bibliografia i la jurisprudència, totalment actualitzades, que s'inicia

amb els manuals actualment posats al dia.
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Objectius

Els objectius que es proposen amb l'estudi de l'assignatura Dret processal II són

els següents:

1. Comprendre la importància del procés penal en tant que "eina" per a

l'aplicació jurisdiccional del dret penal.

2. Entendre la singularitat i la complexitat del procés penal.

3. Conèixer els principis que informen el procés penal i els sistemes d'acord

als quals pot estructurar-se des de la perspectiva dels manaments consti-

tucionals.

4. Aprendre la dinàmica general del procés penal.

5. Comprendre quins son els pressupòsits i l'objecte del procés penal.

6. Distingir les particularitats que presenten els diferents procediments pe-

nals quant a la seva dinàmica.

7. Assumir les exigències constitucionals referides al procés penal i les seves

conseqüències pràctiques.

8. Familiaritzar-se tant amb la legislació relativa al procés penal com amb la

jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la matèria.

9. Valorar els principals aspectes del procés penal que son objecte de discus-

sió i debat, valorar-ne les conseqüències pràctiques i la incidència consti-

tucional i legal.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Sistemes i principis del procés penal
Teresa Armenta Deu

1. El procés penal

2. Una premissa de partida: la ineludible relació entre el dret penal i el dret

processal penal. Una breu referència a la seva evolució

3. Sistemes i principis no estructurals del procés penal

4. Principis estructurals del procés penal. Les fonts del procés penal

Mòdul didàctic 2
Subjectes i objecte del procés penal
Teresa Armenta Deu

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

ment, recusació i abstenció

2. Les parts en el procés penal (I): parts acusadores

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

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

Mòdul didàctic 3
La fase d'instrucció
Teresa Armenta Deu

1. La instrucció (I): fase preliminar

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

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

4. Mesures cautelars

Mòdul didàctic 4
Fase intermèdia i judici oral
Teresa Armenta Deu

1. Fase intermèdia

2. El judici oral (I): tràmits que en precedeixen la celebració

3. El judici oral (II): la prova

Mòdul didàctic 5
Finalització del procés
Teresa Armenta Deu

1. Finalització del procés i cosa jutjada

2. Els recursos

3. Costes i execució

Mòdul didàctic 6
Altres procediments
Teresa Armenta Deu
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1. Especialitats del procediment abreujat. El judici de faltes

2. Procedimients especials (I)

3. Procediments especials (II)

4. Procediments especials (III)

5. El Tribunal Penal Internacional
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