APUNTS PROCESSALS SOBRE L'AVORTAMENT


L'avortament està contemplat al Codi Penal com un delicte castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any, o amb multa de sis a vint-i-quatre mesos (article 145.2).

Els supòsits d'avortament despenalitzats són els següents:

Quan és necessari per a evitar un greu perill per a la vida o la salut física o psíquica de l'embarassada (amb informe psicològic previ).
Quan l'embaràs sigui conseqüència d'una violació i l'avortament es practiqui dins les dotze primeres setmanes de gestació (és necessari denunciar la violació).
Quan es pressumeixi que el fetus naixerà amb greus tares físiques o psíquiques, sempre que l'avortament es practiqui dins de les vint-i-dues primeres setmanes de gestació (amb informe mèdic).


TERRITORIALITAT DE LA LLEI PENAL

La jurisdicció penal només pot conèixer i jutjar les interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a territori espanyol. Els avortaments realitzats a l'estranger no poden perseguir-se a l'estat espanyol.


PRESCRIPCIÓ DELS DELICTES 

Els delictes no poden perseguir-se quan ha passat un termini de temps determinat. Concretament, el delicte d'avortament prescriu als 3 anys. Passat aquest temps s'extingeix l'acció penal.


DRETS DE LA PERSONA INCULPADA

Les persones imputades per un delicte tenen el dret a no declarar, a no declarar contra si mateixes i a no confesar-se culpables. La declaració s'ha d'efectuar sempre en presència d'advocada/cat.


DECLARACIÓ EN QUALITAT DE TESTIMONI

Les persones citades a declarar en qualitat de testimonis tenen obligació de dir veritat i de declarar sobre els fets que coneixen. La seva declaració no necessita assistència lletrada, però si dels fets que relata es despren responsabilitat penal, el jutjat té obligació d'interrompre la declaració per a canviar la seva situació processal per la d'imputada/tat.


SIMULACIÓ DE DELICTE 

El Codi Penal castiga amb pena de multa de sis a dotze mesos (article 457) a qui simuli ser responsable o víctima d'una infracció penal o denuncïi un delicte inexistent.

CONDEMNA PENAL 

La condemna penal exigeix certesa i determinació dels fets. No és possible condemnar per fets que no estiguin acreditats per un conjunt de proves. Totes les persones estan amparades per la pressumpció d'inocència, que només pot ser desvirtuada mitjançant proves dels fets pels que s'acusa. Una bona tàctica de defensa és no facilitar dades a les acusacions.


RECOMANEM

En el cas de ser citada/t a declarar, ja sigui com a imputada o com a testimoni, assistir sempre amb l'assessorament previ d'una advocada feminisa. Els col·lectius de dones organitzats en les campanyes pel dret a l'avortament disposem d'advocades que poden fer l'assessorament i, fins i tot, en ocasions, acompanyar als jutjats i comisaries.

