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A sociedade non pode seguir observando atónita o odioso prexuízo que se
esconde tras a discriminación, a desigualdade e o doloroso escenario da
violencia contra as mulleres. Coa súa participación e o seu esforzo permitirase recuperar a idea da Igualdade e a Xustiza como dereitos fundamentais
e irrenunciables que as mulleres poden exercer sen ningún obstáculo; e iso
non é máis que tocar o corazón e a esencia do estado social e de dereito.
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de Intervención Mínima á introdución
da Perspectiva de Xénero
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Neste volume analízase se o sistema penal é un instrumento válido para
erradicar o exercicio da violencia contra as mulleres e se centrar a solución
nunha maior criminalización ou no agravamento das penas, sen que iso se
complemente coa suficiente dotación de recursos, conducirá as mulleres a
unha situación de maior desprotección. A conclusión a que chega a autora
é que cómpre un cambio de estratexia a través da introdución da perspectiva de xénero no corazón do ordenamento xurídico que lles permita percibir ás mulleres que a utilización do dereito é algo máis que un xogo de especialistas; a montaxe dun quebracabezas no que os operadores xurídicos
buscan o encaixe das pezas: como se a busca da resolución perfecta fose
en si mesma o fin perseguido polo dereito.
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"A principal das dificultades que impide un tratamento
obxectivo sobre a igualdade dos sexos é o costume. As
mulleres nunca tiveron os mesmos dereitos que os
homes. En realidade este prexuízo, o máis forte de
todos, contra o novo e o descoñecido, nunha época de
cambios como a actual perdeu moita da súa forza; se
non fose así, habería poucas esperanzas de vencelo. O
mundo é moi novo e non fixo máis que empezar a abandonar a inxustiza. Só agora está desembarazándose da
escravitude dos negros; só agora está empezando a tratar a todos os homes como cidadáns. ¿Non vos sorprende que aínda non fixese outro tanto a favor das
mulleres?"
Harriet Taylor. Convención dos dereitos da muller.
Warcester Massachussets. 1850.
"Chegou chorando. Díxonos que a violaran tres ou catro
soldados e que a golpearan brutalmente. Estivo chorando moito tempo. Preguntounos por que mentiamos; dixo
que sabía que tamén nos pasara a nós". Kosovo.1999.
Amnistía Internacional.

A Paloma Rodríguez Vázquez, con a que tiven a oportunidade de traballar a diario
durante anos e disfrutar do seu elevado nivel moral e intelectual; polo seu ánimo e o seu empeño neste traballo, polas suas observacions, polo seu profundo coñecemento e desexo na consecución da igualdade, e a sua xenerosidade na transmisión das ideas; en definitiva por ser
quen me enssinou a observar con outra mirada. Ela é unha das "imprescindibles".

Presentación
A violencia contra as mulleres no ámbito familiar é un problema de extrema magnitude que precisa de numerosas respostas pluridisciplinares. A frecuente aparición
nos medios de comunicación de sucesos concretos pode facer pensar que se trata
dun fenómeno relativamente novo. Non é certo. Este tipo de violencia, durante séculos, mantívose oculta no fogar e xustificábase na pretendida superioridade do varón
sobre a muller, pero agora non pode manterse, a pesar de que determinados varóns
a utilizan para se adxudicaren uns privilexios de ningún xeito xustificables.
Segundo datos proporcionados polo Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e
Asuntos Socias, dende xaneiro a novembro do 2005 producíronse, en Galicia, 2.527
denuncias por malos tratos contra as mulleres por parte da súa parella ou ex-parella, e 55.155 en España. Durante o ano 2005, en Galicia unha muller padeceu os
malos tratos na súa expresión máis grave, a morte, e 62 en España.
A sociedade, e as mulleres en especial, solicítanlles aos poderes públicos que deseñen os instrumentos necesarios para acadar a fin desta violencia. Instrumentos que
suporán esforzos e accións conxuntas de axentes e institucións implicados non soamente no ámbito xurídico, senón tamén, e sobre todo, no plano social, político e educativo, para eliminar as anquilosadas e tradicionais causas da inxustificada situación
de violencia que sofren as mulleres. Situación que, ademais de lles provocar enormes sufrimentos ás mulleres, afecta a propia dignidade dos varóns agresores e a
sociedade que, mentres manteña esta expresión de violencia, non pode considerarse democrática e igualitaria.
Como exemplo concreto, no referente ao poder xudicial solicítase que, entre outras
actuacións, escoite e conteste as denuncias por malos tratos, provea as medidas de
protección necesarias, celebre os xuízos coas garantías procesuais recoñecidas e
posibilite que as mulleres agredidas poidan levar unha vida plena e digna.
O Servizo Galego de Igualdade, a Secretaría Xeral de Igualdade e a Vicepresidencia
da Igualdade e do Benestar decidiron a edición deste libro para lles ofrecer aos operadores xurídicos elementos que lles permitan comprender a natureza da violencia,
as razóns da inaplicabilidade e a desobediencia ás normas sancionadoras desta e,
así mesmo, proporcionar argumentos xurídico-técnicos que posibiliten unha máis
correcta interpretación e aplicación dos estándares xerais, para acadar a mellor das
decisións posibles.
Faise unha especial referencia á recente figura das ordes de protección por ser un
instrumento esencial para garantir, en certos casos, a integridade física e psíquica
das vítimas, ao punto de coordinación das ordes de protección en Galicia e ao programa de reeducación de maltratadores que se está levando a cabo na nosa comunidade autónoma.
A obra constitúe un documento de consulta para persoal especializado que, á vez,
invita á reflexión e á adhesión á causa de procurar unhas mellores condicións para
as mulleres que sofren maltrato doméstico. Por último, constitúe unha pequena mostra da implicación das institucións públicas na loita contra a violencia de xénero.

Ana Luísa Bouza Santiago
Directora xeral do Servizo Galego de Igualdade
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Introdución
Ninguén discute hoxe en día os importantes avances en todos os campos que os
homes e mulleres españois fomos alcanzando nos últimos vintecinco anos, progresos que permitiron un profundo cambio nas estruturas sociais e os beneficios dos
cales todos e todas gozamos día a día. Algúns deles son o acceso dos nenos e
nenas á educación; o sistema público de saúde, que permite o acceso universal en
condicións igualitarias ante o desenvolvemento dunha enfermidade, ou o acceso ás
novas tecnoloxías, que, cando menos á maioría, non a todos nin a todas, nos fai a
vida máis cómoda, entre outros avances.
Os movementos de mulleres e a súa loita tenaz en anos anteriores fixeron posible
que moitas delas gocen duns dereitos e posibilidades impensables para as mulleres
de dúas ou tres xeracións anteriores. Porén, o desenvolvemento do estado de benestar, o crecemento económico e o simple transcurso do tempo por si só non resolven
as desigualdades entre os grupos humanos, entre elas as que se producen por razón
de xénero, e como consecuencia a sociedade non deixa de arrepiarse, con demasiada frecuencia, ante o incesante goteo de casos que os medios de comunicación
nos presentan de mulleres mortas a mans dos seus maridos e compañeiros, ou das
elevadísimas cifras anuais de denuncias por agresións dentro do fogar, presentadas
ante as forzas de seguridade do Estado, sen que pareza que a resposta do ordenamento xurídico ou, de ser o caso, dos poderes públicos roce cando menos o aprobado, motivo que conduce a preguntarnos se o desenvolvemento democrático e
lexislativo e a capacidade exercida polo poder xudicial non son, neste campo, claramente insuficientes á vista dos resultados.
Somerxernos na análise da violencia contra as mulleres no seo do fogar e a busca
de instrumentos eficaces para combatela esixe a priori renunciar a esa imaxe amable e esperanzadora que nos mostra o ordenamento xurídico español actual e, en
particular, a lectura dos dereitos fundamentais recollidos pola nosa Constitución; e
mesmo cando a situación das mulleres españolas é claramente privilexiada atendendo ao que ocorre en moitos outros países do resto do mundo, iso non obsta para
ter que asumir que o panorama é claramente desalentador e que ás veces non sabemos se avanzamos ou retrocedemos.
O informe sobre O estado da poboación mundial 2000, publicado polo Fondo de
Poboación das Nacións Unidas, no seu capítulo 3º analiza a violencia contra a muller
partindo das seguintes afirmacións:

"En todo o mundo, as nenas e as mulleres, sexan cales foren os seus niveis
de ingreso, a súa clase social e a súa cultura, están suxeitas a malos tratos
físicos, sexuais e psicolóxicos...
En todo o mundo, polo menos unha de cada tres mulleres foi golpeada, obrigada baixo coacción a establecer relacións sexuais ou maltratada dalgunha
outra maneira, con moita frecuencia por alguén que ela coñece, inclusive o
seu esposo ou outro familiar de sexo masculino. Unha de cada catro mulleres
foi maltratada durante o embarazo.

Cada ano, a violación e a violencia doméstica cústalles ás mulleres de todo o
mundo a perda do equivalente de millóns de anos de vida saudable...".1
Xa no ano 1994 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aborda de forma explícita o
fenómeno da violencia contra as mulleres e aproba a Declaración sobre a eliminación da violencia contra as mulleres, definindo a violencia de xénero como "todo acto
de violencia baseado no xénero que ten como resultado posible ou real un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas, a coerción ou a privación arbitraria
da liberdade, xa sexa que ocorra na vida pública ou na vida privada2" .
Sen pretender encontrar unha solución máxica ao gravísimo problema da violencia
contra as mulleres, si quixera expoñer unha serie de argumentos que quizais sirvan,
dalgunha forma, para determinar por que o ordenamento xurídico non resultou eficaz
neste campo e cales son as distintas alternativas que se ofrecen desde o Estado de
Dereito.
A análise sobre a problemática da violencia contra as mulleres e o seu tratamento
penal na normativa española debería comezarse preguntándonos por que o noso
ordenamento xurídico non serviu como instrumento para combater a violencia contra as mulleres, cales son as opcións e alternativas, ata que punto hai que ter en
conta a decisión das vítimas e cal é o prezo que a sociedade no seu conxunto deberá pagar pola elección do sistema para erradicala; e iso porque encontrar o camiño
que permita erradicar o exercicio da violencia nas relacións entre homes e mulleres
debería levarse a cabo sen que supoña o debilitamento dos principios esenciais do
dereito penal; non perder de vista esta premisa ha de constituír un obxectivo primordial.
Partindo destas premisas preséntase este traballo de investigación, que está estruturado formalmente en tres capítulos. O primeiro deles analiza a relevancia que para
os distintos estamentos da sociedade española tivo a resposta que o ordenamento
xurídico previu ante o exercicio da violencia habitual dentro do seo do fogar, con
especial referencia ás distintas teorías que tratan de atopar a orixe e as causas do
exercicio destas condutas e o grao de tolerancia ante a súa reiteración.
Coa mirada posta na estrutura social, como punto de apoio básico para a consecución e reprodución desta actividade delituosa, preséntase a necesidade de introducir
a perspectiva de xénero tanto na análise dogmática do tipo penal que castiga a conduta delituosa, como na análise da resposta dada por cada un dos operadores xurídicos que dunha ou outra forma interveñen na súa persecución; así, afóndase nas
distintas consideracións que a doutrina penal tivo en conta á hora de avaliar a resposta dada por quen lexisla, o papel do ministerio público e a análise das resolucións
ditadas por xuíces, xuízas e tribunais, destacando, no seu último apartado, a existencia dunha serie de propostas que cuestionan, novamente, a intervención do sis-

1

Fondo de Poboación das Nacións Unidas, División de Información e Relacións Externas.
http://www.unfpa.org/.
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Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Res. 48/104, ONU, 1994.

tema penal ante algunhas das condutas que quen lexisla concibiu no seu momento
como obxecto de sanción penal.
No capítulo segundo trátase de identificar o obxecto de tutela no delito de violencia
habitual, que, se ben na actualidade se encontra previsto no actual apartado 2º do
artigo 173 do Código Penal, dentro do título VII destinado ás "Torturas e outros delitos contra a integridade moral", a determinación de cal é o ben obxecto de tutela por
parte da orde penal foi motivo dunha importante controversia, e as distintas consideracións vertidas polos distintos autores para xustificar unha ou outra postura permiten tamén delimitar a importante evolución que sufriu a análise e a consideración
xurídica das condutas axuizadas3.
Por todo iso, nese capítulo afóndase nas distintas posturas que a doutrina e a xurisprudencia sostiveron e que centraron o obxecto de debate na saúde ou integridade
física ou psíquica das persoas, a paz familiar, a dignidade ou a integridade moral das
persoas. A análise e a delimitación de "a quen protexe" o noso ordenamento xurídico cando castiga a violencia contra as mulleres permitiranos percibir se estamos ou
non ante un indicador máis da desigualdade.
No capítulo terceiro analízase a busca do lexislador de 2003 y 2004 de solucións a
problemática da violencia, sentando dudas sobor da eficacia da intensiva utilización
do dereito penal como medio de amortecer a "alarma social" que provoca o ejercicio
da violencia; con especial análisis da posta en funcionamento do Punto de
Coordinación das Ordes de Protección de Galicia.
Erradicar a desigualdade non é competencia do dereito penal, pero si lle corresponde intervir ante o exercicio da violencia como a manifestación máis cruel desa desigualdade. Acceder a demandas exclusivamente retribucionistas non é o medio idóneo para lograr o desenvolvemento do principio de igualdade, pero inhibirse ante a
posible aplicación de instrumentos penais contra a forma máis perversa da desigualdade, a violencia de xénero, suporía permitir que se quebren os cimentos nos
que se sustenta o Estado de Dereito.

3

Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos estranxeiros; traslada o tipo penal que castiga a violencia
habitual do título III do Código Penal, dedicado ás lesións, ao título VII, dedicado ás “Torturas e outros
delitos contra a integridade moral”.

CAPÍTULO I: A NECESARIA INTERVENCIÓN DO
DEREITO PENAL PARA COMBATER A VIOLENCIA
CONTRA AS MULLERES

A.- O grao de tolerancia ante o exercicio da violencia
Constitúe un presuposto incontestable o feito de que ao longo da historia se estimulase a
violencia como unha forma de resolver as tensións e os conflitos; a sociedade en xeral e
as mulleres en particular conviviron con distintas formas de violencia, de maior ou menor
intensidade. Supón unha forma de violencia a falta de recoñecemento expreso ao traballo realizado polas mulleres dentro do ámbito doméstico sen retribución económica de ningunha clase, e iso mesmo cando o Estado non podería asumir de ningunha forma a súa
realización con cargo aos orzamentos xerais do Estado;4 cando se utiliza unha linguaxe
sexista que non nomea as mulleres5; cando se fala dos homes, dos nenos ou dos cidadáns, sen facer mención expresa ás mulleres, ás nenas ou ás cidadás6; cando o salario
dunha muller é inferior ao dos seus compañeiros (en España a diferenza alcanza o 29%)7
4

Para Escuredo Moratalla, J. F.: “Violencia Doméstica. Factores de vulnerabilidad. Elementos socioculturales y económicos” en Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, , Ministerio de
Xustiza ; Instituto da Muller, Madrid, 2000, p.178 “A gratuidade do traballo doméstico familiar e a súa
exclusión a priori do sistema económico moderno constitúen en realidade unha explotación peculiar e
practicamente oculta”.

5

Para J. Barquín Sanz en “Medidas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres” en Revista
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología recpc 03-r2 (2001), “é errónea a idea de que o idioma
deba aceptarse e manexarse tal como nos vén dado. As estruturas lingüísticas que reflicten un predominio dos homes son calquera cousa menos casuais e, ao mesmo tempo, contribúen sutilmente a
confirmar e reforzar ese predominio”. Para Calero Fernández, M.ª A.: Vestigios de diferencias de género en el léxico español del matrimonio, Instituto da Muller, Madrid, 2000, p. 51, “desterrar ao baúl das
palabras en desuso todo termo que mantén as mulleres nun status de inferioridade e resistirse á creación de novas voces ou expresións denigrantes, pexorativas ou simplemente non equitativas é unha
boa contribución a esa deconstrución. Non se esqueza que o pensamento se modela grazas á palabra, e que soamente existe o que ten nome”.

6

A utilización do masculino para referirse aos dous sexos non consegue representalos. Este uso produce ambigüidades e confusións nas mensaxes e oculta ou exclúe as mulleres. Baséase nun pensamento androcéntrico que considera os homes como suxeitos de referencia e as mulleres como seres
dependentes ou que viven en función deles. A Orde do 22 de marzo de 1995 do Ministerio de
Educación e Ciencia adapta a denominación dos títulos académicos oficiais á condición masculina ou
feminina dos que os obteñan.

7

O dato foi extraído do informe presentado por España á IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres,
Beijing, 1995 pola ministra de Asuntos Sociais do Estado Español; “Las españolas en el umbral del
siglo XXI” en IV Conferencia Mundial sobre as Mulleres, Beijing, 1995 ,Instituto da Muller, Madrid,
1995, p. 98: “os salarios das mulleres son inferiores aos que reciben os homes. A súa retribución é, en
termos xerais, un 20% inferior á dos homes. Ademais, a medida que aumenta a idade, as diferenzas
salariais entre homes e mulleres son aínda maiores. Polo tanto, mentres no caso dos homes xeralmente o desenvolvemento da súa carreira profesional está intimamente relacionado coa idade, no
caso das mulleres non se confirmou esta tendencia. Pódese afirmar que non existen iguais salarios
por traballos de igual valor. A experiencia das mulleres valórase menos que a masculina, e esta minusvaloración acentúase nos niveis superiores. De feito, as mulleres con formación superior e máis de 10
anos de experiencia profesional presentan as maiores diferenzas salariais con relación aos homes”.
En canto á porcentaxe do 29%, é a referida ao ano 1999 polo estudo elaborado polo Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais e o Instituto da Muller: Herramientas para eliminar la discriminación retributiva, Instituto da Muller, Madrid, 1999. Esa diferenza salarial agudízase aínda máis cando se trata
de emprego a tempo parcial, que alcanza unha porcentaxe de diferenza do 39% por cento con respecto ao salario dos homes. Extraído de Guía de buenas prácticas para garantizar la igualdad retribu-
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a pesar de realizar as mesmas funcións, ou funcións de igual valor8; cando se poñen
inconvenientes á hora de acceder ao mercado de traballo polo feito de ser nais9; cando se
lles impide ás mulleres tomar decisións que afectan ao control reprodutivo do seu propio
corpo a través do establecemento de graves consecuencias de índole penal10; cando a
sociedade, e en particular as mulleres, tivemos que aceptar convivir con mensaxes publicitarias que tratan as mulleres ou incluso as nenas11 como obxectos susceptibles de tráfico sexual, ou en definitiva cando o índice de risco de ser vítima dalgunha actividade delituosa que poida afectar á vida ou a integridade física é moito máis elevado respecto das
tiva, Madrid, Instituto da Muller, Madrid, 2001. Véxase Unión General de Trabajadores: Análisis y criterios básicos para la igualdad salarial, Consuldis, Madrid, 2001, p. 23. Véxase tamén La discriminación por razón de sexo en la negociación colectiva, Instituto da Muller, Madrid, 1997. Para UGT a porcentaxe de diferenza salarial entre homes e mulleres correspondente ao ano 2003 elévase ao 30%.
http://www.ugt.es/Mujer/desi.html. Para o dito é moi significativo á hora de valorar esas diferenzas salariais o feito de que un 30% dos fogares españois estean sostidos exclusivamente coa contribución económica das mulleres.
8

O Tribunal Constitucional, abreviadamente TC, introduciu por primeira vez o concepto de discriminación
indirecta a través da Sentenza do Tribunal Constitucional, en adiante STC, 145/1991, do 1 de xullo, con
cita expresa da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, que á súa vez o toma da xurisprudencia do Tribunal Supremo norteamericano, Sentenza Griggs v. Duke Power Company de 1971. No
suposto obxecto de exame, as recorrentes en amparo son limpadoras dun hospital público (Gregorio
Marañón-Insalud), que pedían o mesmo salario que os peóns, pois viñan realizando igual traballo, e en
cambio percibían, segundo o convenio colectivo, inferior soldo. O Tribunal Constitucional outórgalles o
amparo por entender que eran vítimas tanto dunha discriminación directa (segundo o principio de “igual
retribución por traballo de igual valor”) como indirecta, que a sentenza define como: “Tratamentos formalmente non discriminatorios dos que derivan, polas diferenzas fácticas que teñen lugar entre traballadores de diverso sexo, consecuencias desiguais prexudiciais polo impacto diferenciador e desfavorable que tratamentos formalmente iguais ou razoablemente desiguais teñen sobre os traballadores dun
e outro sexo a causa da diferenza sexual”. A Lei 33/2002, procedeu a modificar o artigo 28 do Texto
refundido da Lei do estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de
marzo. O artigo 28 quedou redactado da seguinte forma: “Igualdade de remuneración por razón de
sexo: O empresario está obrigado a pagar pola prestación dun traballo de igual valor a mesma retribución, satisfeita directa ou indirectamente, e calquera que sexa a natureza desta, salarial ou extrasalarial, sen que poida producirse discriminación ningunha por razón de sexo en ningún dos elementos ou
condicións daquela”. Véxase a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (Sala Sexta), do 11
de setembro de 2003, en materia de discriminación indirecta por razón de sexo relativa ao acordo marco
sobre o traballo a tempo parcial. http://www.curia.eu.int.

9

O Tribunal Constitucional veulle dispensando unha tutela particularmente intensa ao colectivo de
mulleres como grupo social ante a constatación da existencia de discriminacións directas por razón de
sexo en situacións nas que o embarazo se constituía como motivo de extinción do contrato de traballo. Destacan dentro deste grupo a STC 166/1988, do 6 de setembro, na que o alto tribunal lle outorga o amparo a unha empregada que alegaba que o seu contrato fora unilateralmente resolto polo
Insalud debido ao seu embarazo. Con posterioridade, a través da STC 173/1994, do 7 de xuño, o TC
estende máis alá o ámbito da tutela da traballadora grávida, reducindo á vez a potestade discrecional
empresarial de selección de persoal, xa que no caso, o empregador (Ministerio de Cultura) non despediu a recorrente, senón que non lle renovou o contrato de traballo, que era temporal, a causa do
embarazo, cando resultou acreditado que fora obxecto de sucesivas renovacións.

10 O artigo 145.2 do vixente Código Penal establece: “A muller que produza o seu aborto ou consinta que

outra persoa llo cause, fóra dos casos permitidos pola lei, será castigada coa pena de prisión de seis
meses a un ano ou multa de seis a vintecatro meses”.
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nenas ou das mulleres, causando en consecuencia un maior coidado ou limitación respecto de con quen se anda12, por onde e a que horas.
Todas estas expresións de violencia contra as mulleres constitúen a manifestación máis
clara da relación de desigualdade existente entre homes e mulleres que afecta a toda a
organización da sociedade, e que foi denominada co termo de violencia de xénero. Os
mecanismos para facer invisible ou dificilmente cuantificable o exercicio desta violencia13
resultaron sumamente eficaces ao longo da historia. Como expuxo FERRAJOLI, o clásico principio liberal formulado por John Stuart Mill, segundo o cal sobre o propio corpo e
sobre a propia mente cada individuo é soberano, resulta violado para as mulleres moito
máis que para os homes14.
Porén non todas as agresións teñen a mesma gravidade, nin a resposta que a sociedade debe dar ha de ser a mesma. Cando a violencia se manifesta a través de condutas
que converten a vida cotiá dunha muller nun espazo de terror, a sociedade en xeral e o
ordenamento xurídico en particular teñen que reaccionar a través de instrumentos eficaces que non faciliten a impunidade dos agresores.
Nos últimos anos constatouse non só a alarma social que producen esas condutas,
senón incluso con maior intensidade a alarma que produciu na sociedade a impunidade
na que se desenvolven os autores, a incapacidade por parte da Administración de

11 Véxase a sentenza n.º 104/92, do 3 de marzo, do Xulgado de Primeira Instancia de Ibi (Alacante), que

declara ilícitos, por seren contrarios ao principio de igualdade, os anuncios publicitarios de xoguetes
da empresa FEBER, S.A., emitidos por TVE.
12 A xuízo de E. Bodelón, “foi utilizada no Estado Español a traxedia de Alcàsser (o secuestro, violación

e asasinato de tres mozas) para propoñer, desde sectores conservadores, o endurecemento das políticas penitenciarias, o control social das mulleres novas e da súa sexualidade” no Bodelón, E.:
“Cuestionamento da eficacia do dereito penal con relación á protección dos intereses das mulleres” en
Jornadas de análisis del Código Penal desde la perspectiva de género, Emakunde, Vitoria-Gasteiz,
1998, p. 197.
13 A Declaración 47/104 da Asemblea Xeral das Nacións Unidas consagrou a definición de violencia con-

tra as mulleres, comprendendo todo tipo de violencia, física, sexual e psicolóxica, baseada no xénero,
que afecte indistintamente á vida pública ou privada.
“As definicións de xénero sinalan, na súa forma elemental, un accidente gramatical que serve para indicar o sexo das persoas. A breve referencia utilizada polos dicionarios nas súas entradas asocia sexo a
xénero, cunha fórmula común: «o pertencente ao masculino-feminino». Baixo a súa aparencia neutral
agáchanse outros labirintos. Para Lourdes Benería, concíbese o «xénero» como unha categoría explicativa capaz de desentrañar as relacións sociais que se ocultan tras o sexo biolóxico. A categoría xénero caracterízase por: «Un conxunto de crenzas, trazos persoais, actitudes, sentimentos, valores, condutas e actividades que diferencian o home da muller a través dun proceso de construción social que
ten varias características. Como proceso histórico que se desenvolve a distintos niveis, tales como o
estado, o mercado de traballo, as escolas, os medios de comunicación, a lei, a familia e a través das
relacións interpersoais. En segundo lugar, este proceso supón a xerarquización destes trazos de actividades, de tal modo que aos que se definen como masculinos normalmente se lles atribúe maior valor»”;
Murillo, S.: El mito de la vida privada, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 1996, p. 14.
14 Prólogo de L. Ferrajoli a Pitch, T.: Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y

sexualidad, Trotta, Madrid, 2003, p. 11.
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Xustiza de facer fronte a esas condutas, incluso naqueles supostos nos que as gravísimas consecuencias foran advertidas polas vítimas e a pouca eficacia das reformas lexislativas operadas. En definitiva, a alarma social non se debe tanto á sucesión de feitos
delituosos producidos nos últimos anos, como á ineficacia do sistema para evitalas ou,
se é o caso, sancionalas.
No 2005 morreron en España neste ano 62 mulleres, 1 en Galicia, a mans das súas parellas ou ex-parellas; en 2004 a cifra ascendeu a 72; en 2003 faleceron 71; 54 no ano 2002;
50 no ano 2001; todo iso segundo os datos ofrecidos polo Instituto da Muller, Ministerio
de Traballo e Asuntos Sociais, e sen deternos na “guerra de cifras” entre as distintas institucións e as asociacións que traballan nesta materia, integradas na Rede de
Organizacións Feministas contra a Violencia de Xénero, así como o Consello Xeral do
Poder Xudicial.15
Quizais fose máis adecuado utilizar o termo femicidio ou feminicidio para referirnos á
acción de matar unha muller coa que existiron vínculos afectivos, e distinguila expresamente do modelo xenérico ao que responde o Código Penal español, que tipifica como
homicidio a acción de matar a outro, e como asasinato cando na acción concorra aleivosía, prezo, recompensa ou promesa, ou, de ser o caso, asañamento. Se ben os xuíces
e tribunais teñen a facultade de aplicar a circunstancia mixta de parentesco co fin de
agravar a pena, o recoñecemento expreso desta conduta delituosa a través dun neoloxismo propio permitiría delimitar a súa propia especificidade e os seus caracteres delimitadores e definitorios diferentes do homicidio, sen que iso implique necesariamente
unha pena máis agravada, pero si a consideración expresa de que a sociedade e, de ser
o caso, os textos penais se enfrontan a unha problemática diferente.16
O Consello Xeral do Poder Xudicial, a través do Informe sobre falecementos por violencia doméstica, delimita os supostos obxecto de investigación no ano 2001 a 70, nos que
faleceron 77 persoas, pois en 4 supostos morreu máis dunha vítima; en relación co ano
15 Fonte: elaboración do Instituto da Muller a partir de datos facilitados polo Ministerio do Interior e de

notas de prensa. Nas Comunidades Autónomas de Euskadi e Cataluña, contabilizábanse os casos
que quedaban baixo a competencia da Policía Nacional e a Guardia Civil, quedando sen cuantificar os
que eran competencia da Ertxantxa e dos Mosso d´Squadra. Segundo o Instituto da Muller, inclúense
aqueles casos en que o agresor é o cónxuxe, ex-cónxuxe, compañeiro sentimental, ex-compañeiro
sentimental, noivo ou ex-noivo. Tamén se inclúen aqueles nos que existe unha analoxía evidente cos
descritos, a pesar de non existir vínculo matrimonial; por exemplo filla ou nai da compañeira sentimental, e aqueles nos que a morte se produciu como consecuencia dunha agresión de xénero.
http://www.mtas. es /mujer /mujeres/cifras/violencia/index.htm. “Un de cada oito homicidios en España
en 1999 foi cometido por un cónxuxe, e un de cada catro, perpetrado por un familiar.” Retuerto, M.
vogal do CXPX. El País, 8 de xuño de 2001, páx. 38. Para a Red feminista contra la violencia hacia las
mujeres, o número de mulleres mortas ascendeu no ano 2005 a 85; http://www.redfeminista.org. Para
Amnistía Internacional: No hay excusa. Violencia de género en el ámbito familiar y protección de los
derechos humanos de las mujeres en España, 2002. http://www.a-i.es, páx. 69 “as autoridades deberán conseguir información sobre as necesidades e demandas das mulleres que sofren violencia familiar baixo metodoloxías adecuadas. Esta información será a base para deseñar políticas adecuadas”.
16 Véxanse os artigos 138, 139 e 23 do Código Penal. Consultada a Real Academia Española, manifes-

tou que «ningún dos termos, “femicidio” e “feminicidio”, foron de momento admitidos pola Academia».
10 de xaneiro de 2002. Porén, o termo estendeuse sobre todo en virtude da difusión no ámbito iberoamericano das mortes de 300 mulleres e a desaparición de 450 nos últimos cinco anos en Ciudad
Juárez (México). Véxase http://www.mujeresdejuarez.org.
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2002, se ben foron examinados 72 supostos de morte no ámbito da parella e familiar, só
son obxecto de análise 66 supostos, por considerar que “en seis deles existían dúbidas
razoables para tipificalos como feitos de violencia doméstica”17.
En relación co ano 2003, o informe elaborado polo Consello Xeral do Poder Xudicial, se
ben non recolle todas as mortes violentas ocorridas no ano citado, senón que exclusivamente se centra no ámbito da violencia doméstica, constata o importante incremento de
mortes nestas circunstancias, pois foron obxecto de análise 102 casos con 103 vítimas,
xa que nun suposto prodúcese a morte de dúas persoas18.
É importante non perder de vista o alto número de mulleres que falecen dentro do ámbito familiar nos países do noso contorno. En Alemaña, no ano 2000, morreron dentro do
ámbito familiar 224 mulleres, das cales 128 faleceron a mans da súa parella. A incidencia no mesmo ano no Reino Unido foi de 179 (107 a mans da súa parella). Dinamarca:
21 (12 causadas pola súa parella). Irlanda: 6 (3 delas a mans da súa parella). En
Luxemburgo non houbo ningunha muller morta no ámbito familiar.19
Porén, os que lexislan, xa na exposición de motivos da Lei orgánica 3/1989, do 21 de
xuño, ao introducir por primeira vez o tipo penal que castiga a violencia habitual no ámbito familiar, fundamenta a súa introdución como unha resposta do ordenamento ante a
grave problemática da violencia dentro dos fogares coa seguinte afirmación:

“Respondendo á deficiente protección dos membros fisicamente máis débiles do grupo
familiar fronte a condutas sistematicamente agresivas doutros membros deste, tipifícanse como delito os malos tratos exercidos sobre menores ou incapaces, así como os exercidos sobre o cónxuxe cando, a pesar de non integraren individualmente considerados
máis que unha sucesión de faltas, se producen de modo habitual”.
A introdución deste tipo penal supuxo a revisión do criterio político-criminal que avogaba
pola restritiva intervención no ámbito das relacións privadas baixo a consideración de
que a sociedade no seu conxunto, e con ela o sistema penal, debía observar desde a
distancia a existencia desas condutas, e tan só intervir cando o exercicio da violencia en
canto á súa metodoloxía, ou as consecuencias que dela se derivaran, atendendo á súa
intensidade, superaran uns límites xa intolerables.
Quizais a primeira pregunta que habería que facerse sería se o noso ordenamento xurídico, con anterioridade á introdución desa reforma, non concibía como “ben necesitado
de protección” a integridade dos membros fisicamente máis débiles do grupo familiar
fronte a condutas sistematicamente agresivas doutros membros deste; se a protección
contra a violencia exercida contra os menores ou os incapaces quedaba fóra do ámbito

17 Informe sobre fallecimientos por violencia doméstica en los años 2001 y 2002, Consello Xeral do Poder

Xudicial, pp. 7-18. Dispoñible en:
http://www.redabogacia.org/cgae/vdomestica/estadisticas/informe_fallecimientos_2001-2002.pdf.
18 Informe sobre muertes violentas en el ámbito de la violencia doméstica en el año 2003, Consello Xeral

do Poder Xudicial, p.4. Dispoñible en: http://www.redabogacia.org/cgae/vdomestica/estadisticas/informe_fallecimientos_2003.pdf.
19 Informe Internacional 2003. Violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, Centro Reina

Sofía para el Estudio de la Violencia, Valencia, 2003. http://www.mtas.es.
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de protección da orde penal; ou se os malos tratos exercidos sobre o cónxuxe20 eran
concibidos como condutas non necesitadas dunha especial intervención ou incluso susceptibles dun elevado grao de tolerancia; ou polo contrario, se a resposta era afirmativa
e a protección deses intereses obtiña resposta suficiente a través do seu castigo pola vía
da aplicación doutros tipos penais, ¿cal foi o motivo para a creación dun tipo penal específico?
A afirmación de que ata ese momento a sociedade española non consideraba necesario
lexitimar a presenza dun mecanismo coactivo de tan graves consecuencias como o
dereito penal ante o exercicio da violencia dentro dos fogares, sobre todo cando as vítimas eran mulleres, creo que é integramente correcta a pesar de que custe recoñecelo.
Afondar na tarefa da busca das razóns ou motivos que expliquen un rexeitamento histórico da punición do exercicio da violencia contra as mulleres é quizais o camiño máis
adecuado para tratar de entender por que neste país faleceron máis de 600 mulleres nos
últimos oito21 anos a mans dos seus maridos ou compañeiros, e máis de cincuenta e
cinco mil denuncien que foron agredidas nos seus fogares no ano 2005, sen que se utilicen mecanismos claramente efectivos contra esta lacra, e que constantemente se trate
de acudir á reforma dentro do ámbito da resposta penal como principal reacción a esa
problemática, a pesar das claras limitacións da súa aplicabilidade22.

20 Non debemos esquecer que a violencia exercida sobre os cónxuxes constitúe unha afirmación for-

mulada en termos neutros que esquece a realidade social do noso país e dos países do noso contorno, na que no 98% dos casos a violencia exercida no ámbito familiar é sufrida polos cónxuxesmulleres. Durante o ano 2001, presentáronse 24.158 denuncias de mulleres aos seus maridos ou
“compañeiros”, no ano 2002 a cifra ascendeu 43.313 denuncias, se ben é necesario ter en conta
que ata o ano 2002 só se incluía o cónxuxe e a parella de feito; a partir desa data inclúese tamén
o ex-cónxuxe e o ex-compañeiro. En canto ao ano 2003, a cifra aumentou ata 50.088, no ano 2004
ascendeu a 57.527 e de xaneiro a outubro de 2005 contabilizáronse 50.754 denuncias. Fonte:
Elaboración do Instituto da Muller, Ministerio de Asuntos Sociais, segundo datos facilitados polo
Ministerio do Interior. No País Vasco e Cataluña soamente se inclúen datos en relación coas denuncias presentadas ante os corpos e forzas de seguridade do Estado. Datos dispoñibles en:
http://www.mtas.es/mujer/mcifras/principa.htm. Malia iso, cómpre ter en conta que non existen datos
fidedignos sobre o alcance real desta problemática. Seguindo a Villavicencio Carrillo, P. ; Sebastián
Herranz, J.: Violencia doméstica: su impacto en la salud física y mental de las mujeres, Instituto da
Muller, Madrid, 1999, p. 31, “non se elaborou aínda en España ningún estudo sistemático sobre a
extensión e alcance da violencia contra a muller, nin por parte do Instituto da Muller nin por ningún
outro centro estatal. Tan só dispoñemos de cifras publicadas na prensa e de estudos realizados por
algunhas organizacións. Ademais, estes datos xeralmente sácanse dos casos máis graves; por
exemplo, de mulleres que presentan denuncias e das casas de acollida para mulleres maltratadas”.
Véxase tamén o diario El País, 24 de abril de 2004, p. 27.
21 Dato estimativo extraído de La Voz de Galicia, 24 de abril de 2004, p.17. O diario chama a atención

sobre a cifra facilitada polo Observatorio da Violencia, segundo o cal, en España hai dous millóns de
mulleres que foron maltratadas.
22 Para Jiménez García, J.: “La habitualidad en el maltrato físico y psíquico. Evolución legislativa y juris-

prudencial del Art. 153 Código Penal” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y
jurídicos, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 107: “O sistema de xustiza penal non pode
continuar sendo un factor de multiplicación da desigualdade social”.
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A primeira vista parece innecesario cuestionar, tras once anos da entrada en vigor da Lei
orgánica 3/198923, que introduciu o tipo penal da violencia habitual, cal é o fundamento
e os presupostos básicos da imposición dunha pena ante esta conduta, sobre a base de
que constitúe un tipo penal xa asentado no noso ordenamento24.
Porén, considero que si é necesario volver atrás, dado que nesa reflexión radica o núcleo
da cuestión sobre cales foron as razóns que derivaron na ineficacia do sistema arbitrado
ata a data; e iso na medida en que, a pesar da ameaza penal xurdida en virtude da tipificación do exercicio da violencia habitual, a sociedade española e, dentro dela, os operadores xurídicos non a consideraban suficientemente merecedora dunha específica
sanción penal, sobre a base de que o dito exercicio da violencia habitual, sen esquecernos de que as vítimas eran maioritariamente mulleres, quizais non era considerado como
susceptible de poñer en perigo o mantemento e protección do sistema social de convivencia.
Se acudimos a analizar cales son a estrutura e función das normas penais, encontrámonos con que o dereito penal vén constituído polo conxunto de normas xurídicas
mediante as cales o Estado prohibe, baixo a ameaza dunha sanción penal (pena ou
medida de seguridade), determinados comportamentos25. Unha norma penal é naturalmente unha norma xurídica. Unha norma, en xeral, é toda regra que oriente e discipline
as condutas humanas; a norma xurídica, e a norma penal, cumpren esa mesma función,
pero reforzando o seu poder de orientar e disciplinar mediante unha coacción en forma
de ameaza de sanción para o que infrinxa a norma, sanción que, tratándose de normas
penais, constitúe a pena ou a medida de seguridade.
¿Pero cal é a “norma” en sentido estrito que era vulnerada cando concorría a actuación
dun determinado suxeito que ao longo dos anos mantén a súa esposa, e incluso os seus
fillos e fillas, nun estado constante de ameaza e agresións, antes da promulgación da Lei
orgánica 3/1989? ¿Existía esa norma que xustificaba a introdución do tipo?26, ¿ou polo
contrario a sociedade española consideraba “lexítimo” ou, cando menos, “tolerable” o
23 Lei orgánica 3/1989, do 21 de xuño. BOE do 22 de xuño de 1989, n.º 148, páx. 19.351.
24 Quintero Olivares: Curso de Derecho penal, Parte General, Cedes, Barcelona, 1996, p. 7; afirma: “Se

o penalista se preocupara soamente dos problemas que presenta a aplicación das disposicións legais
a un feito e a un autor concretos, renunciaría a analizar a operatividade que teñen as normas penais
e as penas desde o mesmo momento da súa promulgación e cominación. Dito doutra maneira: o problema penal non se reduce a un sistema de previsión de reaccións xurídicas chamadas penas ante a
comisión dun feito tipificado como delito, senón que tamén é un poderoso elemento que coadxuva á
estruturación da sociedade e que expresa relacións de poder e sometemento no seo desta. A idea de
que o Dereito penal está previsto para os delincuentes constitúe, ademais dunha intolerable simplificación, un descoñecemento da capacidade que o instrumento represivo ten para disciplinar vontades,
co cal resulta obvio que o problema penal afecta na mesma medida aos que infrinxen os preceptos
legais como aos que os cumpren”.
25 Quintero Olivares: Curso de Derecho penal, Parte General, Cedes, Barcelona, 1996, p. 16.
26 “A determinación dos bens xurídicos a protexer supón unha valoración que, como tal, está condicio-

nada historicamente. Os valores que en cada época determinada o lexislador somete a tutela penal
dependen non soamente das necesidades sociais concretas, senón tamén, e quizás en primeira liña,
das concepcións morais dominantes na sociedade”. Muñoz Conde-García Aran: “Curso de derecho
penal. Parte general” en El derecho penal objetivo, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 74.
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exercicio da violencia contra a esposa, sempre e cando iso non excedera certos límites?
¿Cales eran eses límites? Non esquezamos que en materia de responsabilidade penal,
a única fonte do dereito penal é a lei, unha lei que non existía ata ese momento. ¿Variou
substancialmente a consideración social das mulleres na sociedade española como para
poder afirmar que a problemática da violencia contra as mulleres na sociedade española do 2002 ten unhas raíces, unhas motivacións e un desenvolvemento distinto que
cando foi promulgada a Lei orgánica 3/1989? ¿A protección que o ordenamento xurídico e concretamente o sistema penal dedica ao ben xurídico tutelado por este tipo penal
variou na súa forma e na súa intensidade desde a súa entrada en vigor ata os nosos
días?27 Responder a estas cuestións quizais nos facilite a comprensión de cal é o interese necesitado de protección, de cal é o ben xurídico protexido neste delito e se en todo
caso é hoxe distinto que no ano 1989.
En relación coa primeira cuestión, considero que esa “norma” que era vulnerada cando
concorría a actuación dun determinado suxeito que, ao longo dos anos, mantén a súa
esposa, e incluso os seus fillos e fillas, nun estado constante de ameaza e agresións, en
realidade non existía28.
A Lei do 2 de maio de 1975, de modificación do Código civil e o Código de comercio29,
procedeu á reforma de determinados artigos sobre a situación xurídica da muller casada. En virtude desa reforma, suprímese a perda automática da nacionalidade, suprímese a licenza marital para os actos e contratos e desaparece a fórmula discriminatoria da
protección como atributo do marido e a obediencia como obriga da muller. Esa modificación operárase no ano 1975, pero é innegable que non basta con modificar uns determinados artigos dunha lei ante séculos de dominación e desigualdade30; iso sen esquecer que, ata o ano 1999, o artigo 104 da Lei de axuizamento criminal facía referencia á
“desobediencia das mulleres en relación cos seus maridos”31.
27 “O valor que o Dereito lle concede a un ben ou interese determinado non se manifesta soamente no

momento de vulneralo, senón tamén na forma e intensidade con que a norma o protexe”; Quintero
Olivares: Curso de Derecho penal, Parte General, Cedes, Barcelona, 1996, p. 17.
28 “Os factores socioculturais que posibilitan a existencia do maltrato á muller pasan completamente des-

apercibidos á maior parte da sociedade, e soamente os estudos destinados á análise desta situación
foron capaces de delimitalos e poñelos en evidencia como elementos da etioloxía. A pesar diso, segue
existindo certa reticencia implícita e en ocasións explícita no recoñecemento deste problema. Quizais
sexa esta actitude social e a opinión xeneralizada sobre o maltrato á muller a que reflicte e xustifica
como certos os resultados deses estudos, indicando a dificultade de afrontar o problema, así como,
sobre todo, para adoptar as medidas necesarias para a súa solución en todos os ámbitos aos que
afecta (civil, penal, social, laboral familiar...); Lorente Acosta, M. e J. A.: Agresión a la mujer: maltrato,
violación y acoso, Comares, Granada, 1999, p. 81.
29 Lei do 2 de maio de 1975 n.º 14/75 de reforma do Código civil e o Código de comercio sobre a situa-

ción xurídica da muller casada.
30 Véxase Pereira Porto, C.: Mujer y Derecho: los límites de la identificación jurídica. Tese de doutora-

mento non publicada. Universidade da Coruña. Facultade de Dereito. A Coruña 2000, p. 565, onde se
fai unha análise sobre o papel do dereito moderno e contemporáneo no proceso de lexitimación do
sistema sexo-xénero e da subordinación feminina. Para esta autora, “A consecución da igualdade xurídica entre homes e mulleres constitúe un indubidable avance con respecto á situación anterior, onde
a discriminación por razón de sexo era considerada tan lexítima como legal”.
31 Lei orgánica 14/1999, do 9 de xuño, de modificación do Código Penal e da Lei de axuizamento crimi-

nal en materia de protección ás vítimas dos malos tratos. O apartado 2º do artigo 104 da Lei 10/92,
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Non podemos esquecer que a violencia, tanto na mitoloxía como na épica, ou nas ideoloxías e na análise do transcurso da historia, foi presentada como parte esencial da condición humana, aínda que iso sexa moi discutible32. A análise histórica da ciencia penal
permítenos afirmar que o dereito constituíu un medio privilexiado de perpetuación da discriminación das mulleres, na medida en que a elección dos bens e valores susceptibles
de protección vai depender de criterios que estiveron impregnados dun aire profundamente sexista. É indubidable que a entrada en vigor do texto constitucional supuxo un
cambio de utilidade do sistema penal e este pasou de ser instrumento discriminatorio a
converterse en medio válido para combater precisamente esa discriminación por razón
de sexo; porén ese proceso foi moito máis lento do que debera33.
En definitiva, e tratando de responder á segunda cuestión, quizais non lexitimaba, pero
a sociedade española si “toleraba” e minimizaba o exercicio da violencia contra as mulleres dentro do ámbito familiar.
Desde outro punto de vista, pero moi relacionado coas cuestións agora formuladas, é
necesario prestarlle atención ao feito de que, desde a entrada en vigor do delito de violencia habitual, a credibilidade das denunciantes por condutas susceptibles de seren
cualificadas como violencia habitual foi constantemente cuestionada e a firmeza con que
a Administración do Estado, e dentro dela a Administración de Xustiza, repudiou as condutas obxecto de análise non sempre foi cualificada de intensa. É constatable o incremento da preocupación por parte dos poderes públicos e a iso nos referiremos máis
adiante; pero aínda hoxe, a enquisa elaborada polo Centro de Investigacións
Sociolóxicas, organismo dependente do Ministerio da Presidencia, na súa enquisa destinada a elaborar o Barómetro de Opinión da Sociedade Española correspondente ao
mes de marzo de 2001, contén entre as súas preguntas unha referida ao grao de permisividade dos españois e das españolas en relación coa violencia contra as mulleres34.
do 30 de abril, de axuizamento criminal establecía que: “as faltas consistentes no anuncio por medio
da imprenta de feitos falsos ou relativos á vida privada co que se prexudique ou ofenda a particulares,
en malos tratamentos inferidos polos maridos ás súas mulleres, en desobediencia ou malos tratos destas para con aqueles... soamente poderán ser perseguidas polos ofendidos ou polos seus lexítimos
representantes”.
32 M. Lagarde, na súa obra Desenvolvemento humano e democracia, Horas y Horas, Madrid, 1996, p. 78,

manifesta: “é tan universal a aceptación da violencia que incluso homes que desenvolven procesos reivindicativos ou emancipatorios non buscan alternativas construtivas, senón que asumen o uso da violencia como medio para enfrontar as opresións, desde logo bordeados pola permanente violencia da
dominación”.
33 Cruz Blanca, M.ª J.: “Derecho penal y discriminación por razón de sexo. La violencia doméstica en la

codificación penal” en Estudios penales sobre violencia doméstica, Dilex, Madrid, 2002, p. 19 e ss.
34 Barómetro de marzo de 2001. Estudo 2411. Centro de Investigacións Sociolóxicas. Ministerio da

Presidencia. Ficha técnica do estudo: Ámbito: nacional. Inclúense as provincias insulares e exclúense
Ceuta e Melilla; Universo: poboación española de ambos os sexos de 18 anos e máis. Tamaño da mostra: 2.500 entrevistas. Puntos de mostraxe: 168 municipios e 45 provincias. Data de realización: do 19
ao 25 de marzo de 2001. A pregunta en cuestión formúlase da seguinte forma “Na súa opinión, a violencia doméstica cara ás mulleres é: Totalmente aceptable. Aceptable nalgunhas circunstancias.
Totalmente inaceptable. Non sabe. Non contesta”. Respostas á pregunta n.º 17: “Na súa opinión, a violencia doméstica cara ás mulleres é...”. Totalmente aceptable: 0.3; Aceptable nalgunhas circunstancias:
2.4; Totalmente inaceptable: 95.8; Non sabe: 0.7; Non contesta: 0.8.
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É impensable que calquera estamento público realice unha enquisa na que se interrogue
a cidadanía sobre o grao de tolerancia dos españois e as españolas ante os delitos que
atentan contra o patrimonio ou contra a facenda pública, por poñer un exemplo; porén,
ese enfoque sería cualificado como moi grave se a pregunta interrogase sobre a lexitimación dos atentados contra a vida ou contra a integridade física ou psíquica das persoas. O delito de violencia habitual ata a reforma operada pola Lei orgánica 11/200335
encontrábase incluído dentro do Libro II, Título III, relativo ás lesións, e tras esa reforma
está incluído no Título VII do Libro II, relativo ás torturas e outros delitos contra a integridade moral. Ante iso, quizais non sexa desacertado afirmar que o propio formulamento
da pregunta realizada pola Administración do Estado atenta contra o dereito fundamental recoñecido no artigo 15 da Constitución española36, na medida en que se cuestiona
o feito de que unha parte da sociedade poida chegar a considerar “aceptable” o posible
quebranto “da integridade física e moral das mulleres” a través do exercicio da violencia
habitual no seo do fogar familiar.
O Título I da Constitución española, que recolle os “Dereitos e Deberes Fundamentais”,
contén un artigo introdutorio, o 10, no que se manifesta que: “A dignidade da persoa, os
dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o
respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz
social”. O dereito á integridade física e psíquica, á saúde e á incolumidade física ou psíquica que se vulnera a través do exercicio da violencia habitual constitúe un “dereito
inviolable inherente á persoa humana” e forma parte do compendio de dereitos recoñecidos na sección primeira do capítulo II, onde se encontra o que se deu en chamar o
núcleo duro dos dereitos fundamentais. A súa protección queda garantida polo seu valor
preeminente, a súa aplicabilidade directa, a esixencia de Lei orgánica para o seu desenvolvemento (artigo 81.1 da Constitución española), o respecto por esa lei do seu contido esencial e o acceso ao recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional; e porén a
formulación da pregunta pon en dúbida que ese dereito constitúa “fundamento da orde
política e da paz social”. Como sinala BLANCO VALDÉS, “con esta declaración -incluída
no seu artigo 10.1- abre a Constitución o Título I, dedicado aos dereitos e deberes fundamentais. ¿Son, en efecto, os dereitos o fundamento da orde política e da paz social?
Non parece difícil dar unha resposta positiva a esta pregunta a partir dunha análise
superficial dos contidos do texto da Constitución: algo máis da cuarta parte dos artigos
de que este se compón céntranse no recoñecemento dos dereitos fundamentais e as
liberdades públicas, e dos principios reitores da política social e económica. Pero non é
só no seu recoñecemento amplo e exhaustivo -que non ten parangón en ningunha
Constitución histórica española- onde se pon de relevo o papel central dos dereitos na
definición do noso estado como un Estado de dereito, que o é, en singular, por recoñecelos en plural, senón sobre todo no completísimo sistema de protección e garantía dos
dereitos proclamados. A Constitución española recolle un moi variado conxunto de medidas garantidoras e instrumentos protectores dos dereitos fundamentais e das liberdades
públicas. E é á vista dunhas e doutros como a fórmula do artigo 10.1 adquire toda a súa
profundidade de principio motor dun Estado de Dereito que, por selo, ha de manter un
35 Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, vio-

lencia doméstica e integración dos estranxeiros. BOE do 30 de setembro de 2003, n.º 234, páx.
35.398.
36 A sección 1ª do Capítulo II da Constitución española, artigo 15, establece: “Todos teñen dereito á vida

e á integridade física e moral, sen que, en ningún caso, poidan ser sometidos a tortura nin a penas ou
tratos inhumanos ou degradantes”.
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activo compromiso de defensa e promoción das liberdades e dereitos que constitúen o
seu elemento definidor máis esencial”37.
Pregúntome se ese activo compromiso de defensa e promoción dos dereitos por parte
do Estado de Dereito, e a súa correspondente obriga positiva de contribuír á efectividade de tales dereitos, se debilita en certa medida interrogando a poboación española
sobre o grao de permisividade dunhas condutas que atentan contra a integridade física
e moral das persoas, neste caso as mulleres, parecendo deste modo concederlle certa
relevancia a algunha posible “pretensión subxectiva do cidadán”38. Sen querer magnificar a importancia desta cuestión, considero que é destacable que os poderes públicos,
e neste caso o Ministerio da Presidencia como autor das citadas enquisas, aínda poidan
considerar como susceptible de ser tida en conta a opinión dun posible sector da cidadanía a favor de considerar “permisible” o exercicio da violencia contra as mulleres e en
todo caso estratexia frontalmente contraria á consideración de que a violencia contra as
mulleres é un “problema de Estado”39.
O Barómetro de outubro de 2002 volve a realizarlle unha batería de preguntas á poboación relativas á problemática da violencia nos fogares españois, e delas despréndese
unha valoración da problemática que a asocia unicamente, ou maioritariamente, á concorrencia dunha serie de factores que adoitan relacionarse con ambientes marxinais. O
Centro de Investigacións Sociolóxicas, na súa enquisa, interroga a poboación sobre o
que considera como causas determinantes ou especialmente influentes do exercicio da
violencia dentro dos fogares españois, ofrecendo como alternativas o abuso do alcohol,
37 Blanco Valdés, R. L.: Introducción a la Constitución de 1978, Alianza, Madrid, 1998, p. 47.
38 Blanco Valdés, R. L.: Introducción a la Constitución de 1978, Alianza, Madrid, 1998, páx. 48, engade:

“por dicilo agora coas precisas palabras do Tribunal Constitucional na súa sentenza 53/1985 do 11 de
abril, «os dereitos fundamentais son os compoñentes estruturais básicos, tanto do conxunto da orde
xurídica obxectiva como de cada unha das ramas que o integran, en razón de que son a expresión
xurídica dun sistema de valores que, por decisión do constituínte, ha de informar o conxunto da organización xurídica e política; son, en fin, como di o artigo 10 da Constitución: “o fundamento da orde
xurídica e da paz social». Da significación e finalidades destes dereitos dentro da orde constitucional
despréndese -continúa o supremo intérprete da Constitución- que a garantía da súa vixencia non pode
limitarse á posibilidade do exercicio de pretensións por parte dos individuos, senón que ha de ser asumida tamén polo Estado. Por conseguinte, conclúe o Tribunal, da obriga negativa do Estado de non
lesionar a esfera individual ou institucional protexida polos dereitos fundamentais, senón tamén a obriga positiva de contribuír á efectividade de tales dereitos, e dos valores que representan, aínda cando
non haxa unha pretensión subxectiva por parte do cidadán”.
39 O 30 de abril de 1998, o Consello de ministros do Goberno do Estado español aprobou o I Plan de

Acción contra a Violencia contra a Muller, no que se establece: “A violencia contra as mulleres é un
problema de Estado. O Estado constitúeno os cidadáns e cidadás, os diferentes poderes, a sociedade civil e as distintas administracións; é dicir, todos os estamentos sociais. En consecuencia, a todos
estes estamentos afecta a resolución do grave problema que nos preocupa ou, dito doutra forma, acabar coa violencia é cousa de todos”. I Plan de Acción contra a Violencia Doméstica 1998-2000, Instituto
da Muller. http://www.mtas.es/mujer. Na actualidade está vixente o II Plan Integral contra a Violencia
Doméstica 2001-2004, aprobado no Consello de ministros do 11 de maio de 2001; II Plan Integral contra a Violencia Doméstica 2001-2004. Véxanse as conclusións da macroenquisa elaborada polo
Instituto da Muller en Vives, I. “Las políticas públicas desde la administración del Estado”, en La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas.UNED, Madrid, 2001, p. 89.
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o consumo de drogas, a pobreza, o paro, a violencia de películas e series emitidas en
televisión, o baixo nivel cultural, o feito de ter sufrido malos tratos físicos ou sexuais, ou
os problemas psicolóxicos ou mentais40.
É innegable que a concorrencia de calquera dos factores aos que o Centro de
Investigacións Sociolóxicas, en adiante CIS, fai referencia na súa pregunta constitúen en
si mesmos circunstancias que dificultan o desenvolvemento de calquera unidade familiar,
e incluso algúns deles como “a pobreza” agravan a posible busca de solucións ante a
existencia dunha posible crise familiar. Negar esas consideracións significaría negar a
evidencia; non obstante, a redacción da pregunta e a exposición das distintas posibilidades ofrecidas ao enquisado permite albiscar que as causas da violencia contra as mulleres nos fogares españois están directamente vinculadas ás devanditas circunstancias,
de tal maneira que os fogares onde poida concorrer algún dos condicionantes expostos
poderán ser potencialmente lugares onde se desenvolvan condutas violentas, e en consecuencia, aqueles fogares onde non concorra ningún dos condicionantes expostos
poderán considerarse, dalgunha maneira, “vacinados” contra a violencia.
Por desgraza, esta lectura tan simplista e xustificadora que nos transmite á poboación o
organismo estatal, a través das súas interrogantes, non concorda coa realidade; e digo
por desgraza porque se así fora non sería necesario dirixir os esforzos que toda a comunidade internacional dedica á erradicación da violencia, senón que combatendo o alcoholismo ou a pobreza resolveriamos o problema; en cambio a realidade demóstranos a
diario que o estudo debe dirixirse cara a outras coordenadas distintas, e iso porque a
análise das cifras nos pon de manifesto que mesmo cando a maior parte dos homes non
maltrata as mulleres, practicamente todas as agresións contra as mulleres son efectuadas por homes; que se ben o alcohol, a drogadicción ou a pobreza se constitúen en factores que agravan considerablemente a problemática dun fogar presidido por un clima de
violencia, nin todos os alcohólicos, nin todos os drogodependentes agriden as súas
mulleres, nin por suposto o fan de maneira destacable “os pobres” (utilizando a terminoloxía do organismo público)41.
Así, ECHEBURÚA, ao analizar o perfil psicolóxico do maltratador, afirma que “non está
tan clara a idea de que a maioría dos maltratadores se encontren baixo a influencia do
alcohol cando golpean as súas esposas. O abuso do alcohol non se pode considerar

40 Centro de Investigacións Sociolóxicas. Barómetro de outubro de 2002. Estudo 2.468: pregunta núme-

ro 8: “¿Ata que punto, moito, bastante, pouco ou nada, cre vostede que inflúe cada unha das seguintes causas na violencia doméstica: o abuso de alcohol; o consumo de drogas; a pobreza; a violencia
de películas e series emitidas en televisión; o paro; o baixo nivel cultural; o feito de ter sufrido malos
tratos físicos ou sexuais; ou os problemas psicolóxicos e mentais?”. Ficha técnica do estudo: ámbito
nacional; Universo: poboación española dos dous sexos de 18 anos e máis; Tamaño da mostra: 2.500
entrevistas; Data de realización: do 16 ao 21 de outubro de 2002. http://www.cis.es.
41 Novamente o Centro de Investigacións Sociolóxicas, no Barómetro de marzo de 2004, insiste en pre-

guntarlle á poboación “se considera a violencia doméstica: totalmente aceptable; aceptable nalgunhas
circunstancias; totalmente aceptable. A través da pregunta n.º 6 insiste na vinculación entre a problemática da violencia contra as mulleres e o abuso de alcohol, o consumo de drogas, a pobreza, a violencia de películas, o paro, o baixo nivel cultural, o feito de ter sufrido malos tratos físicos ou sexuais
e os problemas psicolóxicos. CIS. Ministerio da Presidencia. Barómetro de marzo de 2004. Estudo n.º
2.558.

30
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

como causa necesaria ou suficiente á hora de explicar a presenza de condutas violentas
no maltratador”42.
En definitiva, o destacable e preocupante, na medida en que a enquisa a realiza un organismo público dependente da Administración do Estado, é que insiste na consideración
-que practicamente foi abandonada por toda a comunidade científica, e incluso por calquera cidadán que observe a realidade cun mínimo de sensibilidade social- de que os
malos tratos ás mulleres no seo dos fogares españois van ligados a situacións especiais
de marxinalidade ou indixencia, contradicindo incluso as consideracións e presupostos
nos que se fundamentan as distintas políticas levadas a cabo por outros organismos
dependentes da mesma Administración do Estado, que desde hai anos dirixiu os seus
esforzos a erradicar a violencia contra as mulleres partindo da consideración de que é a
nosa propia estrutura social quen retroalimenta a violencia43.

42 Echeburúa, E.: Personalidades violentas, Pirámide, Madrid, 1998, p. 114.
43 Véxase II Plan Integral contra a Violencia Doméstica 2001-2004, Instituto da Muller, Madrid.
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B.- A perspectiva constitucional da problemática da violencia habitual exercida contra as mulleres
Cómpre non perder de vista a afirmación segundo a cal o Estado, ao seleccionar os bens
xurídicos que considera tutelables penalmente (fase de selección), debuxa no plano xurídico
a malla de relacións imprescindibles para a convivencia social44. Nun momento posterior
(fase de protección desas relacións), a fixación da pena responde á necesidade de autoperpetuar o Estado e de manter un certo modelo de escala axiolóxica de valores ou intereses.
Pero as referidas funcións de selección e protección non son asépticas; neste exercicio de
síntese normativa maniféstase o rol do Estado; os procesos de selección de bens xurídicos
serán distintos segundo o modelo de Estado do que derive o exercicio da potestade punitiva.
Os procesos de incriminación-desincriminación analizados en toda a súa complexidade
permiten comprobar a ideoloxía que o Estado sustenta. No Estado democrático a mencionada función de autoperpetuación non está cerrada á revisión crítica, que debe articularse
nun plano político-criminal aos principios de racionalidade e necesidade da intervención
punitiva, en conexión cos principios de última ratio e fragmentariedade do dereito penal45.
Hoxe en día, a teoría do ben xurídico vincúlase cos fins do ordenamento xurídico e do
Estado, e por conseguinte coa política criminal; pero dentro desta corrente de opinión,
maioritaria hoxe na doutrina penal, cabe distinguir dúas tendencias: a daqueles autores
que postulan un concepto material de ben xurídico de corte estritamente sociolóxico ou
social, fronte a aqueles outros que colocan a definición do ben xurídico nunha instancia
formalizada (a Constitución) que expresa os valores e os fins da orde xurídica. A
Constitución, desde esta perspectiva, constitúe, ben un ámbito de referencia indiciario do
marco mínimo concernente aos bens xurídicos a tutelar polo dereito penal, ben unha instancia normativa superior na que se declaran aqueles bens necesarios para a libre autorrealización humana e o mantemento da convivencia social.
Desde esta última posición extrema, a dependencia do dereito penal respecto á
Constitución convértese nunha dependencia absoluta, dado que o delito definiríase
como unha lesión a valores constitucionalmente relevantes, sendo a Constitución a única
que dará a relación exhaustiva de bens susceptibles de protección penal.
Esta posición constitucionalista tan estrita foi criticada por considerar que se corre o perigo do reducionismo, ao ofrecer como criterio último do principio de protección de bens o
dato puramente formal da súa enumeración explícita ou implícita no texto constitucional,
o cal tería como consecuencia a defensa da natureza simplemente sancionatoria ou
secundaria do dereito penal e a negación da súa capacidade protectora ou garantista,
coa conseguinte vulneración dos principios que lle son propios.
Porén, nun intento de reunir aqueles aspectos que teñen maiores virtudes e garantismo
político-criminais de ambas as tendencias, e sempre sobre a base de que no moderno
44 Morales, F.: “Conclusión en torno al bien jurídico: Definiciones sociológicas y definiciones constitucio-

nales” en Curso de Derecho penal, Parte General, Cedes, Barcelona, 1996, p. 245.
45 A xuízo de F. Muñoz Conde “En dereito penal entrouse, ademais, nun círculo vicioso no que o aumen-

to da criminalidade corre parello cun aumento da dureza na represión punitiva, que parece volver aos
tempos dunha política penal autoritaria de onde parecía que se saíra xa definitivamente”; Muñoz
Conde, F.: Derecho penal. Parte General, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 78.
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Estado de Dereito é imprescindible a remisión constitucional, xa non só na análise do
dereito penal, senón de calquera outro sector do ordenamento xurídico, pode afirmarse
que o ben xurídico debe ser analizado como un concepto de raíz sociolóxica ou social,
situado no sistema social e confrontado dinamicamente con el; pero, á súa vez, a teoría
do ben xurídico non debe obviar a escala de valores que foi recollida na Constitución,
porque a norma fundamental constitúe unha premisa político-criminal de gran transcendencia para a modelación do sistema penal.
Iso non quere dicir necesariamente que o ben xurídico teña que aparecer recollido de
forma expresa na nosa norma fundamental, nin que se conteña nela unha explícita necesidade de especial protección; se así fose, sería innecesario o labor creativo do lexislador ordinario, pero o que si cómpre ter en conta é que a norma fundamental contén unha
serie de valores prioritarios, os dereitos fundamentais, a vixencia e respecto dos cales
son imprescindibles para o desenvolvemento do sistema democrático46.
A Constitución aparece así como un instrumento teórico ao servizo dos obxectivos da
reforma penal e, en consecuencia, da política-criminal. Unha vez sentadas estas puntualizacións, debe postularse un concepto de ben xurídico de corte sociolóxico e constitucionalmente orientado 47.
Sen dúbida, este ha de ser o proceso natural nun Estado democrático como no que se
desenvolve a sociedade española ao día de hoxe, e incluso aquel no que se desenvolvía nos anos posteriores á entrada en vigor da Constitución española de 1978 respecto
da maior parte dos tipos penais; non obstante, creo que haberá que introducir a interrogante de se en 1989, ano no que se introduce por primeira vez o delito de violencia habitual no Código Penal español, ese concepto de ben xurídico de corte sociolóxico e constitucionalmente orientado carecía en realidade dese corte sociolóxico, limitándose en
exclusiva, coa introdución deste tipo penal, a unha expresión dos valores e os fins da
orde xurídica por expreso mandato constitucional.
Creo que haberá que preguntarse, incluso, se esa introdución non debería cualificarse
de excesivamente forzada, e iso porque a sociedade, a pesar do expreso mandato constitucional de protección do dereito á integridade física e moral dos cidadáns e as cidadás
cando do ámbito do privado se trataba, cando a vulneración dese dereito á integridade
se producía no ámbito familiar e afectaba preferentemente a un grupo social, as mulleres, cando requiría a posible inspección ou invasión do espazo considerado “intocable”
como era a “vivenda familiar” ou o chamado “espazo doméstico”, aínda non interiorizara
esa conduta como unha conduta “reprochable penalmente”; en definitiva, que malia tratarse dunha conduta que atentaba contra valores expresamente proclamados no texto
constitucional, constituía unha conduta “tolerable socialmente” e “consubstancial” ás relacións entre homes e mulleres dentro do ámbito privado.

46 Para J. Carbonell Mateu, “pode dicirse que o Dereito penal desenvolve, tutelándoos, os valores pro-

clamados na Constitución e os que dela emanan; pode dicirse, en fin, que detrás de cada precepto
penal debe haber un valor con relevancia constitucional...”; Carbonell Mateu, J.: Derecho penal: concepto y principios constitucionales, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p.37. Véxase tamén Bernal
del Castillo: La discriminación en el derecho penal, Comares, Granada, 1998, p. 7.
47 Morales, F.: “Conclusión en torno al bien jurídico: Definiciones sociológicas y definiciones constitucio-

nales” en Curso de Derecho penal, Parte General, Cedes, Barcelona, 1996, p. 247.
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C.- O debate xurdido con motivo da utilización do sintagma “violencia de xénero”
A propia terminoloxía utilizada para describir as condutas que se analizan parece minimizar a problemática e reducila a unha cuestión de menor entidade que a que en realidade ten; aínda non resulta claro por que a conduta tipificada polo delito de violencia
habitual se deu en chamar “violencia doméstica”. ¿É acaso porque as máis das veces se
desenvolve no espazo doméstico, ou porque en realidade maioritariamente a quen máis
afecta é ás mulleres que son as que correntemente se desenvolven na estrutura doméstica e en consecuencia teñen menor importancia desde un punto de vista de política-criminal?
A análise da problemática obxecto do presente estudo esixe tomar conciencia da connotación de xénero e utilizar adecuadamente a terminoloxía. A utilización de termos
como o abuso conxugal, o maltrato en familia e, no suposto de análise, violencia doméstica escurecen o importante carácter de xénero que posúe este tipo de violencia, parecendo querer indicar a posible existencia dunha certa reciprocidade, segundo a cal todos
e cada un dos membros da familia, cando se fala de maltrato na familia, ou dos membros da parella, cando se fala de abuso conxugal, son susceptibles de ocuparen a posición de suxeito activo ou pasivo da actividade delituosa, reciprocidade que non se sostén á vista das cifras e da análise sociolóxica da problemática48.
Estas consideracións hai que telas en conta. Por iso considero que é inadecuado e
inaceptable, desde unha perspectiva xurídica, a tan estendida utilización do termo “violencia doméstica” para referirse ao delito de violencia habitual. Para LORENTE ACOSTA, “...non é unha violencia doméstica porque é salvaxe, nin é familiar porque non só se
produce nas relacións ou no ambiente familiar. Á muller arreméteselle por ser muller, non
por ser esposa, nai ou ama de casa; por iso moitas das agresións se producen cando
aínda non comezou a relación familiar ou doméstica, durante o noivado da parella, e non
rematan cando si o fixo a relación doméstica ou familiar. Non debemos confundir a forma
co fondo, a relación familiar ou doméstica é só o escenario onde se representa a convivencia dun home e unha muller...”49.
A primeira vista, o termo “violencia doméstica” puidera ser adecuado se temos en conta
que o exercicio da violencia entre a parella se produce a maior parte das veces no seo
do domicilio conxugal50 e que iso debe necesariamente levar a considerar que o autor
se aproveita precisamente da situación de indefensión que provoca na vítima ao tratarse
48 Para F. Angeli, “o uso da terminoloxía se non é adecuadamente especificada e contextualizada pode

representar un perigo para as mulleres porque tende a volver invisible, neutralizando a disparidade de
xéneros”; Angeli, F.: Libertà femminile e violenza sulle donne: strumenti di lavoro per interventi con
orientamenti di genere, Milán, 2000, p. 41.
49 Lorente Acosta, M.: Mi marido me pega lo normal, Ares e Mares, Barcelona, 2001, p. 38.
50 O estudo presentado polo grupo de avogadas ( Mª. J. Varela Portela e P. Ulibarrena Estévez) do Ilustre

Colexio de Barcelona ao XV Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, celebrado en Madrid en decembro de 2001, conclúe que “a maior parte dos atentados contra a vida das mulleres que efectúan as
súas parellas realízanse no seo do domicilio conxugal, no 58% dos casos, e nun 20% máis no domicilio da vítima despois de producida a separación de feito. Advírtese con iso que o lugar no que habitan acaba sendo no 78% das veces aquel no que son atacadas”, páx. 24.
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dun lugar de acceso restrinxido aos estraños, e nos que, en principio, non é fácil prestar
axuda dunha forma inmediata. A propia inviolabilidade do domicilio e o exhaustivo coñecemento que o autor ten das partes integrantes del e dos distintos medios de acceso e
fuxida sitúan a aquel nunha clara situación de prevalencia e privilexio á hora de realizar
a conduta delituosa. Non obstante, dáse o paradoxo de que esa circunstancia non foi tradicionalmente valorada polos tribunais á hora de aplicar a agravante de aproveitamento
de lugar prevista no apartado 2º do artigo 22 do Código Penal 51, cando a conduta axuizada é a morte dentro do domicilio de mulleres a mans dos seus maridos ou compañeiros. O Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género conclúe, tras analizar
cen resolucións xudiciais ditadas en aplicación do Código Penal de 1995, que en ningún
suposto foi admitida a súa concorrencia52.
A sentenza do Tribunal Supremo do 6 de abril de 199853 indícao expresamente ao sinalar que “...será preciso que tales características locais ou temporais se aproveiten para
levar a efecto o delito, con diminución do risco de defensa por parte da vítima, e o perigo de descubrimento do delito e da captura do delincuente polos axentes da policía. A
aplicación de tales agravantes esixe por tanto un dolo directo de comisión do delito, e non
poderá apreciarse cando o dolo do delito é simplemente eventual... non pode estimarse
o lugar propiciador da indefensión e a impunidade o domicilio conxugal polo feito de que
nel, tratándose de recén casados, estean sos o marido e a muller”. Para o alto tribunal,
en definitiva, a conduta cometida non presenta unha especial agravación polo feito de ser
cometida dentro do espazo doméstico.
As razóns, polo tanto, desde unha perspectiva xurídica, para considerar inadecuada a
utilización do termo “violencia doméstica” son varias; en primeiro lugar, porque iso implica asociar o termo “doméstico” a “privado”, o cal foi unha práctica habitual no caso das
mulleres como unha manifestación máis da relación de desigualdade, e como unha
forma máis de construír identidades baseadas nunha profunda falta de equidade entre
ambos os xéneros; a linguaxe contén a forza da definición, e a base de nomear constrúense categorías54.
En segundo lugar, o tipo penal permite o exercicio da violencia contra persoas que son
ou que deixasen de ser cónxuxes ou persoas a el ligadas por análoga relación de afectividade que xa non conviven no “ámbito doméstico”; abarca tamén as persoas menores
51 O apartado 2º do artigo 22 do Código Penal sinala que son circunstancias agravantes “o executar o

feito mediante disfrace, con abuso de superioridade ou aproveitamento das circunstancias de lugar,
tempo ou auxilio doutras persoas que debiliten a defensa do ofendido ou faciliten a impunidade do
delincuente”.
52 “Mujer y justicia-Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género” en XV Congreso Estatal

de Mujeres Abogadas, Madrid, 2001. A análise dos delitos contra a vida e o delito de malos tratos foi
elaborado por M.ª J. Varela Portela e P. Ulibarrena Estévez. En canto ao delito roubo, foi elaborado por
E. Cornudella Sáenz de Valluerca.
53 R. Aranzadi 481/1998 do 6 de abril.
54 En palabras de M.ª L. Calero, “as linguas non se limitan a ser un simple espello que nos devolve a rea-

lidade do noso rostro: como calquera outro modelo idealizado, como calquera outra invención cultural,
as linguas poden levarnos a conformar a nosa percepción do mundo e incluso a que a nosa actuación
se oriente dunha determinada maneira”; Calero, Mª. L.: Del silencio al lenguaje (perspectivas desde la
otra orilla), Instituto da Muller, Madrid, 2000, p. 6.
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ou incapacitadas que convivan co agresor familiar ou que, non convivindo con el, estean
suxeitos á potestade, tutela, curatela ou acollemento ou garda de feito; pero en terceiro
e cuarto lugar non só se incorpora como posible suxeito pasivo do delito a persoa amparada en calquera outra relación pola que se encontre integrada no núcleo da convivencia familiar (como a empregada de fogar ou a posible estudante de idiomas que reside
no domicilio), senón que, moito máis afastados da consideración de espazo doméstico,
se encontran aqueles outros posibles suxeitos pasivos que, pola súa especial vulnerabilidade, estean sometidos á custodia ou a garda en centros ou establecementos públicos
ou privados (anciáns, menores ou incapacitados), circunstancias que conducen a preguntarse ¿que hai de doméstico neses ámbitos?55
E en terceiro lugar porque existe un termo admitido desde o punto de vista xurídico que
engloba a conduta tipificada, que é o de “violencia habitual” ou, se é o caso, “violencia de
xénero” como denominación recoñecida por toda a comunidade internacional.
Con respecto desta denominación, “violencia de xénero”, quixera facer referencia á
polémica suscitada pola utilización desta terminoloxía en ámbitos académicos, políticos
e periodísticos, polémica que esixe deterse para expoñer as diferentes posicións e as
reflexións que o recente debate sobre o tema proporcionou e aclarar así o sentido exacto da expresión violencia de xénero, como núcleo fundamental das hipóteses formuladas
neste traballo.
A presenza crecente deste sintagma nominal levou a autoridades de diferentes campos
a preguntarse se é correcta a súa utilización, ou ben se estaremos ante unha agresión,
valla a redundancia, cara á nosa propia lingua.
Non cabe dúbida de que a lingua, como sistema de comunicación humano, é un corpo
vivo en constante evolución. As modificacións que sofre toda lingua en uso indican, unicamente, que pertence á categoría de linguas vivas suxeitas a transformacións constantes, cuxa capacidade de renovación continua non significa debilidade, senón que expresa a capacidade para representar o pensamento. Os cambios sufridos polas diferentes
linguas ao longo do tempo non sinalan máis que os cambios nas distintas realidades
sociais, a valoración delas ou a forma de consideralas. Iso ten como consecuencia ineludible que a introdución de novos elementos nunha sociedade esixe a acuñación de novas
palabras ou novas expresións para representalos.
Porén, importantes autoridades académicas do máximo prestixio manifestaron a súa
repulsa cara á utilización do termo. Así, LÁZARO CARRETER manifesta “...o idioma
sofre tamén agresións case cruentas, sen demasiadas protestas do pobo agredido no
seu idioma... Procurei informarme sobre que fai aí ese xénero e das indagacións resultan probados os seguintes feitos: a) En inglés, a palabra gender significa á vez xénero e
sexo; sabemos todos que nas linguas románicas estes termos teñen significados moi distintos, gramatical un e biolóxico o outro; b) No congreso celebrado en Pequín en 1995,
os tradutores da ONU déronlle a gender o significado de sexo. A solución, inmediatamente aceptada por algúns servos da lingua inglesa, satisfará, tal vez aos que teñen que
vivir en tal contrariedade, e sería aceptable se non ferira o sentimento lingüístico castelán (e catalán, portugués, italiano, francés, etcétera), onde se diferencian moi ben cou-

55 Véxase Polaino Navarrete, M.: La reforma penal española de 2003, Tecnos, Madrid, 2004, p. 54.
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sas tan distintas como son o xénero e o sexo... Falar de violencia de xénero parece
demasiada submisión aos ditados da ONU, autora de tantos atropelos lingüísticos”56.
Este autor, con posterioridade, ratifícase nesa opinión sinalando: “en rigor os nomes en
inglés carecen de xénero gramatical. Pero moitas linguas si o posúen, e na nosa contan
con xénero (masculino ou feminino) non só as palabras; as persoas teñen sexo (home
ou muller). A pesar diso, os signatarios hispanofalantes aceptaron devotamente xénero
por sexo nos seus documentos, e, de tales e doutras reunións internacionais, o termo
expandiuse como un rumor. Sinaleino hai meses, pero por aí temos galopando tan aberrante anglicismo; e aos que tan xusta e briosamente combaten a violencia contra o sexo,
exercéndoa cada vez máis contra o idioma”57.
Á marxe das opinións baseadas en criterios lingüísticos, e xa dentro da nosa disciplina,
MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ tamén manifestou a súa repulsa á utilización da expresión,
asumindo a tese de LÁZARO CARRETER baixo a consideración de que “resulta gramaticalmente incorrecto recorrer ao aberrante anglicismo «violencia de xénero» (bastante
estendido na linguaxe actual), que provén da expresión violencia de gender (literalmente «violencia de sexo» para aludir á exercida polos homes sobre as mulleres): esquécese con iso que só as palabras teñen xénero (masculino ou feminino, ou incluso neutro);
as persoas teñen sexo (home ou muller)”58.
Porén, voces tan autorizadas como as anteriores rebateron tal repulsa á utilización da
expresión atendendo a distintas consideracións. Así, DE ANDRÉS CASTELLANOS sinalou ao respecto que “Para moitos resulta bastante certo que, como vén sucedendo con
certa frecuencia, o español se somete aquí á omnipresente influencia do inglés contemporáneo, pero convén non esquecer que, á súa vez, a lingua inglesa se nutre constantemente e ao longo da súa propia historia, durante séculos, de termos de orixe latina que
entraron directamente ou ben a través do francés e doutras linguas romances; neste
caso, gender entrou no inglés a través do antigo francés gendre (genre en francés
moderno), que procede do neutro latino genus, generis, derivado de gignere, xerar,
segundo Corominas, ou do grego genio; o inglés violence é igualmente procedente do
latín violentia e o inglés sex procede do latín sexus, palabra de xénero masculino”59.

56 Lázaro Carreter, F.: “El dardo en la palabra. Vísperas navideñas” en El País, 3 de decembro de 2000,

páx.17.
57 Lázaro Carreter, F.: “El dardo en la palabra. Con algún género de dudas” en El País, 3 de marzo de

2002, p. 17. No mesmo sentido, Grijelmo, A.: La seducción de las palabras, Taurus, Madrid, 2000, p.
252, manifesta: “Moitas feministas levaron a súa xusta loita ao terreo da linguaxe, pero desprezando a
historia das palabras e as estruturas da lingua común... O concepto de xénero é gramatical. Escribir
violencia de xénero equivalería a escribir violencia de subxuntivo. Unha mesa é do xénero feminino
pero carece de sexo... Conviría, a quen defende a expresión violencia de xénero, ler os expertos que
apoiaron as teses feministas sen descoñecer por iso as leis da gramática nin a historia da lingua”.
58 Véxase o prólogo de C. Martínez-Buján Pérez á obra Núñez Castaño, E.: El delito de malos tratos en

el ámbito familiar, aspectos fundamentales de la tipicidad,Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 11.
59 Andrés Castellanos, S. de: “¿‘Violencia de género’?” en Revista Electrónica de Estudios Literarios

Espéculo, Universidade Complutense de Madrid, Madrid. Dispoñible en: http://www.ucm.es/info/especulo/cajetin/generob.html.
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Desde outra perspectiva, púxose de relevo que a afirmación “xénero posúe un valor
semántico unicamente gramatical”, e é cando menos inexacta; esta afirmación parece
ignorar, descoñecer ou tratar de ocultar os outros sentidos, non estritamente gramaticais,
que non só están no uso, senón tamén nos dicionarios60.
É obvio que a definición de xénero como conxunto de persoas ou cousas establecido
polos seus caracteres comúns é unánime nos dicionarios máis relevantes e admítese
sen ningunha dúbida a expresión xénero humano como equivalente a humanidade en
todos os ámbitos, tanto académicos como de usos da lingua, e porén, a discrepancia
manifesta na admisión da expresión violencia de xénero, como violencia que exercen os
homes contra as mulleres, como manifestación máis cruel da desigualdade, pode facer
sospeitar da existencia dunha cegueira específica ante novos usos da lingua relacionados precisamente coa constatación desa realidade difícil de asumir por unha sociedade
democrática e plenamente incompatible cunha conquista social imparable cal é a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.
Cada vez máis, as opinións a favor da utilización da expresión violencia de xénero animan a seguir insistindo na admisión xeneralizada do termo. Os expertos que manifestan
a necesidade de diferenciar e definir claramente, e sen ambigüidades, os termos sexo e
xénero optan pola matización entre o concepto sociocultural enraizado nos costumes e
modos sociais, xénero, e o concepto fisiolóxico ou biolóxico, sexo, tal e como se consolidou na lingua inglesa.
Os testemuños de uso da palabra xénero neste sentido, ou ben de expresións como violencia de xénero, temas de xénero, perspectiva de xénero, igualdade de xénero, etc., son
abundantes en escritos, documentos ou estudos elaborados nos últimos anos. Así, o ano
1999, declarado “Ano Europeo contra a violencia cara ás mulleres”, propiciou intensas
campañas desenvolvidas nos quince países membros da Unión Europea para promover
a supresión absoluta da tolerancia respecto ao que se deu en chamar violencia de xénero. É evidente que o que tamén se pretende é a difusión dos termos adecuados para

60 O Diccionario de la Real Academia Española , 20ª ed., Espasa, Madrid, 2001;establece a seguinte

definición de “xénero”: “m. Conxunto de seres que teñen un ou varios caracteres comúns: 1.- Modo ou
maneira de facer unha cousa. 2.- Clase ou tipo ao que pertencen persoas ou cousas. 3.- No comercio
calquera mercancía. 4.- Calquera clase de tea. 5.- Nas artes, cada unha das distintas categorías ou
clases en que se poden ordenar as obras, segundo trazos comúns de forma ou de contido. 6.- Gram.
Clase á que pertence un nome substantivo ou un pronome polo feito de concertar con el unha forma,
e xeralmente só unha da flexión do adxectivo e do pronome. Nas linguas indoeuropeas estas formas
son tres en determinados adxectivos e pronomes: masculina, feminina e neutra. 7.- Gram. Cada unha
destas formas. 8.- Gram. Forma pola que se distinguen os nomes substantivos segundo pertenzan a
unha ou outra das tres clases. 9.- Biol. Conxunto de especies que teñen certo número de caracteres
comúns.” O dicionario académico define posteriormente os seguintes sintagmas: xénero chico, xénero feminino, xénero literario, xénero masculino, xénero neutro, (obras) de xénero. Soamente tres, polo
tanto, xénero feminino, masculino e neutro, presentan referencia gramatical. En definitiva, das acepcións que ofrece a Academia de la Lengua Española, tan só a sétima, oitava e novena corresponden
á categoría gramatical, referíndose as acepcións primeira e terceira a persoas, tanto homes como
mulleres. No María Moliner (Moliner, M.: Diccionario de uso del español, Gredos, Leganés, 2001), das
cinco acepcións definidas, tan só a última, a quinta, se refire a xénero gramatical; e no Diccionario del
español actual (Seco, M.; Andrés, O. ; Ramos, G.: Diccionario del español actual, Aguilar, Madrid,
1999) das oito acepcións incluídas, tan só unha, a sexta, é de carácter gramatical.

38
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

expresar de forma unívoca o mesmo concepto no que se refire ao uso da linguaxe. En
cambio, o esforzo produciu resultados desiguais.
Así, para BENGOECHEA BARTOLOMÉ: “A miúdo nin sequera unha voz posúe un
mesmo significado para todos e todas os seus usuarios. Porque no discurso ten lugar
unha loita simbólica entre os diversos grupos sociais: a lingua é o espazo semántico no
que se producen e se combaten significados sociais; tamén é onde se aceptan ou onde
se ofrece resistencia a aqueles significados. A lingua está constantemente baixo a
influencia de moitas e diversas forzas sociais que tiran dela en diferentes direccións. Un
dos obxectivos da Academia é unificar esas tendencias, para o cal opera, entre outras
técnicas, mediante a selección e a exclusión. Isto quere dicir que o noso dicionario nin é
nin pode ser un arquivo exacto, unha acta notarial precisa, un fiel espello. Tampouco
xénero, como algo diferente de sexo, encontrou aínda espazo no DRAE61. O DRAE ignora que durante as últimas décadas moitas investigacións se centraron en delimitar as
diferenzas entre sexo e xénero. Xénero sería o conxunto de comportamentos culturais
aprendidos para diferenciarnos entre os sexos. Precisamente por iso, porque a diferenza sexual xustifica a obriga dun certo comportamento propio de mulleres e homes (xénero), é de vital importancia a aparición desa acepción”62.
Tal como o expresou MEDIAVILLA CALLEJA, “un dicionario é o resultado das condicións
en que se elaborou e da ideoloxía e actitude dos que participaron na súa redacción, e
leva consigo unha determinada visión do mundo e contribúe ademais a forxar a visión do
mundo dos que o len”63. Para LLEDÓ CUNILL, “é xa un lugar común dicir que a lingua
non é sexista, que o é a mente, a ideoloxía de quen emite unha mensaxe sexista. A lingua, ferramenta de precisión onde as haxa, limítase a reflectir esa ideoloxía, ás veces a
radiografala con portentosa exactitude”64.
Realmente, a lista de documentos, estudos, artigos, congresos e foros que se referiron
a xénero coa acepción sociocultural, e máis concretamente que utilizaron o sintagma violencia de xénero referida á violencia exercida polos homes contra as mulleres en todos
os ámbitos sociais, sería interminable, xa que o seu uso é común en círculos cada vez
máis amplos; por iso non deixa de resultar sorprendente a xordeira selectiva ante a solicitude da introdución de novos termos ou da admisión de significados diferentes aos xa
existentes, sobre todo ante a observación da gran receptividade mostrada pola Real
Academia á hora de admitir termos procedentes de diversas xergas e argots, como guay,
chachi ou yuppi, que foron recollidos e incorporados á última edición da Real Academia,
dando paso a unha nova terminoloxía utilizada por unha cantidade nada desprezable de
usuarios e usuarias da lingua española, o uso da cal enriquece a lingua de todos.

61 Diccionario de la Real Academia Española , 20ª ed., Espasa, Madrid, 2001.
62 Bengoechea Bartolomé, M. e outros: “El femenino y el masculino en el Diccionario de la Lengua de la

Real Academia Española”, Instituto da Muller, Madrid, 1998. Dispoñible en:
http://www.mtas.es/muller/publiedu/Fuentes/EnFemenino.pdf.
63 Mediavilla Calleja, M.: “Aproximación a un recorrido por el Diccionario de la Real Academia Española:

representación de mujeres y hombres” en En feminino y en masculino, Instituto da Muller, Madrid, 2000,
p. 30.
64 Lledó Cunill, E.: “De la visibilidad de las mujeres en el lenguaje” en Las mujeres y el lenguaje, nº 52,

Emakunde-Instituto Vasco da Muller, 2003, p. 6.
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Para MONTALBÁN HUERTAS, a utilización do vocábulo “xénero” como instrumento para
unha análise conceptual e histórica, fronte ao biolóxico de sexo, permitirá incidir en como
a violencia é froito da cultura e non do sexo.65
É innegable que desde unha perspectiva lingüística poidan existir razóns de importante
peso para que prestixiosos representantes do estudo da nosa lingua manteñan as súas
reticencias á hora de admitir a entrada no dicionario da expresión “violencia de xénero”,
e quizais non sexa este o lugar idóneo para afondar máis nese debate, nin posúa a que
subscribe a base científica suficiente para cuestionalo, con independencia de que “a violencia contra as mulleres” enfoca e representa a realidade deste fenómeno social de
forma impecable; malia iso, o feito de que desde a Conferencia Mundial da Muller, celebrada en Pequín en 1995, a utilización desa expresión servise para que desde moi distintas instancias se identificase, e consolidase o seu uso, cun determinado comportamento humano cuxa erradicación, no futuro, beneficiará a todo o xénero humano no seu
conxunto, creo que é un argumento de peso suficiente como para que aqueles a quen
corresponde realicen o esforzo necesario para que a súa introdución, no noso dicionario, se leve a cabo con todas as bendicións66.
O recoñecemento da específica problemática da violencia contra as mulleres por parte
da sociedade vai depender en gran medida do que nomeemos e como o nomeemos, por
iso é necesario facer un esforzo á hora de identificar e definir o mellor posible a problemática que se trata de resolver.
Seguindo esta posición e en contradición coas posturas anteriormente referidas, o
Consello Xeral do Poder Xudicial, tras a aprobación da Lei 27/2003, reguladora das
ordes de protección ás vítimas da violencia doméstica67, creou o Observatorio para a
Violencia Doméstica, como organismo dependente daquel, e con posterioridade cambiou a denominación pola de Observatorio para a Violencia Doméstica e a Violencia de
Xénero, como recoñecemento da distinta natureza das dúas problemáticas, nas que conflúen elementos similares, pero tamén diferenciadores68.

65 Montalbán Huertas, I.: Perspectiva de género: criterio de interpretación internacional y constitucional,

Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 31.
66 As reticencias a utilizar a expresión violencia de xénero quedaron patentes no Manual de tratamiento

informativo de la Violencia Doméstica, publicado polo Instituto Oficial de Radio e Televisión, en coordinación co Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, aconsellando que cando se utilice o termo “violencia de xénero” se acompañe de expresións como “violencia contra as mulleres no ámbito doméstico”, “violencia masculina na familia” ou “violencia contra as mulleres en xeral”, a fin de facilitar a comprensión da noticia. Mujer, violencia y medios de comunicación, RTVE, 2002, p. 14.
67 Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora das ordes de protección ás vítimas da violencia doméstica.
68 Consello Xeral do Poder Xudicial. Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero.

http://www.cgpj.es. Véxase tamén Proposición de lei integral contra a violencia de xénero. Boletín Oficial
de las Cortes Generales. Congreso dos Deputados. VII lexislatura, 21 de decembro de 2001. N.º 183-1.
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D.- A estrutura social como mecanismo lexitimador da
violencia contra as mulleres
O II Plan Integral contra a Violencia Doméstica aprobado polo Consello de ministros do
Estado español parte da afirmación de que a “violencia contra as mulleres é un fenómeno social de múltiples e diferentes dimensións. É a expresión dunha orde social baseada na desigualdade, como consecuencia da asignación de roles diferentes aos homes e
ás mulleres en función do seu sexo e cun recoñecemento distinto e superior para o masculino. A violencia, manifestación da desigualdade entre xéneros, é a fórmula á que recorren moitos homes para dominar as mulleres e manter os seus privilexios no ámbito familiar, producindo terribles efectos para as vítimas”69.
Nos últimos anos, dentro do campo da socioloxía e da criminoloxía, detectouse un cambio
substancial na apreciación das causas que conducen ao exercicio da violencia contra as
mulleres no ámbito familiar. Así, pasouse de considerar que a violencia se exercía en casos
moi illados e en determinados estratos sociais directamente relacionados con problemáticas de alcoholismo, toxicomanía ou dentro dunha familia desestruturada, ao recoñecemento da existencia dunha estrutura social desigual e lexitimadora do exercicio da violencia.
Moito se escribiu nos últimos vinte anos sobre as causas que motivan que nunha determinada unidade familiar xurda o exercicio da violencia como medio habitual por parte dun
dos seus membros, e elaboráronse distintas teorías explicativas dese fenómeno70.
Quixera destacar, en primeiro lugar, as denominadas teorías sociolóxicas que iniciaron a
súa andadura nos anos setenta, sobre todo a causa do impulso dado polos movementos de mulleres en Europa e Estados Unidos. Para a maior parte dos sociólogos, a violencia dentro da familia ten as súas raíces na crise que padece a institución familiar, motivada pola gran cantidade de estresores externos aos que está actualmente exposta; problemas laborais, desemprego, inseguridade económica ou o cambio que están sufrindo
as nosas normas sociais, producindo nalgúns dos seus membros condutas violentas71.
Esta tendencia estrutural á violencia vese exacerbada pola alta valoración que a familia
lle dá á privacidade, a cal permite que a violencia se encontre fóra do control social ou
que pase socialmente inadvertida. A sociedade actual concibe o exercicio da violencia
como un asunto que pertence á esfera do privado, segundo esta orientación, e acéptaa
como un mecanismo válido de resolución de conflitos. Segundo esta perspectiva sociolóxica, a responsabilidade da violencia corresponde por igual a homes e mulleres, con
independencia de que, dado que son as mulleres as que a sofren maioritariamente,
deben ser obxecto de especial consideración72.
69 II Plan Integral contra a Violencia Doméstica, aprobado polo Consello de ministros do Estado español

con data do 11 de maio de 2001.
70 Véxanse os modelos teóricos sobre a explicación da orixe dos malos tratos expostos por Cerezo

Domínguez, A. I.: El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000,
p. 80.
71 Véxase Villavicencio Carrillo, P. ; Sebastián Herranz, J.: Violencia doméstica: su impacto en la salud

física y mental de las mujeres, Instituto da Muller, Madrid, 1999, p. 55.
72 Véxase tamén Meil Landwerlin, G.: “La violencia doméstica en el contexto del cambio familiar. Una

perspectiva sociológica” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos,
Consello Xeral do Poder Xudicial, 2001, p. 77.
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A vía de análise non sería polo tanto o fenómeno da violencia contra as mulleres, senón
a problemática da violencia familiar, utilizando denominacións como a violencia marital,
violencia de parella en común ou maltrato marital 73.
Creo que habería que preguntarse se as teorías sociolóxicas non obvian un aspecto relevante como son as especiais circunstancias de desigualdade económica, laboral e cultural na que se desenvolven aínda moitas mulleres, condicións que favoreceron, apoiaron e incluso lexitimaron o exercicio da violencia ata non hai moito tempo, xa non só nos
países en vías de desenvolvemento, senón incluso naquelas sociedades que acadaron
altas cotas de desenvolvemento. Prescindir deste condicionante e reflectir a problemática como se se tratase dun conflito entre “iguais” supón partir dun presuposto radicalmente inexacto.
Outra das vías de análise do maltrato no fogar foi a teoría da aprendizaxe social; para os
seus defensores, existe unha importante correlación entre formar parte dunha familia na
que se produciron importantes vivencias de violencia e asumir no futuro o papel de suxeito activo ou pasivo da violencia. Chegouse a afirmar que maltratar as mulleres é unha
conduta aprendida que se adquire a través dun modelo. Os datos empíricos parecen avalar que esta conduta se transmite de xeración en xeración; o feito de ser vítima de violencia parental fai a vítima máis susceptible de que no futuro manteña unha relación
onde se reproduzan esas condutas; as nenas e os nenos, ao observar ou sufrir a violencia na súa familia, aprenden que as persoas que os aman son as que os maltratan;
que golpear un membro da familia é aceptable e que a violencia é xustificable cando é o
último recurso.
Dentro das teorías da aprendizaxe social, a teoría ecolóxica entende a violencia familiar
baixo as seguintes premisas: o contexto social divídese en macrosistema, que analiza en
que medida as crenzas e os valores culturais inflúen de maneira directa no exercicio da
violencia. Segundo esta teoría, o sistema de crenzas patriarcal contribuiría na incidencia
do maltrato ao xerar nos homes a crenza de que as súas expectativas ou desexos non
poden ser criticados por unha muller. En certos homes este sistema de crenzas xustificaría a violencia como un medio para conseguir establecer ese dereito natural. En
segundo lugar, o exosistema inclúe as estruturas sociais tanto formais como informais
que inflúen, delimitan e determinan o ambiente no que unha persoa se desenvolve. Os
factores do exosistema que poderían, segundo esta perspectiva, contribuír á aparición
do maltrato serían: o estrés laboral, uns ingresos económicos baixos, o desemprego e a
ausencia de apoio social. En terceiro lugar, o microsistema, que englobaría a unidade
familiar ou o contexto inmediato no cal se produce o maltrato.
A estes condicionantes habería que engadir os factores ontoxenéticos, que son aqueles
referidos ao desenvolvemento individual ou historia de aprendizaxe de cada individuo,
que sería o que cada persoa leva a este contexto social de tres niveis. Ao examinarse a
interacción das características ontoxenéticas co contexto social, pódense predicir os
patróns de conduta dos individuos. Por esta razón, a pesar de que dous homes fosen
criados coas mesmas crenzas culturais, posúan empregos e redes de apoio similares e
igual cantidade de conflitos no ambiente familiar, só un destes homes reaccionará con
violencia neste contexto social, mentres que o outro non. A base desta reacción diferen-

73 Véxase Bosch, E. ; Ferrer, V.: La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal que mata, Cátedra,

Madrid, 2002, pp. 176-177.
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cial encóntrase nas experiencias de aprendizaxe de ambos: diferente exposición a modelos violentos, diferentes repertorios de resposta para manexar conflitos e diferentes reaccións emocionais ante os conflitos entre homes e mulleres.
O perfil do home que maltrata producido pola teoría ecolóxica toma factores prestados
dos catro niveis analizados para predicir o risco de maltrato: un home cunha forte necesidade de dominar e controlar a muller (ontoxenético); cun nivel de ansiedade esaxerado nas súas relacións íntimas (ontoxenético); con modelos violentos de conduta (ontoxenético); con pobres habilidades de resolución de conflitos (ontoxenético); con estrés no
traballo ou, polo contrario, sen un posto de traballo (exosistema); illado dos grupos de
apoio (exosistema); con estrés na súa relación, é dicir, con dificultades na comunicación
(microsistema), loitas de poder (microsistema) e que vive nunha cultura onde os homes
demostran a súa valentía resolvendo os seus conflitos de forma agresiva (macrosistema)
tenderá a maltratar a súa parella.
Sen descartar a importancia dalgunha das consideracións previstas por esta teoría, considero que non explicaría o motivo da existencia de condutas de violencia habitual en
familias non afectadas por graves problemáticas de estrés, laborais ou sociais, que con
frecuencia se deron na práctica e que serían alleas á descrición anterior.
Para a teoría familiar sistémica, a familia considérase un sistema adaptativo orientado
cara a unha meta e céntrase nos procesos que causan e manteñen a violencia familiar.
Para esta opción os malos tratos manifestaranse naquelas parellas que non se comuniquen dunha maneira asertiva, igualitaria ou onde os roles non se compartan. Dentro da
teoría sistémica existen diversas tendencias que centran a súa atención en diferentes
características do sistema. Algúns investigadores consideran a violencia como o resultado do aumento do estrés no sistema, onde a explosión de violencia fai que o sistema
volva ao seu estado homeostático ata que o estrés aumente outra vez. Outros céntranse no equilibrio de poder na familia, onde o marido, ao sentirse ameazado por unha
muller moito máis preparada ca el, fai uso da violencia para manter o seu status dominante.
Pero a idea principal dos teóricos sistémicos é a noción de causalidade circular. Esta
noción atribúelle igual responsabilidade ao home que á muller pola violencia e percibe a
ambos como vítimas, tendo como consecuencia que cada membro da parella debe asumir a responsabilidade de calquera acción que acelere a aparición dos malos tratos e
que estes se deberían ver como un problema mutuo en vez de responsabilizar a un ou
a outro pola situación. No modelo sistémico interprétanse os malos tratos como unha resposta ao estrés, como unha resposta involuntaria ante os eventos desencadeantes.
As anteriores consideracións permítennos afirmar que esta teoría cae no recurso, tan
estendido, de facer culpables ás vítimas da súa desgraza, obviando que na maior parte
dos supostos os mecanismos de resolución dos conflitos están tan distantes e afastados
das vítimas que a busca de solucións se converte nun obstáculo infranqueable.
Identificar as vítimas como parcialmente responsables da situación que padecen avalaría a consideración de que o exercicio da violencia contra calquera grupo oprimido ou
subordinado estivese lexitimado, o cal atenta contra os principios básicos nos que se
asenta o noso ordenamento xurídico.
Dentro das teorías que se poden enmarcar na perspectiva familiar sistémica está a teoría dos recursos, para a que todos os sistemas sociais, incluída a familia, se basean, en
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certo grao, na forza ou na ameaza de facer uso dela. A familia é un sistema de poder
como outro calquera, e cando unha persoa non encontra outro recurso, existen moitas
probabilidades de que utilice a violencia para manter o seu poder; en definitiva, que a violencia viría ser un recurso para conseguir o que se desexa; a teoría do intercambio toma
prestado da psicoloxía da aprendizaxe o principio de que todos os seres humanos buscan o reforzo e evitan o castigo. Un individuo que lle proporciona reforzo a outro, fórzao
a cumprir cunha obrigación e, polo tanto, débelle proporcionar ao primeiro beneficios; se
fose doutro xeito, a interacción interromperíase. Segundo esta teoría, se se viola o “principio distributivo da xustiza”, é moi probable que se incremente a rabia, o resentimento,
o conflito e a violencia.
Á vista desta descrición, pregúntome se estas últimas teorías non están esquecendo que
existe unha orde xurídica que sanciona os membros da familia que fan uso da violencia
e que se constitúe nun dos principios básicos sobre os que se asenta o Estado de
Dereito.
Por último, dentro das distintas explicacións do exercicio habitual da violencia contra as
mulleres, figura a teoría feminista; para esta perspectiva teórica, a violencia é o reflexo
da relación desigual de poder nas relacións entre as mulleres e os homes, podéndose
encontrar a raíz da violencia na dimensión de dominio e poder masculino na nosa sociedade; o estado de subordinación no que se encontran as mulleres na maioría das sociedades condiciónaas a sufrir o abuso de poder. Segundo esta teoría, é indispensable considerar o constructo de xénero, que fai referencia ás construcións sociais que conteñen
conceptos do si mesmo, trazos psicolóxicos e roles familiares, ocupacionais ou políticos
asignados de forma dicotómica aos membros de cada sexo.
Para BERGALLI e BODELÓN, a antropoloxía social demostrou que as diferenzas entre
homes e mulleres, que se manifestan como nocións antagónicas, non dependen da natureza biolóxica de cada sexo, senón que son o resultado de procesos de construción
social mediante os cales se adxudican simbolicamente as expectativas e valores que
cada cultura atribúe aos seus homes e mulleres. A orde simbólica xurdida de semellantes procesos é a que foi contestada polos estudos sobre o xénero74.
Para RUBIO CASTRO, “marcar a diferenza sexual supón unha ruptura lóxica que permite enfrontarse á historia e á teoría da igualdade. Identificarse, diferenciándose do estatuto ontolóxico humano xenérico, supón non aceptar esa universalidade desvelando que
a muller non se recoñece nel. Asumir a diferenza significa optar pola realidade; significa
facer evidente como a pesar de que unha e outra vez se repite que nas sociedades
modernas todas as persoas son iguais, que as diferenzas, aínda que existentes, non son
significativas, a diferenza sexual atravesa todos os planos da vida social, política e xurídica”75.
Consecuentemente, a perspectiva feminista formula que a análise dos malos tratos debe
facerse dentro do contexto cultural, social, económico e político onde se producen, e que
a análise debe dirixirse non ao exame de por que un concreto suxeito arremete contra a
súa parella, senón a tratar de entender por que os homes en xeral utilizan a violencia
74 Bergalli, R. ; Bodelón, E. “La cuestión de las mujeres y el derecho penal simbólico” en Anuario de filo-

sofía del derecho, Madrid, Nueva Época, Tomo IX, (1992), p.53.
75 Rubio Castro, A.: Feminismo y ciudadanía, Instituto Andaluz da Muller, Sevilla, 1997, p.21.

44
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

como estratexia de control das súas parellas e que función teñen esas condutas nunha
determinada sociedade e nun determinado contexto histórico, considerando que a violencia masculina é unha expresión do status social, da raza, do xénero e do privilexio
heterosexual, a raíz da cal está na estrutura social e non na psicopatoloxía individual dos
agresores76.
Ao meu xuízo, esta vía de análise constitúe, en principio, a postura máis acertada, non
soamente dirixida á análise concreta das causas da violencia contra as mulleres, como
manifestación máis dramática de relacións desiguais ligadas a un corpo de crenzas que
caracterizan a nosa sociedade, e consecuencia dun proceso de socialización diferencial
dos sexos, senón que conterá unha importancia relevante á hora de realizar a análise
dogmática dos tipos penais que castigan as distintas formas de violencia, así como para
os efectos de realizar propostas de intervención que vaian máis alá da simple intervención individual77.
É sumamente complicado tratar de lle encontrar unha explicación dentro dunha sociedade tan organizada como a nosa ao exercicio da violencia exercida de forma sistemática cara a un determinado grupo social se non partimos da consideración de que a lexitimación desa conduta se encontra en todos os ámbitos do ordenamento xurídico, se
prescindimos de que foi a propia esencia do sistema quen lexitimou, amparou e xustificou a desigualdade que constitúe o xerme desa violencia.
Seguindo esta perspectiva, MARTÍN SERRANO, ao analizar a xénese da violencia de
xénero, sinala que cómpre ter en conta un repertorio de factores que teñen diferente
natureza e incidencia. Para iso mostra, a través dos esquemas que seguen, os factores
relevantes, que son os seguintes: factores estruturais relacionados co modelo de organización do traballo (esquema 1, páxina 55); factores estruturais relacionados coas ideoloxías de xénero (esquema 2, páxina 56); factores estruturais relacionados cos modelos
de acceso e transmisión do saber (esquema 3, páxina 57); e factores estruturais relacionados cos modelos de organizacións familiares e de parella (esquema 4, páxina 58)78.
No modelo de organización do traballo, as diferenzas afectan á posición das mulleres na
sociedade e na familia; a subordinación económica fai máis vulnerables as mulleres, e
canto máis vulnerables son, máis expostas están a padecer violencia.
O mantemento da estratificación sexual da sociedade e do desigual reparto de funcións
e recursos económicos leva aparellado un conxunto de definicións sociais estereotipadas, que serven de apoio para marcar as diferenzas entre os sexos e dotar os seus contidos con distinto valor.

76 A este respecto son moi ilustrativos os testemuños, opinións e experiencias sobre a violencia no ámbi-

to familiar recollidos por Fernández Villanueva, C. ; Domínguez Bilbao, R. e outros: La igualdad de
oportunidades. Los discursos de las mujeres sobre avances, obstáculos y resistencias Icaria,
Barcelona, 2003, p. 281.
77 Véxase Fernández Villanueva, C. ; Domínguez Bilbao, R. e outros: La igualdad de oportunidades. Los

discursos de las mujeres sobre avances, obstáculos y resistencias Icaria, Barcelona, 2003, p. 141.
78 Martín Serrano, E. “La violencia de género contra las mujeres” en Las violencias cotidianas cuando las

víctimas son mujeres, Instituto da Muller, Madrid, 1999, p. 37.
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CAUSAS DO MALTRATO A NIVEL DE MACROSISTEMA.
FACTORES ESTRUTURAIS RELACIONADOS CO MODELO DE
ORGANIZACIÓN DO TRABALLO
A organización do traballo está historicamente baseada na
diferenciación das tarefas segundo o sexo
Reprodución Social

Produción Social

Propia da muller

Propia do home

Non xera riqueza en diñeiro.
Valor de uso

Xera riqueza en diñeiro.
Valor de cambio.
Intercambio
desigual

Produce dependencia económica das mulleres nos
espazos sociais e familiares

Conduce a:
- Disposición de menores recursos económicos en manas
das mulleres.
- Peores postos de traballo para elas.
- Feminización da pobreza.

Canto máis desigual sexa a distribución de recursos segundo o
sexo:
- Maior é a dependencia económica das mulleres respecto
dos homes.
- Maior é o grao de violencia que padecen ou poden padecer.

Pódese deducir que a xeneralización do modelo democrático de familia diminuirá as
posibilidades de que as mulleres poidan padecer violencia de xénero; no entanto, hai que
contar coa inadaptación dalgúns homes aos novos requirimentos do rol de esposo e pai,
que lles pide non só seren provedores de recursos, senón tamén provedores de afectos
e coidados. Esa tensión, unida á sobrecarga de funcións domésticas e extradomésticas

46
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

CAUSAS DO MALTRATO A NIVEL DE MACROSISTEMA.
FACTORES ESTRUTURAIS RELACIONADOS COAS
IDEOLOXÍAS DE XÉNERO (SOCIALIZACIÓN)

As definicións sociais sobre o xénero están historicamente sustentadas.
Marcan as diferenzas e valoran de forma desigual a feminidade e a
masculinidade

Apóianse en sistemas de
crenzas

Plásmanse en normas que
pautan conductas de xénero
diferenciadas segundo o sexo.

Xeran estereotipia e
arquetipos
identificatorios

Canto máis ríxidas son as definicións sociais/sexuais:
- Máis intransixentes son as normas que cómpre seguir.
- Máis forte é a estereotipia.

Tanto se as mulleres
as asumen

Como se non as
asumen e as transgriden

Maior é o grao de violencia que padecen ou
poden padecer as mulleres

por parte das mulleres, pode producir desaxustes e conflitos que eventualmente concluirán en violencia conxugal. 79
Ao fío desta cuestión, e tratando de encontrar unha resposta razoable á pregunta de se
a sociedade española no ano 1989 e seguintes realmente asumía como un dereito fun-

79 Martín Serrano, E.: “La violencia de género contra las mujeres” en Las violencias cotidianas cuando

las víctimas son mujeres, Instituto da Muller, Madrid, p. 49. Para J. Sanmartín, “un home que fose
socializado na idea de que a muller é inferior e debe obedecelo, é un individuo que, no momento en
que sinta discutida ou en risco a súa autoridade é moi probable que non teña escrúpulos en facer uso
da violencia. Non é casual que gran parte dos asasinatos domésticos ocorran cando a muller decide
abandonar ou abandona de feito á súa parella, frecuentemente tras moitos anos de ter sufrido en silencio os malos tratos”. Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, Ariel, Barcelona, 2002, p. 143.
Véxase a análise das distintas teorías psicolóxicas que tratan de encontrar as razóns que levan moitas mulleres a permaneceren nunha relación de maltrato en Bosch, E. ; Ferrer, V.: La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata, Cátedra, Madrid, 2002, p. 122.
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CAUSAS DO MALTRATO A NIVEL DE MACROSISTEMA.
FACTORES ESTRUTURAIS RELACIONADOS COS
MODELOS DE ACCESO E TRANSMISIÓN DO SABER

Historicamente perpetúanse os modelos de identificación.
Actúan preferentemente por medio de:

Non académica

A ciencia

A educación

A cultura
Académica

Diferenciada
segundo o sexo

Médica Biolóxica Psicolóxica
Psicanalítica

Tradicionalmente Tradicionalmente
máis próxima á máis próxima ao
muller
home

Cando contén modelos
discriminatorios e
avaliativos:
- Entre mulleres e homes.
- Entre as propias mulleres.

Xera modelos de identificación
“bos e malos”.

A maior afastamento das
mulleres do modelo “tolerado”.

Cando transmite modelos
discriminatorios e
avaliativos que adoitan
propiciar:
- Entre os nenos a
resolución bruscados
conflitos.
- Entre as nenas a
pasividade como
resposta.

Xera agresividade nos mozos.
Dependencia nas mozas

Canto máis diferenciadas por
sexo sexan as respostas ao
conflito.

Cando sustenta a existencia
de diferentes “naturais” entre
os sexos que tenden a
xustificar determinados
comportamentos agresivos
dos homes e pasivos nas
mulleres.

Xera aceptación pola
sociedade.

A maior aceptación social do
carácter biolóxico/natural de
tales comportamentos.

Maior é o grao de violencia que padecen ou poden
padecer as mulleres.
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CAUSAS DO MALTRATO A NIVEL DE MACROSISTEMA.
FACTORES ESTRUTURAIS RELACIONADOS COS MODELOS
DE ORGANIZACIÓNS FAMILIARES E DE PARELLA

Vívese nun período de transición desde un modelo de
familia xerárquico a outro democrático.

Familia historicamente baseada
en modelos patriarcais de
relación: exercicio do poder do
home principal sobre o conxunto
das mulleres e menores

Nos homes pode
propiciar o desvío
da agresividade do
público ao privado.
Adoitan
considerarse
propietarios e
suxeitos
sancionadores.

Nas mulleres pode
propiciar a
sobrevaloración do
matrimonio e da
realización persoal
polo afecto.
Adoitan
considerarse
propiedade e
obxecto de sanción

En ambos facilita a aprendizaxe de
modelos violentos de relación que
tenden a reproducir.
Prodúcense relacións asimétricas de
dominación e toma de decisións.
A maior asimetría, maior é o grao de
violencia que padecen ou poden
padecer as mulleres.

Familia nova baseada en
modelos democráticos de
relación: exercicio compartido de
coidados, responsabilidades e
toma de decisións.

No home da parella
pode producir
inadaptación ao novo
rol.

Na muller da
parella pode
producir
sobrecarga de
funcións.

En ambos propicia a busca de
modelos consensuados de relación
e toma de decisións.
Prodúcense relacións simétricas de
poder e toma de decisións.
- A maior exercicio
democrático,
menor é o risco de violencia
que padecen ou poden
padecer as mulleres.

Canto maior sexa a inadaptación ao
novo rol por parte do home, e canto
maior sobrecarga de funcións teñan
as mulleres, maior é o risco de
conflito, que pode ou non
desembocar en violencia

damental o principio de igualdade proclamado polo artigo 14 da Constitución Española,
en adiante CE, e sen querer facer comparacións que non veñen ao caso, dada a evidente
diferenza entre ambos os Estados e sociedades, quixera facer referencia á contestación
dada o 9 de maio do ano 2001 por parte do ministro de Asuntos Exteriores do réxime
dos talibán, Wakil Ahmad Muttawakil, quen, a preguntas do entrevistador sobre se o sistema educativo inclúe tamén ás nenas, responde: “Si, porque os dous sexos son seres
humanos e teñen grandes responsabilidades, ademais da súa vida espiritual. Así que
ambos deben ser igualmente educados. Agora ben... Na nosa estrutura social, as mulleres non están destinadas a traballos duros, como conducir camións, senón principalmente a coidar dos seus fogares de acordo coa observancia dos principios islámicos e
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as tradicións locais; pero en canto á educación, as mulleres deben poder recibir educación gratuíta e mesmo educación superior”. 80
Salvando as distancias entre a sociedade española de finais dos oitenta e un réxime
como o dos talibán, que destacou, desde o seu ascenso ao poder en 1996, pola salvaxe vulneración dos dereitos humanos e a conseguinte fuxida de dous millóns de afgáns
ao veciño Paquistán, e que tras o conflito xurdido como consecuencia dos atentados
terroristas do 11 de setembro de 200181 non puido evitar que o mundo enteiro fose testemuña da situación de sobreexplotación e desigualdade en que se desenvolven as
mulleres afgás, pregúntome se esas manifestacións vertidas polo máximo representante da diplomacia afgá difiren en algo do discurso que sobre “muller, emprego e responsabilidades familiares” acollía como propio un sector maioritario da sociedade española
cando se aprobou a Lei orgánica 3/1989, do 6 de xuño, que introduciu a violencia habitual no Código Penal82. Os métodos empregados para provocar o illamento das mulleres
e a intensidade con que se exercitan non foron, indubidablemente, os mesmos, pero o
seu espírito non difire en moito do sentido pola sociedade española dos anos oitenta, o
cal permitiría constatar a afirmación feita en páxinas anteriores segundo a cal a norma
que era vulnerada cando concorría a actuación dun suxeito que durante dous anos mantén a súa esposa, ou incluso os seus fillos e fillas, nun estado constante de ameazas e
agresións, en realidade non existía 83.
Un expoñente claro de que quizais o discurso non fose moi diferente atópase no feito de
que foi o Tribunal Constitucional, a través de dúas sentenzas de gran valor simbólico e
histórico, datadas nos anos 1991 e 1992 (tres e catro anos despois, respectivamente, da
entrada en vigor da Lei orgánica 3/1989, do 21 de xuño, e trece e catorce anos despois
da proclamación do principio de igualdade a través da Constitución española de 1978)
quen provocou as modificacións legais que lles permitiron ás mulleres españolas accederen a unha serie de traballos cuxo acceso lles estaba vetado, traballos de gran simili-

80 Véxase El País, 9 de maio de 2001, p. 8.
81 A pesar dos importantes cambios que se produciron na sociedade afgá tras o conflito xurdido como

consecuencia dos atentados acaecidos nos Estados Unidos o 11 de setembro de 2001, é significativo que a modificación das estruturas sociais que subxugan as mulleres afgás han de tardar aínda
moito tempo en destruírse. Un exemplo disto maniféstase na entrevista a Sima Samar, ministra de
Asuntos para a Muller do goberno afgán recentemente nomeado. Nesta entrevista, concedida ao xornal The Guardian do 17 de xaneiro de 2002, a ministra manifesta que “mentres o resto do total de 29
membros que compoñen o goberno transitorio afgán se ían instalando nos seus respectivos ministerios, a Sra. Samar non dispuña de oficina, facendo o que boamente podía desde o salón da súa casa,
sen apenas recursos para pagar o alugueiro e o gasto de teléfono”. Con data 19 de marzo de 2002, a
ministra Samar declarou, en entrevista concedida ao Financial Times Deutschland, que deixará as
súas funcións cando sexa designado novo goberno, toda vez que é ignorada polo resto de membros
do goberno.
82 “Todos os arquetipos son resistentes ao cambio, pero un tan potente como a figura da esposa resulta

especialmente tenaz. Esta imaxe, labrada na vella lousa da división sexual do traballo que forzou a
muller ao illamento, á dependencia e á desigualdade, aínda perdura na memoria colectiva, malia ter
sido practicamente rexeitada tanto polo sentido común da xente razoable como pola comunidade científica.”; Rojas Marcos, L.: Las semillas de la violencia, Espasa, Madrid, 1995.
83 Véxanse páxina 21 e seguintes do presente estudo.
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tude cos citados polo representante talibán ao manifestar: “Na nosa estrutura social, as
mulleres non están destinadas a traballos duros como conducir camións”.
O Tribunal Constitucional, a través da sentenza do 14 de novembro de 199184, considerou que a non-admisión polo Ministerio de Defensa dunha muller ás probas para o ingreso na Academia Xeral do Aire era unha medida contraria ao artigo 14 da Constitución
española; e a través da sentenza do 14 de decembro de 1992 declárase a inconstitucionalidade do artigo 1 do Decreto do 26 de xullo de 1957 que prohibía o traballo da muller
no interior das minas.85 As circunstancias sociais en que non hai moito se desenvolveu
a existencia das mulleres, e a constatable situación de clara desigualdade en que se desenvolveu a súa vida, tanto no ámbito do privado como do público, son a manifestación
máis clara de que a loita contra a violencia non pode exercerse nin exclusiva nin preferentemente a través dos mecanismos penais, se estes non van acompañados dunha
reforma profunda das estruturas sociais que a xustifican, toleran e amparan.86
Non obstante, non é necesario acudir a un exemplo como o do réxime dos talibán para
apreciar que a violencia exercida contra as mulleres dentro do ámbito familiar constitúe
unha problemática estendida por todos os países da área occidental e que se encontra moi
ligada á relación de equilibrio necesaria entre o dereito ao traballo, a estabilidade familiar e
as responsabilidades familiares87, mesmo naquelas sociedades en que o nivel de participación política, social e económica das mulleres chegou a cotas aínda inalcanzables para
as mulleres españolas; en Suecia, cada ano unhas 16 mulleres perden a súa vida a mans
dos seus esposos ou compañeiros, o cal representa un sexto de todos os asasinatos.
En Alemaña, corenta mil mulleres ao ano teñen que buscar refuxio en casas de acollida.
No ano 2000 morreron neste país 224 mulleres a mans dos seus maridos ou compañeiros. En 2002 entrou en vigor a Lei de protección de vítimas da violencia doméstica. En
relación co Reino Unido, en decembro de 2003 foi presentado o proxecto de lei que pretende atallar a morte de 120 mulleres de media ao ano; cada ano sesenta e cinco mil
mulleres teñen que fuxir dos seus domicilios. 88
84 Véxase STC 216/1991, do 14 de novembro.
85 Véxase STC 229/1992, do 14 de decembro.
86 Esta disparidade e contradición entre o expresado polos textos legais e a realidade en que se desen-

volven as mulleres presenta realidades idénticas en distintos países; un exemplo disto constitúeo un
país como Ucraína, país que a día de hoxe non alcanza as cotas de desenvolvemento dos países da
nosa contorna, e inmerso nun ámbito cultural diferente, que accedeu á independencia no ano 1991,
pero onde a taxa de alfabetización feminina alcanza o 97,4 % (en España a taxa de alfabetización
feminina no ano 1996 era do 96,1%), e onde, ao analizar a problemática da violencia contra as mulleres, se facían no ano 2000 as seguintes afirmacións: “A condición social e cultural das mulleres ucraínas caracterízase, por unha parte, pola igualdade formal e legal de todos os cidadáns independentemente do seu sexo, e por outra, pola acusada discriminación sexual presente en todos os aspectos da
vida pública e privada (social, económica, política, laboral, familiar, etc.)”. Kateryba Levchenco, catedrática de filosofía na Universidade Estatal de Jarkov (Ucraína); Kateryba Levchenco: Relatorio presentado no Foro Mundial de Mulleres contra a Violencia, Centro Reina Sofia para o Estudo da
Violencia, Valencia, 2000.
87 Véxanse resultados da macroenquisa realizada polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, realiza-

da en xullo do ano 1999, Violencia contra as mulleres, Instituto da Muller, Madrid, 2000.
88 Véxase o xornal El País, 24 de abril de 2004.
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Incluso o propio Consello Xeral do Poder Xudicial, no seu informe previo á elaboración
da Guía práctica de actuación contra a violencia doméstica, aprobado no mes de abril do
ano 2001, parte da seguinte afirmación: “Durante séculos a violencia exerceuse no seo
da familia sen que isto provocase ningún tipo de reacción estatal, por entenderse, xeralmente, que calquera problema que acaecese dentro do ámbito doméstico debía gozar
da privacidade propia do medio familiar. Afortunadamente, aínda que moi lentamente,
este panorama foi cambiando. Nestes momentos, a sociedade tomou conciencia da magnitude do problema, e apréciase un imparable proceso de mentalización xeral acerca da
importancia de defender os dereitos fundamentais de todas as persoas, con independencia do seu sexo, idade ou condición, e calquera que for o ámbito en que se pretenda
o exercicio daqueles”.89
Coido que sobra recordar que o tipo penal que castiga a violencia habitual dentro do
ámbito doméstico tiña xa, na data en que se emite o informe, no noso ordenamento xurídico, unha historia de 11 anos; no entanto, aínda o órgano máximo dos xuíces considera positivo e necesario ese “proceso de mentalización” da sociedade acerca da importancia de defender os dereitos fundamentais das persoas, o cal quizais constitúa unha
proba máis de que o ben xurídico deste tipo penal carecía dese “corte sociolóxico” a que
antes se facía referencia, e a súa ausencia foise manifestando en todos os ámbitos en
que se foi desenvolvendo a posta en escena do tipo penal –social, policial e mesmo xudicial– constituíndo o principal motivo polo que ata o día de hoxe resultou un instrumento
moi feble, ou practicamente ineficaz, na loita contra a violencia que se exerce contra as
mulleres no ámbito familiar.90
Maqueda Abreu refírese a esta cuestión sinalando que “unha das críticas, quizais a máis
grave, é precisamente esta: a denuncia de que un delito, que se sabe frecuentemente
cometido, ata ser capaz de xerar unha importante alarma social, apenas ten sido perseguido nin castigado nestes últimos dez anos”91.
Con todo, o panorama desde hai catro ou cinco anos variou substancialmente, sobre
todo debido ao impacto que os medios de comunicación tiveron sobre a sociedade española co seu relato da situación en que se desenvolvía a vida de moitas mulleres, ou co
goteo continuo das mulleres que morreron no noso país, tras anos de convivencia caracterizada polo exercicio continuo da violencia dentro do fogar, o que provocou un potente
estímulo para os poderes públicos e, en concreto, para os operadores xurídicos.
89 Guía práctica de actuación contra a violencia doméstica, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid,

2001, Apartado 1: Formulación xeral: importancia actual do fenómeno da violencia doméstica.
90 “O escepticismo ante a eficacia da intervención penal ten varias razóns... Por unha parte, o sistema

penal non parece ser a solución a ningún dos problemas suscitados (malos tratos, delitos contra a
liberdade sexual) e a súa intervención ten un sentido máis simbólico que material. Tampouco podemos
esquecer os problemas de ineficacia desde os mesmos obxectivos propostos polo sistema penal. O
sistema penal non pode resarcir á vítima, nin solucionar o conflito que dá orixe á situación problemática e, en calquera caso, o funcionamento normal da xustiza penal provoca novos problemas tales
como unha extensión dos mecanismos punitivos e a criminalización-vitimización das partes”.
“Cuestionamiento de la eficacia del derecho penal con relación a la protección de los intereses de las
mujeres”; Bodelón González, E.: Análisis del Código Penal desde la perspectiva de género, Instituto
Vasco da Muller, Vitoria-Gasteiz, 1998, p. 199.
91 Maqueda Abreu, M. L.: “La violencia habitual en el ámbito familiar: razones de una reforma” en El nuevo

Derecho penal español. Estudios penales en memoria del profesor José Manuel Valle Muñiz, Aranzadi,
Pamplona, 2001, p. 1515.
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E.- A introdución da perspectiva de xénero na análise
dogmática do delito de violencia habitual
Instalarse nun marco teórico e utilizar os seus paradigmas coma se fosen os únicos posibles ten necesariamente como consecuencia o apoiarse nunha serie de coñecementos
cuxa frecuencia nos fai pensar na súa lexitimación como únicos, indiscutibles e inamovibles. Porén, un exame profundo e arredado das concepcións historicamente arraigadas
que situaban o exercicio da violencia como un atentado máis contra as persoas, exenta
de connotacións específicas, fará visible a vinculación entre o impacto da violencia contra as mulleres e a situación de profunda desigualdade social en que aínda se desenvolve a vida de moitas delas e dos seus fillos e fillas menores. A propia invisibilidade
desta vinculación tivo como consecuencia a ocultación da gravidade da violencia, apoiada nunha cultura de silencio e de negación do alto custo que as súas consecuencias
teñen producido.
En 1993 o Banco Mundial estimou que “as mulleres de entre quince e corenta e catro
anos de idade perden máis anos saudables de vida debido á violación e á violencia
doméstica que debido ao cáncer de mama, o cáncer de colo de útero, o parto, as enfermidades cardiovasculares, a sida, a infección de vías respiratorias, os accidentes automobilísticos, ou a guerra” 92.
O Informe sobre Poboación Mundial do ano 2000, ao analizar o cómputo do custo que
supón a “desigualdade de xénero” no apartado relativo á “violencia de xénero”, afirma
que “os gastos mundiais que causan a violencia e o abuso por motivos de xénero son de
difícil determinación. Abranguen os gastos directos de, por exemplo, o tratamento dos
efectos da violencia sobre a saúde, a enfermidade, a ausencia ao traballo, a aplicación
das leis e a protección, o albergue, a disolución do matrimonio, a pensión de alimentos
para os nenos, e todas as demais consecuencias de adaptarse ao abuso ou escapar
deste. Estes custos tamén abarcan os gastos indirectos de impedir que as mulleres traballen ou efectúen outras contribucións”.93
A erradicación da violencia contra as mulleres, sobre todo cando se converte nun modo
habitual de conduta e preside as relacións dos membros dalgunhas familias, constitúe un
obxectivo ineludible se lles queremos ofrecer ás novas xeracións algo máis que a mera
proclamación do principio de igualdade, por moi importantes que fosen os pasos dados
no ámbito lexislativo e de desenvolvemento do principio ata a data, e xa non só do citado principio, senón da súa natural consecuencia, como é a vixencia do principio de nondiscriminación por razón de sexo. Pero é evidente que os mecanismos establecidos ata
a data resultaron claramente ineficaces; por iso é imprescindible modificar o método de
traballo, en definitiva, as regras do xogo, e un dos camiños constitúeo precisamente o
feito de introducir a perspectiva de xénero no estudo das causas, dos motivos e das posibles solucións a unha problemática con importantes repercusións xurídicas, sobre todo
no ámbito penal. Faise inevitable non só o exame dos actos que poidan ser obxecto de
xulgamento, senón a análise do contexto en que tales actos se producen e o inevitable
influxo das especiais condicións de desigualdade en que aínda se desenvolven moitas
persoas.
92 Banco Mundial: Informe sobre Desenvolvemento Mundial, 1993.
93 Nacións Unidas: Informe sobre Poboación Mundial 2000. Punto 5º: Cómputo do custo da desigualda-

de de xénero. http://www.unfpa.org/swp/2000.
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Se aceptamos como válida a teoría que sitúa a orixe e as causas da violencia contra as
mulleres no lugar ou rol que as mulleres desempeñaron na sociedade, con independencia de que existan factores como o estrés, o alcohol, as drogas ou o desemprego, que
agraven substancialmente estas condutas; en definitiva, que a repartición de poderes
entre sexos, que comporta unha distribución de funcións atendendo ao xénero a que pertence, ten constituído e aínda constitúe o caldo de cultivo para o desenvolvemento de
tales condutas, a busca de alternativas debe pasar necesariamente pola introdución da
perspectiva de xénero na análise da problemática, e máis concretamente no estudo do
marco xurídico que contén medios para combatela.
IZQUIERDO, ao estudar o sistema sexo-xénero como marco de análise, sinala que “a
construción do concepto de xénero é unha tarefa que se xustifica por razóns de rigor
científico, xa que persegue diferenciar analiticamente os aspectos físicos dos psicosociais e históricos; no entanto, non foi unha iniciativa da comunidade científica, senón que
ten as súas orixes na loita das mulleres contra a discriminación sexual. A construción de
marcos teóricos para o estudo da situación social das mulleres e das relacións homemuller nos distintos ámbitos da existencia é unha das consecuencias desa loita”94.
O primeiro paso consiste en delimitar qué entendemos por xénero, na medida en que
pretende ser o método explicativo capaz de desentrañar o círculo de relacións sociais
que aparecen ocultas e diluídas tras a diferenciación sexual.
A categoría de xénero caracterízase como o conxunto de trazos, desexos, capacidades,
aptitudes, actitudes, modelos de conduta, crenzas e incluso sentimentos que, a través
dun proceso de construción social, se asignan diferenciadamente aos homes e ás mulleres. Este proceso de construción social desenvolveuse a través da historia utilizando distintos mecanismos e manifestándose en distintos niveis. Así, repercutiu na evolución do
desenvolvemento do Estado, do mercado de traballo, do acceso diferenciado á educación, a concepción da familia e, cunha especial proxección, no desenvolvemento das
relacións interpersoais. O xénero é, polo tanto, a construción dos papeis sociais do home
e da muller atribuídos ás súas diferenzas biolóxicas 95.
Con todo, esta previa asignación non tería necesariamente por qué producir efectos
negativos se non tivese comportado o denominado fenómeno da xerarquización. Este
proceso, e a súa especial repercusión no desenvolvemento dos individuos, tivo o seu
efecto máis perverso na consideración de que a uns determinados trazos ou características asignados a un ou outro sexo lles foi atribuído maior valor, en detrimento, por tanto,
do outro.
É indubidable que da propia realidade anatómica e biofisiolóxica do sexo derivan aptitudes, intereses e trazos consecuentes con tales características; cuestión distinta é que as
devanditas necesarias diferenzas impliquen a articulación dunha arbitraria escala de
valores; en definitiva, a xerarquización dos trazos masculinos por riba da consideración
dos atribuídos ás mulleres e, consecuentemente, cunha expresa vulneración do principio
de igualdade, constitúese no mecanismo a través do cal a construción de xénero dá paso
a unha estrutura social, aínda hoxe, profundamente desigualitaria, e isto porque, a pesar

94 Véxase Izquierdo, M. J.: El malestar en la desigualdad, Cátedra, Madrid, 1998, p. 19.
95 Véxase definición en Durán y Lalaguna, P.: Los límites del derecho, Comares, Granada, 1996, p. 64.
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das importantes modificacións operadas nos últimos anos, moitas das características
desa construción social se mantiveron practicamente invariables no tempo.
O obxectivo estriba non en negar o feito da diferenza senón o efecto negativo que supuxo, para as condicións de vida das persoas dun dos sexos, a distinta valoración que se
lles adxudicou a tales diferenzas. Partindo desta consideración, a igualdade de xénero
implicaría a igualitaria valoración da achega dos homes e das mulleres á sociedade.
Así o concibe o Grupo de Especialistas en Mainstreaming ao afirmar que “a igualdade
de xénero significa deseñar cómo avanzar, cambiar os marcos conceptuais da sociedade que contribúen ao mantemento de relacións desiguais de poder entre homes e mulleres”.96
En palabras de Amorós, cando se persegue a igualdade do que se trata é de establecer
unha relación de homologación, de localización nun mesmo rango de calidades ou de
suxeitos que son diferentes e perfectamente discernibles. “Que se estableza unha relación de equivalencia entre dúas persoas ou grupos non prexulga para nada que cultiven
idénticos valores, senón que tales valores, diferentes, se validen de acordo cun baremo
que os homologa. Todo dereito á diferenza presupón, obviamente, a igualdade”.97
A disolución das imaxes de xénero non implicaría, por tanto, negar o feito da diferenza
–nada máis afastado da intención– senón establecer os mecanismos idóneos para impedir que a asignación de valores distintos perpetúe a desigualdade, e nisto o ordenamento xurídico constitúe un instrumento capaz e imprescindible; todo isto desde unha posición que concibe que o cambio xa non só é solicitado polas mulleres, senón por toda
unha sociedade moito máis coñecedora e sensibilizada coas consecuencias desa desigualdade, que asume tal problemática como perturbadora da estrutura social e cuxa
resolución recae sobre toda a cidadanía. Coido que seguen vixentes as reflexións achegadas polo Tribunal Constitucional, a través da sentenza 145/1991, do 1 de xullo, dentro
do ámbito do traballo, relativas aos “tratamentos formalmente non discriminatorios dos
cales derivan, polas diferenzas fácticas que teñen lugar entre traballadores de diverso
sexo, consecuencias desiguais prexudiciais polo impacto diferenciador e desfavorable
que tratamentos formalmente iguais ou razoablemente desiguais teñen sobre os traballadores dun e outro sexo por mor da diferenza sexual”98.
Cabe, por tanto, preguntar se os instrumentos con que se pretende cumprir o mandato
constitucional de respecto ao principio de igualdade son os adecuados, se a construción
xurídica que, directa ou indirectamente, contribuíu ao mantemento da estrutura social
non igualitaria, que favorece e serve de amparo ao exercicio da violencia, podería ser
substancialmente mellorable introducindo na súa análise a dimensión de xénero.

96 Mainstreaming de Género. Informe final de las actividades del Grupo de Especialistas en

Mainstreaming. (EG-S-M) Marco conceptual, metodológico y presentación de “buenas prácticas”,
Instituto da Muller, Madrid, 2003, p. 13.
97 Amorós, C.: “Igualdad e identidad” en El concepto de igualdad, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1994,

p. 31.
98 STC 145/1991, do 1 de xullo, que introduce o concepto de discriminación indirecta, con cita expresa

da xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
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Non debemos esquecer que esa propia construción xurídica dotou durante anos de
rango legal discriminacións odiosas, no terreo tanto do público coma do privado, polo que
parece razoable suscitar a dúbida de se se constitúe nunha vía idónea para alcanzar a
igualdade ou debe ser completada a través deste instrumento, que permitiría visibilizar
os efectos que derivan da súa aplicación na vida dos homes e das mulleres.99
No entanto, é necesario partir de que a posible introdución da dimensión de xénero non
implica desvirtuar ou esquecer a vixencia do principio de igualdade ou do universalismo
dos dereitos fundamentais, senón que, polo contrario, propón unha nova construción dos
anteriores que non faga abstracción da diferenza sexual 100.
A análise do impacto que unha norma penal, na súa promulgación, na súa aplicación ou
na súa execución, ten sobre os individuos dun ou outro sexo constitúe un instrumento
que o ordenamento xurídico non pode desprezar.
A análise dese impacto, a introdución desta dimensión de xénero é o que se coñece
como mainstreaming de xénero, termo que, aínda que resultou de difícil translación ao
noso idioma, foi traducido como “principio de transversalidade”.
A introdución deste principio convértese en marco xurídico a través da Plataforma para
a Acción da IV Conferencia Mundial sobre as mulleres de Beijing. No apartado D establécese que “ao abordar a violencia contra as mulleres, os gobernos e outras entidades
deben propiciar a integración activa e visible da perspectiva de xénero en todas as políticas e programas, de modo que se realice unha análise dos seus posibles efectos sobre
mulleres e homes, respectivamente, antes de tomar decisións”. Consecuentemente, no
Obxectivo Estratéxico H.2. recóllese a necesidade de “integrar perspectivas de xénero
nas lexislacións, políticas, programas e proxectos estatais.”
Tal obxectivo estratéxico establece unha serie de medidas que deberán adoptar os
gobernos, de entre as cales quixera destacar as seguintes: a) velar por que, antes de
adoptar decisións en materia de políticas, se realice unha análise das súas repercusións
nas mulleres e os homes; b) promover estratexias e obxectivos nacionais relacionados
coa igualdade entre mulleres e homes co fin de eliminar os obstáculos ao exercicio dos
dereitos da muller e erradicar todas as formas de discriminación contra a muller; c) traballar cos membros dos órganos lexislativos, segundo proceda, co fin de promover a
introdución en todas as lexislacións e políticas dunha perspectiva de xénero.101

99 Véxase ao respecto Sevilla Merino, J.: “Igualdad y discriminación” en Igualdad de mujeres y hombres

a la luz del Tratado de Ámsterdam, Instituto da Muller, Madrid, 2001, p. 22.
100 Para L. Ferrajli “a diferenza feminina non sofre discriminación no plano xurídico, posto que neste plano

resulta descoñecida, ocultada e enmascarada: as mulleres teñen os mesmos dereitos que os homes
en canto son consideradas ou se finxe que son coma os do home e se asimilan a eles nos estilos de
vida e nos modelos de comportamento. Pero precisamente porque, descoñecida de dereito, aquela
resulta penalizada de feito, o mesmo para as mulleres que se asimilan que para as que non se asimilan, polas amplas marxes de inefectividade da proclamada igualdade”; Ferrajoli, L.: Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, p. 75.
101 Declaración e Plataforma de Acción de Beijing. Obxectivo estratéxico H.2. Las conferencias mundiales

de Naciones Unidas sobre las mujeres, Instituto da Muller, Madrid, 1999, p. 572.
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En canto ao ámbito do ordenamento xurídico comunitario, é a través da Decisión do
Consello 95/593/CEE, do 22 de decembro de 1995, relativa a un programa de acción
comunitaria a medio prazo para a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres
(1996-2000), cando se introduce esta dimensión de xénero ao establecer o seu artigo 2:
“Principio da integración da dimensión da igualdade de oportunidades entre homes e
mulleres en todas as políticas e accións (mainstreaming): o programa ten como fin promover a integración da dimensión da igualdade de oportunidades entre homes e mulleres
na elaboración, execución e seguimento de todas as políticas e accións da Unión Europea
e dos estados membros, dentro do respecto das súas competencias respectivas.”102
Froito da decisión anterior, o cuarto Programa de acción comunitario para a igualdade de
oportunidades de homes e mulleres (1996-2000) establece unha serie de obxectivos,
entre os cales o obxectivo 5º está destinado á “realización do exercicio dos dereitos das
mulleres a través da garantía da aplicación da lexislación comunitaria, da difusión da
información sobre a igualdade de oportunidades, e do fomento da dignidade de mulleres
e homes no lugar de traballo e na sociedade”, tendo sido os ámbitos prioritarios para o
logro de tal obxectivo aqueles en que a dignidade de homes e mulleres se ve socavada
por abusos relacionados co emprego ilegal, o tráfico transfronteirizo de seres humanos
e outras formas de explotación e abuso.103
Como vemos, a igualdade de trato e a tutela antidiscriminatoria convertérase nun obxectivo claro da integración europea con consecuencias importantes nos dereitos nacionais,
que se viron obrigados a levar a cabo profundas modificacións para asegurar unha igualdade efectiva de trato, en adaptación a ese impulso europeo, pero cuxo ámbito de actuación foi o do marco do dereito do traballo e da seguridade social.
Non obstante, é o Tratado de Amsterdam do 2 outubro de 1997 o que recolle o “principio
de transversalidade”, ou tratamento transversal do principio de igualdade, en toda a súa
extensión ao establecer no número 2º do seu artigo 3 que “en todas as accións recollidas no presente artigo, a Comunidade fixarase o obxectivo de eliminar as desigualdades
entre o home e a muller e promover a súa igualdade”.
Posteriormente, a proclamación solemne polo Parlamento, o Consello e a Comisión da
Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, con ocasión do Cumio Europeo
que tivo lugar en Niza, supuxo un avance máis na consecución da igualdade respecto do
Tratado de Amsterdam.104
O reforzo, por tanto, da igualdade de xénero alén do ámbito de actuación do estritamente social lévase a cabo a través da introdución da perspectiva de xénero dunha forma
efectiva e visible en todas as políticas comunitarias. Como afirma Rodríguez Piñeiro, “o
Tratado de Amsterdam integra a transversalidade ou mainstreaming non só como técnica ou método, senón como principio vinculante, que lles impón aos países comunitarios
un «dobre enfoque» das políticas, incorporar en todas elas a dimensión da igualdade. No
102 DECISIÓN 95/593/CE, Normativa comunitaria en materia de igualdad de trato, n.º 14, Instituto da

Muller, Madrid, 1999, p. 142.
103 Cuarto Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

(1996-2000), Instituto da Muller, Madrid, 2000, p. 51.
104 Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (2000/C 364/01). DOCEC do 18 de decembro,

artigo 23.

57
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

deseño e execución das accións e políticas xerais cómpre ter en conta agora o seu
impacto sobre as situacións respectivas de homes e mulleres”.105
Deste xeito superaríase a metodoloxía utilizada nos últimos anos, de tratamento sectorial da igualdade de xénero, en que o método de intervención consistiu na elaboración
de medidas concretas destinadas á muller, aplicables en ámbitos específicos e pechados, cuxos éxitos foron recoñecidos amplamente pero que, á vista dos resultados, resultaron insuficientes. Desde un punto de vista máis amplo e globalizado contémplase a
introdución da dimensión de xénero como un método máis eficaz para lograr o desenvolvemento dunha sociedade máis igualitaria, que supere desigualdades e desequilibrios
entre homes e mulleres, pero xa non só no ámbito do traballo ou no da formación, senón
na sociedade no seu conxunto.
Para Sánchez López, “o Tratado de Amsterdam sitúa a igualdade entre homes e mulleres como un dos obxectivos da Unión Europea, incluíndo na modificación do Tratado da
Unión a potenciación da igualdade entre home e muller na enumeración das misións atribuídas á Unión, e prevendo explicitamente que en todas as súas accións se debe fixar
como obxectivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade”.106
Porén, foi complicado encontrar unha clara definición do mainstreaming de xénero, póndose finalmente de acordo en adoptar a definición seguinte: “a organización, a mellora,
o desenvolvemento e a avaliación dos procesos políticos, de modo que unha perspectiva de igualdade de xénero se incorpore a todas as políticas, a todos os niveis e en todas
as etapas polos actores normalmente involucrados na adopción de medidas políticas”.107
Tras o Tratado de Amsterdam, o 20 de decembro de 2000 o Consello de Europa adoptou a Decisión pola cal se establece un Programa de acción sobre a estratexia comunitaria en materia de igualdade entre mulleres e homes (2001-2005), no obxectivo 4º do
cal, relativo á igualdade na vida civil, se pretende a loita contra a violencia de xénero e
o tráfico de brancas.108
Unha análise impecable da introdución da perspectiva de xénero no ámbito da violencia
contra as mulleres, aínda que non se trate do ámbito estritamente penal, pero si das posibles consecuencias derivadas da inevitable intervención do sistema penal, podémola
observar en Lousada Arochena, para quen “o noso dereito da seguridade social non contempla, en ningunha das súas normas, a violencia doméstica. Tal neutralidade lexislativa
maniféstase en dous aspectos: un, o que acaso a todos nos vén de inmediato á cabeza,
105 Rodríguez Piñeiro; Bravo Ferre, M.: “Igualdad y políticas sociales tras el Tratado de Ámsterdam” en

Igualdad de mujeres y hombres a la luz del Tratado de Ámsterdam, Instituto da Muller, Madrid, 2001,
p. 52. Véxase Mangas Martín, A.: “Jurisprudencia europea en materia de no-discriminación por razón
de sexo” en Igualdad de mujeres y hombres a la luz del Tratado de Ámsterdam, Instituto da Muller,
Madrid, 2001, p. 31.
106 Sánchez López, M. B.: Política comunitaria contra la discriminación de la mujer en el trabajo, Aranzadi,

Navarra, 2003, p. 113.
107 Mainstreaming de Género. Informe final de las actividades del Grupo de Especialistas en

Mainstreaming. (EG-S-M) Marco conceptual, metodológico y presentación de “buenas prácticas”,
Serie Documentos, nº 28, Instituto da Muller, Madrid, 2003, p. 26
108 DOCE L 17/22, do 19 de xaneiro de 2001.
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a ausencia de prestacións sociais públicas a favor das vítimas. Hai outro non menos
transcendental: o funcionamento normal dun sistema prestacional neutral á violencia
doméstica leva a situacións irritantes en determinadas ocasións: 1. A atribución ao agresor de prestacións xeradas pola vítima, e 2. A privación á vítima de prestacións cando se
separa do agresor.”109
Como consecuencia do mandato expreso do Tratado de Amsterdam, o lexislador comprométese, a través da Lei 30/2003, a acompañar cada anteproxecto de lei e regulamentos, ademais de coa memoria, estudo ou informe sobre a necesidade dela, cun informe sobre o impacto por razón de xénero das medidas que se establecen neste.110
No ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a Lei 7/2004 para a igualdade de mulleres e homes constitúese na ferramenta fundamental para a incorporación transversal do
principio de igualdade de xénero nas políticas a desenvolver polo Goberno galego, incorporando un compromiso específico no seu articulado en relación coa elaboración de todas
as leis e demais disposicións normativas que se elaboren desde a súa entrada en vigor.
A Constitución Europea considera de forma específica a igualdade entre homes e mulleres recoñecendo como instrumento válido o establecemento de “vantaxes concretas a
favor do sexo menos representado”.111
Partindo destes instrumentos legais anteriormente referidos, non só se constituíron
organismos específicos e departamentos para promover a igualdade, senón que estes
desenvolveron un amplo marco de actuación práctica a través da elaboración e implantación de programas e plans para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
No entanto, é evidente que ata a data e no ámbito da eficacia das medidas establecidas,
tanto no ámbito do dereito substantivo como do dereito procesual, se decantaron como
insuficientes.112
109 Lousada Arochena, J. F.: “El principio de transversalidad y el derecho de la Seguridad Social” en

Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 106, Madrid, (2001), p. 533. Véxase tamén Lousada
Arochena, J. F.: “Violencia Doméstica y Seguridad Social” en Social mes a mes, n.º 57, Madrid, (2000).
Véxase tamén Sánchez López, M. B.: “El análisis sobre la nueva normativa sobre igualdad” en Política
comunitaria contra la discriminación de la mujer en el trabajo, Aranzadi, Navarra, 2003, p. 107 e ss.
110 Lei 30/2003, do 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración do impacto de xénero nas

disposicións normativas que elabore o Goberno. BOE núm. 246, do 14 de outubro de 2003, páxinas
36.770-36.771.
111 Artigo 83, título III da Igualdade do Tratado polo que se establece unha Constitución Europea.
112 Comisión das Comunidades Europeas, Bruxelas, 14.02.2005. COM (2005) 44 final: ”Informe da

Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité
das Rexións sobre a igualdade entre mulleres e homes”, 2005. A pesar do menor crecemento económico dos últimos anos e do limitado aumento do emprego, séguense reducindo as diferenzas entre
homes e mulleres na educación e o emprego na UE ampliada a vinte e cinco Estados membros, pero
as diferenzas salariais entre ambos os sexos practicamente non variaron. O número de mulleres na
educación segue sendo superior ao dos homes. A porcentaxe de licenciadas (nivel terciario) aumentou ata o 58% en 2003, grazas a que o nivel de educación nos novos Estados membros é máis elevado. As mulleres representan agora tamén o 41% dos doutoramentos. A diferenza no emprego entre
ambos os sexos na UE-25 diminuíu un 0,5%, ata o 15,8%, entre 2002 e 2003. A taxa de emprego feminino, situada actualmente no 55,1%, aínda pode acadar o obxectivo intermedio (57% en 2005). Salvo
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A teor destes presupostos de actuación, percíbese como unha necesidade para a integración do principio de igualdade a aplicación de dúas estratexias que se complementan
e que non son susceptibles de seren substituídas ou cambiables entre si:
1.- O mantemento de políticas específicas de igualdade de xénero: para tal efecto é
imprescindible continuar na realización de actuacións que atendan a erradicar as desigualdades de xénero a través da organización de programas e de medidas de acción
positiva que contribúan a eliminar as desigualdades que se manteñen en todos os ámbitos de desenvolvemento.
Non é preciso realizar unha análise con excesivo detemento para revelar que políticas
que parecen non sexistas afectan de maneira diferente ás mulleres e aos homes. As diferenzas substanciais nas vidas de mulleres e homes explican o feito de que políticas aparentemente non discriminatorias teñan un impacto diferente en homes e mulleres e reforcen as desigualdades existentes.
Por iso non se pode prescindir das políticas específicas de igualdade de xénero que se
constitúen como estratexias orientadas directamente á desigualdade de xénero; toman
en consideración as necesidades específicas de mulleres e homes e elaboran políticas
que non son cubertas por outras áreas de acción política.

1.

As especiais condicións de desigualdade nas que se desenvolve a
vida de moitas mulleres. As esquecidas.
Non podemos prescindir doutras circunstancias que se entrelazan na vida das persoas
e acrecentan as posibilidades de ver a súa vida mediatizada pola problemática da violencia; aquelas mulleres cuxa propia realidade cotiá e circunstancias especiais de vida
as sitúa nunha posición que as fai moito máis vulnerable ante a posibilidade de sufrila e
menos capaz de procurar para si os instrumentos precisos para que a conduta sexa evitada ou, de ser o caso, sancionada; aquelas mulleres alleas ás medidas adoptadas polos
poderes públicos, as cales lles quedan moi lonxe e inalcanzables aínda hoxe, porque as
súas propias características dificultan e impiden a busca da solución; en definitiva, as
máis desiguais.
Moitas desas mulleres séntense alleas aos textos legais e ás reformas que conteñen.
Aínda que escoiten con frecuencia que as leis se acompañan de posibilidades, a estas
últimas, e malia seren consideradas as vítimas máis vulnerables, esas posibilidades poucas veces chegan. En realidade, moitas destas mulleres perciben que a lei non as recoñece; moitas séntense “as esquecidas”, entre as que se encontran:

no caso das mulleres máis novas, de entre quince e vinte e catro anos, as taxas de emprego feminino seguiron a aumentar en todos os grupos de idade, especialmente o das mulleres de máis idade
(nun 1,5%, ata o 30,7%, en 2003). Non obstante, a diferenza entre os grupos de máis idade de ambos
os sexos segue sendo a máis elevada (19,6%). A proporción media de emprego a tempo parcial é do
30,4% no caso das mulleres e tan só do 6,6% no dos homes, e a diferenza incrementouse lixeiramente
desde 1998. Este é un dos moitos factores responsables das diferenzas salariais entre ambos os
sexos. Os novos Estados membros teñen unha proporción de empregos a tempo parcial moi inferior,
en parte pola rixidez do seu mercado laboral e en parte polo seu nivel salarial máis baixo, que fai
menos viable esta opción.
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As mulleres coidadoras dos fillos e fillas, dos esposos e compañeiros, dos anciáns, dos
enfermos, que realizan o seu traballo no espazo privado, sen apoio, sen horario, con dispoñibilidade as 24 horas ao día, sen descanso semanal nin tampouco vacacións, sen
límite temporal, xa que se realiza de por vida, sen remuneración; e carecen do recoñecemento xurídico laboral que permita legalmente a súa constancia, así como o acceso a
prestacións como maternidade, incapacidade ou xubilación, entre outras, como se dunha
obriga de xénero se tratase.113
As nais apartadas dos seus fillos e fillas por graves deficiencias económicas e sen
apoio para atendelos, que ven como a sociedade do benestar as somete ao sufrimento
de entregar os seus menores en institucións públicas, sociedade que ignora que o vínculo das nais cos seus fillos é algo insubstituíble.114
As mulleres maiores que viviron a desolación, o medo, a fame, as penalidades, o exilio, a morte dos seus seres máis queridos. Mulleres que viviron marcadas pola discriminación. Mulleres que viviron no silencio. Mulleres que coñecen a inxustiza e se lles revela, ao medraren ao mesmo tempo que as súas fillas, que merecerían algo mellor. O principio de solidariedade social esixe concibir un mecanismo de cerramento no sistema
xeral de protección social, un sistema que consolide a idea do dereito dos cidadáns e
cidadás pertencentes á “sociedade do benestar”, a unha prestación económica de garantía, a unha RENDA BÁSICA DE GARANTÍA, concibida de forma diferente aos acoutados
dispositivos xa existentes de ingresos mínimos, con carácter universalista, carácter non
continxencial das situacións de necesidade potencialmente protexidas.115
As mulleres viúvas, que afrontan unha vida en soidade despois de perderen unha parte
valiosa de si mesmas. Mulleres que se encontran, tras anos de convivencia, coa imposibilidade de facer fronte economicamente a unha vida digna. Mulleres cuxa capacidade
económica é inxusta e degradante, e incompatible co malgasto dunha sociedade á que
lle custa mirar para o que queda detrás, e que vincula a protección social aos vínculos
familiares como persoa dependente, ignorando que moitas desas mulleres se viron impelidas a interromper a súa propia carreira profesional para levar a cabo o coidado doutras
persoas, prescindindo en definitiva da súa condición de individuos. No camiño cara á
individualización dos dereitos sociais aínda estamos lonxe do establecemento do dereito a unha pensión directa.116
113 Coa excepción dalgúns intentos frustrados de recoñecemento xurídico do labor que realizan as amas

de casa, os poderes públicos non recoñeceron xuridicamente o traballo que desempeñan nos fogares
españois as amas de casa, sendo de aplicación o previsto no artigo 1.3 do estatuto dos traballadores,
que establece que “están excluídos do seu ámbito os traballos familiares, salvo que se demostre a condición de asalariado dos que o leven a cabo”. Véxase ao respecto Alonso Rodríguez, E. e outras:
“Consideraciones jurídicas en torno al trabajo en el hogar. Un estudio laboral, civil y fiscal” en La Ley,
ano XXIV, n.º 5880, 28 de outubro de 2003, p. 1.
114 O apartado 1 do artigo 43 do Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a normativa regu-

ladora vixente en materia de familia, infancia e adolescencia de Galicia DOG do 6 de marzo, regula
a asunción da garda dos menores, establecendo que “cando os pais ou titores, por circunstancias graves, non poidan coidar o menor, poderán solicitar da delegación provincial competente que asuma a
garda polo tempo necesario”.
115 Véxase Indicadores para el estudio de la exclusión social en España desde la Perspectiva de Género,

Instituto da Muller, Madrid, 2004, p. 15.
116 Véxase Villota, P. e Ferrari, I.: La individualización de los derechos fiscales y sociales en España: un

modelo alternativo, Instituto da Muller, Madrid, 2000, páx. 208. Véxase Pérez Ortiz, L.: Envejecer en
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As mulleres que veñen doutros países, con outros rostros, con outra cor, con outra cultura, con outro idioma. Mulleres marcadas pola incomprensión, pola exclusión, polo prexuízo. Mulleres sumidas na desesperanza cando, ao tratar de mellorar a súa vida a través da emigración, se encontran coa soidade, o rexeitamento e o illamento social; mulleres que foron invisibles nas perspectivas teóricas clásicas sobre a migración, caracterizadas pola inexistencia de referencias estatísticas en consonancia cos paradigmas clásicos do desenvolvemento baseado no estereotipo da dependencia, da muller como economicamente inactiva. Mulleres que, contrariamente ao imaxinado, representan case a
metade dos emigrantes internacionais no mundo.117
As mulleres “mendigas” vítimas da exclusión social, que para acceder aos recursos
sociais, aínda hoxe, deben pasar por poñer a súa vida, incluso o máis privado e íntimo,
baixo o rigoroso filtro de criterios que xa criamos desterrados desde hai tempo, vulnerando o principio de igualdade de tratamento e de igualdade de oportunidades no acceso aos recursos sociais, prescindindo de que é a propia pobreza o factor máis decisivo
de marxinación e de exclusión social, e que os propios poderes públicos, a través dos
servizos sociais que orixinariamente foron creados e concibidos para atendelas, limitan
o seu acceso ás prestacións.118
As mulleres xitanas invisibles para a sociedade, abocadas a transmitir tradicións culturais que entorpecen en ocasións o seu propio desenvolvemento, a fortalecer as súas raíces sabendo que estas vulneran en gran medida dereitos fundamentais. Mulleres que,
aínda así, son o expoñente do esforzo e a dedicación, autoras e actoras do crecemento
do seu contorno.119
As mulleres afectadas por discapacidade que teñen maior probabilidade de seren
pobres ou de gozar de menor nivel de vida, de recibir unha educación incompleta, de
estaren desempregadas ou de obter menos ingresos polo seu traballo; de depender física e economicamente doutros, de sufrir máis abusos, de non ter parellas, de non crear
unha familia, de non desenvolver unha profesión; o cal permite afirmar que a minusvalía
femenino. Las mujeres mayores en España a comienzos del siglo XXI, Instituto da Muller, Madrid,
2003, p. 417.
117 Véxase Oso, L.: La migración hacia España de mujeres jefas de hogar, Instituto da Muller, 1998, p. 45;

Martín Muñoz G. ; López Sala, A.: Mujeres Musulmanas en España. El caso de la inmigración femenina marroqu, Instituto da Muller, Madrid, 2003, p. 35.
118 Véxase Valedor do Pobo: Discriminación, marxinación, exclusión social en Galicia, 1998, p. 35. –

Véxase a Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para a inserción social na Comunidade
Autónoma de Galicia, en cuxo artigo 23 recóllense as obrigas das beneficiarias/os da RISGA. No punto
4º considérase a obriga de non exercer a mendicidade nin a prostitución. DOG do 3 de outubro de
1991; BOE do 1 de xaneiro de 1992.
119 Para F. Gamella, J.: Mujeres gitanas. Matrimonio y género en la cultura gitana de Andalucía,.

Universidade de Granada; Junta de Andalucía, Secretaría para la Comunidad Gitana, 2000, p. 22.: “Os
dereitos da muller e os costumes xitanos presentan o importante dilema de ata que punto algúns elementos centrais da cultura xitana, tal como son interpretados, vividos e presentados por algúns xitanos, son hoxe contrarios á igualdade de oportunidades e dereitos entre homes e mulleres. Así como
axentes e suxeitos moi activos do cambio que se produce na súa propia comunidade, as xitanas novas
viven hoxe un conflito de valores, desexos e roles como probablemente non coñeceron as súas nais
e avoas”.
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e a discapacidade, mesmo cando son conceptos diferentes, cando afectan a unha muller,
nunha porcentaxe moi elevada de supostos encamíñaa á supervivencia a través das
prestacións de carácter asistencial, o que permite interrogarse sobre as especiais dificultades á hora de acceder ao mercado de traballo daquelas mulleres que se encontran
afectadas dunha dobre desigualdade: muller e discapacitada.120

As mulleres que non son nais, que teñen que recordarse a si mesmas que a experiencia da maternidade non esgota, nin moito menos, a cantidade de vivencias e anhelos que habitan no corpo e na mente das mulleres. Mulleres consideradas incompletas,
inacabadas, ás que se exclúe porque non cumpriron “o mandato social intocable”.121
As mulleres sen teito, que non forman parte das estatísticas fiables, nin das cifras oficiais, porque o que non ten un domicilio é como se non existise; mulleres invisibles para
unha sociedade que sempre busca un “culpable”, que ignora a corresponsabilidade
social nos fenómenos de exclusión das mulleres, e que fronte á necesaria solidariedade
social busca escusas baseadas en facer a propia vítima culpable das súas desgrazas.122

120 Para a Lei de integración social dos minusválidos, Lei 13/1982, para ter dereito ao subsidio de garan-

tía de ingresos mínimos non se require ter cotizado porque non se require ter traballado. Polo tanto, o
diminuído na súa capacidade física, psíquica ou sensorial, para a súa completa realización persoal e
a súa total integración social, así como os diminuídos profundos para a asistencia e tutela necesarias
(artigos 1 e 7 da Lei 13/1982), nada terán que ver cos incapacitados ou inválidos das prestacións contributivas do sistema: artigo 21 da citada lei. No ano 1999 había en España 3.528.222 persoas incapacitadas de ambos os sexos, das cales o 58,25% eran mulleres. En canto ás persoas que obtiveron
o certificado de minusvalía, alcanzaban a cifra de 1.086.837, das cales o 43,32% eran mulleres. Non
obstante, as persoas beneficiarias das prestacións LISMI eran 120.369, e o 80,28% delas eran mulleres. No ano 2003 houbo 79.665 persoas beneficiarias das prestacións da LISMI; no 81,02% dos
supostos eran mulleres. As cifras están extraídas de http://www.mtas.es e a fonte de elaboración procede da Enquisa sobre discapacidades, deficiencias e estados de saúde INE.
121 Véxase Marcela Lagarde: Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Editorial horas y

horas, Madrid, 1996, p. 60. “No centro da vida de cada muller non se encontra o seu EU, aí están asentados os outros. As enerxías vitais de cada muller deben destinarse a satisfacer as necesidades vitais
e os desexos dos outros, o seu traballo, os seus pensamentos e a súa afectividade cumpren con esa
disposición. Ese é o núcleo firme do cautiverio e fundamento da ausencia de liberdade xenérica das
mulleres”.
122 Para Cabrera Cabrera, J.: La acción social con personas sin hogar en España, Universidad Pontificia

Comillas ICAI-ICADE, Cáritas, Madrid 2000, pp. 134-136: “As mulleres veñen representar na actualidade entre un 15 e un 16% das PSH (persoas sen fogar). Este lixeiro incremento pódese deber tanto
a unha maior participación das mulleres nos procesos de exclusión residencial como a unha mellora
dos sistemas de detección empregados durante a recollida de datos... En todo caso, xa sexa porque,
de feito, a presenza de mulleres vaia aumentando ou porque se vaia reducindo a súa invisibilidade, e
se acepta a cifra de 9.000 persoas sen fogar atendidas nun día por termo medio, a cifra de mulleres
sen fogar estaría en 1.400 persoas, ás que habería que sumar as que non se encontran atendidas, co
que non sería esaxerado falar de entre 2.000 e 2.500 mulleres sen fogar en España nun día por termo
medio, e en canto ao grao de accesibilidade para as mulleres sen fogar, as mulleres sen fogar acceden a menos servizos que os homes; cando o consegue, é acollida por períodos de tempo máis curtos e recibe unha atención máis superficial centrada na subsistencia material e non tanto orientada
cara á inserción”.
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As mulleres que exercen a prostitución, vítimas directas da forma máis perversa de
exclusión, e suxeitos pasivos de situacións de extrema gravidade como as agresións físicas e psíquicas, retención, obrigación por forza a exercer a actividade. Mulleres cuxa vida
está revestida por un denominador común: a prostitución como unha forma simple e primitiva da loita dalgunhas mulleres pola súa subsistencia e en moitos supostos como a
nova forma de escravitude do noso tempo. Mulleres cuxa condición imposibilita o acceso ás axudas públicas destinadas á inserción social, ignorando que a única vía que lles
permitirá fuxir dese inferno reside en combinar prestacións económicas con actuacións
que fomenten a súa autonomía persoal, social e económica.
O principio de solidariedade precisa da promoción de medidas de acción positivas dirixidas a aquela cidadanía en situación de desvantaxe social que faciliten o seu libre desenvolvemento e plena participación na sociedade en condicións de igualdade. Para a
promoción da igualdade de oportunidades entre colectivos como o das mulleres prostituídas o mecanismo máis eficaz radica en propiciar o acceso aos recursos sociais e promover o seu desenvolvemento integral, garantindo o respecto á súa identidade diferencial mediante plans integrais de acción positiva.123

As mulleres que crean riqueza para o país, día a día, sen vacacións, sen dereito ao
desemprego, sen dereito a “poñerse enfermas” porque non cotizaron nunca, porque
nunca se lles permitiu acceder a nada que non fose o que por razón da súa vida ao lado
dun home puidese corresponderlles; esas mulleres ás que a sociedade lles esixiu satisfacer primeiro as necesidades da familia e de cada un dos seus membros antes que as
propias; esas tarefas non remuneradas que garanten a vida cotiá, os traballos domésticos, o coidado dos menores ou das persoas enfermas ou anciás, e que supuxo, en moitas ocasións, un elevado custo para aquelas mulleres que viron como o mantemento da
estrutura familiar se facía incompatible co seu propio desenvolvemento individual; mulleres que, cando enferman, viven a súa enfermidade como unha carga para os demais,
que chegan a rexeitarse a si mesmas por non cumpriren a súa función de coidadoras e
que reciben menos coidados dos que necesitan; desatendidas por desatender as súas
supostas obrigas; mulleres que non se consideran merecedoras de tempo e atención.
Mulleres cuxo traballo e dedicación contribuíron ao crecemento do país e cuxo recoñecemento social debería levar aparellado o recoñecemento dun dereito individual de
carácter social e directo, recoñecedor dunha situación de feito que en ningún caso está
encamiñado a estimular un sistema que perpetúe a desigualdade da repartición nos traballos do coidado; pola contra, a través do recoñecemento dos dereitos sociais das amas
de casa conseguiríase menoscabar a relación de dependencia e afianzaríase a autoestima das persoas que por dereito propio deberían ser perceptoras de pensións de xubilación directa.124

123 Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas básicas para a inserción social na Comunidade Autónoma de

Galicia, en cuxo artigo 23 se recollen as obrigas das beneficiarias/os da RISGA. No punto 4º prevese
a obriga de non exercer a mendicidade nin a prostitución. DOG do 3 de outubro de 1991; BOE do 1
de xaneiro de 1992.
124 Véxase o concepto de individualización de dereitos en La individualización de los derechos fiscales y

sociales en España: un modelo alternativo, Instituto da Muller, Madrid, 2000, p.15.
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As mulleres adolescentes ás cales se lles esixe responsabilidade nos estudos, no
ámbito da colaboración no fogar, pero ás que se privou dos dereitos derivados da autodeterminación sexual, do seu dereito a seren informadas e a tomaren decisións sobre o
seu propio corpo. Temos que partir da consideración de que a adolescencia é unha etapa
de cambio, de paso da nenez á vida adulta e non unha época estática no desenvolvemento das persoas, e non todas as que están nesa etapa teñen idénticas situacións de
madurez física nin psíquica. Estas diferenzas percíbense de maneira máis significativa
se se fai unha análise comparativa entre os adolescentes dun ou outro sexo.
Pero a adolescencia é longa no tempo e non hai dúbida de que, dependendo da persoa,
e con maior incidencia nas menores adolescentes, o grao de loita por lograr a independencia e autonomía persoal é diferente, e difire tamén segundo o tipo de familia no que
se desenvolve. En todo caso, do que non hai dúbida é de que é unha etapa da vida na
que se comezan a tomar as primeiras decisións independentes e a practicar eleccións,
e esas capacidades non deberán encontrar máis limitacións das estritamente necesarias
para garantir o seu desenvolvemento integral.
Estas consideracións obedecen sobre todo ao exercicio dos dereitos derivados da autodeterminación sexual, a consecuente demanda de información e a prestación do consentimento na toma de decisións que lle afectan en materia de saúde, cuestións cuxo
descoñecemento ou desinformación comportan importantes consecuencias, en maior
medida e por razóns obvias para as menores adolescentes.125
Se partimos da consideración de que a idade de trece anos é a que establece a liña divisoria entre a liberdade sexual e a súa ausencia126, a partir dese momento as e os menores estarían legalmente capacitados para establecer libremente relacións sexuais consentidas. Se vinculamos esa capacitación cos datos ofrecidos polo Ministerio de
Sanidade en relación coa Taxa de Interrupción Voluntaria do Embarazo referida ao ano
2002, encontrámonos con que os embarazos en adolescentes aumentan paulatinamente cada ano e con que as IVE operan unha tendencia ascendente, o cal permite afirmar
que os dereitos das menores adolescentes a recibir a información adecuada se vulnera
en gran medida, con importantes consecuencias para a vida e o desenvolvemento destas menores.127

As mulleres “novas e pobres” sobreviventes dunha ruptura matrimonial ou de parella
que encabezan fogares con fillos e fillas menores e extremas situacións de pobreza,
angustiadas pola permanente sospeita da “desatención” e o temor de se veren privadas
da súa custodia, actitude de vixilancia que parece estar asociada a unha idea de fraxilidade das familias monoparentais sustentadas por mulleres, como se esa condición as
fixese máis vulnerables á posible aparición de problemáticas nos fillos/as; mulleres sustentadoras cuxas especiais condicións de dificultade lles reportan unha posición espe-

125 Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas

en materia de información e documentación clínica.
126 Artigo 180.3 do vixente Código Penal.
127 En España houbo no ano 2003 10.656 casos de interrupción voluntaria do embarazo entre as ado-

lescentes de 15 a 19 anos; en Galicia, 357. En relación coas nenas menores de 15 anos, no mesmo
ano houbo 301 en España, 2 en Galicia. http://www.mtas.es.
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cialmente débil no mercado laboral e as envolve nas trampas da pobreza e do traballo a
tempo parcial, como se dun círculo vicioso se tratase.128
As mulleres “traballadoras” excluídas dos sistemas de protección; aquelas que traballan as mesmas horas, pero en relacións laborais consideradas especiais, como o de
empregadas de fogar, imprescindibles para o desenvolvemento profesional doutros
homes e mulleres, que, pola súa marxinación do ordenamento de traballo, polas súas
connotacións servís, pola escasa especialización requirida, e pola súa falta de produtividade económica, se encontran en moitas ocasións por debaixo dos mínimos estatutarios; relacións laborais especiais excluídas da regulación estatutaria nas que as mulleres
aparecen como integrantes case exclusivas.129
A análise das situacións descritas permite afirmar que, aínda que é certo que non hai
unha lei que regule que as mulleres sigan sendo desiguais, en realidade non foi necesario, porque o ordenamento xurídico, as normas que garanten a Igualdade e o Dereito
Fundamental á non discriminación por razón de sexo non tiveron a suficiente forza para
permitir que a realidade se modifique.
A estratexia de cara ao futuro débese completar; non é suficiente o impulso descrito para
construír unha sociedade que verdadeiramente respecte a igualdade de xénero, e así
percíbese, por exemplo, a imposibilidade de minimizar os obstáculos e os odiosos prexuízos que xustifican e lexitiman a violencia contra as mulleres ao constatar, nalgunhas
ocasións, que se encontran perfectamente delimitados no propio núcleo do ordenamento xurídico ou da dogmática.
2.- Establécese unha segunda estratexia de actuación, consistente na introdución da
perspectiva de xénero, entendida como a organización, a mellora, o desenvolvemento e
a avaliación dos procesos políticos, de modo que a igualdade de xénero se incorpore a
todas as políticas, en todos os niveis, en todas as etapas e polos actores normalmente
involucrados na adopción das citadas medidas.
Estas dúas fórmulas de traballo son complementarias e compatibles, e en ambas deberá atenderse á resolución das necesidades prácticas de xénero, é dicir, aquelas que as
propias mulleres identifican e que aínda se encontran enmarcadas nos roles tradicionais
inculcados pola sociedade; necesidades que, unha vez detectadas, requiren unha resposta inmediata.
Pero tamén, e con proxección de eficacia máis a longo prazo, se establecerán actuacións
tendentes á atención das necesidades estratéxicas de xénero, que reclaman un cambio
estrutural na organización da sociedade e constitúen un desafío directo aos roles tradicionais de xénero.

128 Para Fernández Cordón J. A. ;Tobio Soler, C.: Las familias monoparentales en España, Ministerio de

Traballo e Asuntos Sociais, 1999, páx. 261: “Máis alá da imaxe que proxectan ou que a sociedade
constrúe das mulleres soas con fillos, hai unha actitude de vixilancia e de control como se á familia
monoparental lle faltase algo que pon en cuestión a súa viabilidade como lugar de socialización”.
129 “Calquera bo observador da realidade galega sabe que a economía somerxida actúa á vez como

paliativo da pobreza e como expresión delituosa”. Véxase Valedor do Pobo: Discriminación, marxinación, exclusión social en Galicia. Informe extraordinario, 1998, p. 88.
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En definitiva, ¿por que é tan importante esta segunda estratexia ou fórmula de traballo?
A esta pregunta é necesario responder que a introdución da perspectiva de xénero sitúa
as “persoas” no núcleo da toma de decisións políticas, por encima doutro tipo de intereses; partindo dunha toma de decisións mellor informada, conducirase a un mellor goberno; involucra tanto mulleres como homes, polo que aproveita a especificidade dos recursos humanos, porque fai visible a problemática da igualdade de xénero na cultura dominante e, en definitiva, porque se aproveita de que os seres humanos non son suxeitos
abstractos, senón que posúen identidades específicas, incorporando polo tanto á acción
de goberno o potencial da diversidade.
En definitiva, trátase de introducir a dimensión de xénero como base de toda actuación
en materia de violencia de xénero ou calquera outra relacionada coa incorporación do
principio de igualdade, tanto no ámbito lexislativo como na súa aplicación ou execución.
Se partimos dalgunhas das reflexións avanzadas en páxinas anteriores, tanto en relación
coa previsión legal específica como respecto da interpretación dada polo noso alto tribunal e o vinculamos co alto índice de comisión delituosa neste ámbito que nos ocupa,
debemos preguntarnos se o dereito penal pode seguir obviando, pode seguir ignorando
e desprezando, entre outros aspectos, que o exercicio da violencia habitual afecta maioritariamente nos fogares españois ás mulleres e aos menores; que en case o oitenta por
cento dos supostos as mulleres morren a mans dos seus maridos ou compañeiros dentro do domicilio onde habitan sen que o Tribunal Supremo o considere a efectos de agravación como un dato destacable; que tras anos de soportar o exercicio da violencia habitual moitas mulleres optan pola fuxida ou a separación inmediata por se encontraren en
grave perigo para a súa vida ou integridade, o que foi valorado polos nosos tribunais
como unha circunstancia que asimila esta morte á producida entre persoas estrañas130;
que tras anos de presenciar os fillos ou fillas menores gravísimos actos de violencia, ou
incluso o feito da morte da súa nai, a xurisdición penal non contiña ata datas moi recentes131 un instrumento o suficientemente eficaz que impedise que o outro proxenitor puidese seguir tendo a patria potestade, ou incluso que a tensión separatoria pode seguir
constituíndo un medio moi recoñecido para lograr a atenuación da pena.

130 A Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá,

violencia doméstica e integración social dos estranxeiros, ampliou a operatividade da circunstancia
mixta de parentesco, que pode agravar ou atenuar a pena, prevista no artigo 23 do Código Penal, ao
suposto de ex-cónxuxes ou ex-parellas.
131 A Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá,

violencia doméstica e integración social dos estranxeiros, introduce como pena facultativa nos supostos de violencia previstos nos artigos 153 e 173,2, en atención ao interese do menor ou incapaz, a de
inhabilitación especial para o exercicio da patria potestade. Así mesmo, a Lei orgánica 15/2003, do 25
de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, mantén no artigo 46, como pena privativa de dereitos, a de inhabilitación especial para o exercicio da patria
potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento, pero introduce, de maneira expresa, a facultade do
xuíz ou tribunal sentenciador de determinar, en atención ás circunstancias do caso, o alcance da pena
en relación cos menores que estean a cargo do penado, de tal forma que a pena o poderá ser respecto de todos ou dalgún dos menores sometidos á patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento do condenado, permitindo que a pena despregue os seus efectos xa non só con respecto ao
menor que fose vítima directa do feito delituoso, senón tamén sobre os irmáns.
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Creo que Rubio acerta nas súas reflexións ao analizar tamén esta problemática, afirmando que “a verdade xurídica non é inamovible, que se constrúe ao longo da historia
de modos diferentes, así como foron diferentes os suxeitos aos cales se lles outorgou a
autoridade para seren capaces de descubrir a verdade”.132
É indubidable que as modificacións operadas nos últimos anos permitiron un cambio
transcendental en canto ao acceso doutras identidades capaces tamén de descubrir a
verdade, pero aínda a lóxica xurídica non foi permeable á introdución doutros factores
que permitan alterar a percepción que se ten do exercicio da violencia. Trátase, en definitiva, de recoñecer o peso da estrutura social como factor desencadeante de desigualdade, e de dar paso dese modo a novas formulacións dirixidas non só ao recoñecemento en abstracto da igualdade, senón á consecución da súa efectividade. 133
E así foi recoñecido pola Comisión das Comunidades Europeas, que nas súas conclusións establece:

“Invítase o Consello Europeo a que, partindo do seu informe sobre a igualdade entre mulleres e homes, inste os Estados membros a manteren o esforzo de integración da dimensión de xénero en todos os ámbitos políticos para
conseguir a igualdade de xénero. Convén dedicar un esforzo particular a:
– reforzar os mecanismos nacionais de igualdade de xénero;
– garantir unha correcta e rápida aplicación da Directiva relativa á aplicación
do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres no que se refire
ao acceso ao emprego, á formación e á promoción profesionais, e ás condicións de traballo, que deberá transpoñerse antes de outubro de 2005;
– continuar a cooperación cos interlocutores sociais para evitar a segregación por razón de sexo no mercado laboral e reducir as diferenzas salariais
entre homes e mulleres, especialmente polo que respecta ás inmigrantes;
– aumentar a participación das mulleres no mercado laboral, o cal non só
reforzará a viabilidade financeira dos sistemas de pensión, senón que lles
permitirá ás mulleres adquirir independencia económica e dispoñer de
mellores pensións propias;

132 Rubio Castro, A.: “La violencia de las formas jurídicas: la discriminación difusa o institucional” en

Aspectos civiles de las resoluciones judiciales relativas a la violencia familiar, Themis, Madrid, 2002,
p. 439. Para Bobbio, “a comunidade internacional encóntrase hoxe non só fronte ao problema de aprestar garantías válidas aos dereitos fundamentais, senón tamén fronte ao de perfeccionar continuamente o contido da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, articulándoo, especificándoo, actualizándoo, de tal xeito que non cristalice e se volva ríxido en fórmulas tanto máis solemnes canto máis
baleiras”. Bobbio, N.: Presente y porvenir de los derechos humanos. Anuario de Derechos Humanos.
Instituto de Derechos Humanos, Universidade Complutense, Madrid, 1981, p. 17. Sobre o proceso de
especificación dos dereitos fundamentais véxase Peces Barba, G.: Curso de derechos fundamentales.
Teoría general, Universidade Carlos III, Madrid, 1999, p. 180.
133 Neste sentido Ferrajoli, L.: Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Barcelona, 1999, p. 76.
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– promover o emprego das inmigrantes e recoñecer o importante papel que
estas desempeñan no proceso de integración;
– garantir e respectar os dereitos fundamentais das inmigrantes e dedicar
máis esforzo a previr e combater a violencia específica que sofren as
mulleres;
– examinar a fondo en que medida os sistemas de pensión cobren as necesidades tanto das mulleres como dos homes e notificar os resultados na próxima rolda de informes de estratexia nacional sobre pensións, en xullo de 2005;
– dentes e reforzar as estratexias para conciliar o traballo e a vida privada
das mulleres e, en igual medida, dos homes;
– utilizar plenamente os recursos que poñen a disposición os Fondos
Estruturais, especialmente o FSE, para promover a igualdade entre mulleres e homes e asegurarse de que a igualdade de xénero se integre plenamente nos próximos programas operativos destes fondos e se promova
nas diferentes fases da súa aplicación;
– desenvolver o conxunto de indicadores básicos para controlar a progresión
cara á igualdade entre mulleres e homes, con inclusión da aplicación da
Plataforma de Acción de Pekín, e, para tal fin, recoller periodicamente estatísticas adecuadas, coherentes e comparables desagregadas por sexo.134
Para MONTALBÁN HUERTAS, “esta categoría é un instrumento para descubrir e comprender os mecanismos que na práctica, a pesar do recoñecemento formal do dereito de igualdade, permiten e manteñen a subsistencia da primacía cultural dos valores androcéntricos
tanto na sociedade como no dereito. Simultaneamente, a perspectiva de xénero é unha técnica que permitirá avanzar na consecución da igualdade material, substantiva e real.135
Nada favorece máis a perpetuación e extensión da violencia como a impunidade; integrar a perspectiva de xénero dentro da análise dos instrumentos penais existentes para
combater o exercicio da violencia habitual pode constituír un dos medios para evitala.

134 “Informe da Comisión ao Consello, ao Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social Europeo

e ao Comité das Rexións sobre a igualdade entre mulleres e homes”, Bruxelas, 14.02.2005 COM
(2005) 44 final, 2005.
135 Montalbán Huertas, I.: Perspectiva de género: criterio de interpretación internacional y constitucional,

Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 222.
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F.- O cuestionamento doutrinal da necesaria intervención
do sistema penal ante a violencia contra as mulleres
Esa modificación profunda das estruturas sociais está comezando a día de hoxe a dar
sinais, pero no ano 1989 e seguintes a sociedade española recibiu con sorpresa, e
mesmo con repulsa, desde distintos ámbitos xurídicos, a posible imposición dunha pena
privativa de liberdade polo exercicio habitual da violencia dentro do ámbito familiar.
Así, ten sido frecuente na doutrina penal escoitar argumentos que mostran escepticismo
ante a utilización do sistema penal como instrumento válido e capaz para erradicar o
exercicio da violencia contra as mulleres; escepticismo ao cal se suma a preocupación
ante unha das consecuencias que podería devir para o presunto autor da conduta, como
é o feito de que puidese ver diminuídos ou recortados os dereitos que tanto custou consagrar a través do sistema de garantías imperante na actualidade no noso dereito.
Todo recorte de dereitos, en principio, debe ser observado con suma cautela, e a tal consideración coido que ninguén pode subtraerse; a dúbida reside en se ten algún fundamento
esa preocupación, cando o posible recorte de dereitos afectaría, de ser o caso, o presunto
autor dun delito que podería ter vulnerado o dereito á vida ou a integridade das persoas.
Así, un destacado sector doutrinal cuestionou, no seu momento, a posible intervención do
dereito penal ante a comisión de condutas violentas perpetradas de maneira habitual no
seo do fogar, fundamentando a non-intervención na consideración de que este sector do
ordenamento, o penal, está presidido polo principio de intervención mínima, polo que
debería reservar a súa posible repercusión para aqueles supostos en que o exercicio de
tal violencia tivese como consecuencia unha constatable lesión da saúde, xa fose na súa
vertente física ou psíquica, ou implicase un posible atentado contra a vida das persoas.
136 Afirmar que o encubrimento cultural é a causa principal desta problemática non é máis
que constatar a realidade, e negar tal apreciación suporía negar a evidencia; pero xustificar a non-intervención do dereito penal sobre a base de que se trata dun conflito moi
arraigado na sociedade, sen entrar a avaliar se iso moi arraigado ten entidade suficiente
como para ser tutelado penalmente, supón descansar no arraigo histórico dos costumes
dos pobos, e abandonar ao destino que lle tocou vivir a unha parte importante da sociedade que sofre habitualmente un atentado a bens recoñecidos pola Constitución española como dereitos fundamentais que poderían resultar profundamente vulnerados polo
exercicio da violencia de modo habitual.
A constatación da insuficiencia do sistema penal como mecanismo de resolución desta
problemática non pode ter como consecuencia a abstención do sistema penal cando nos
encontramos con condutas tan graves e que vulneran dereitos de tanta relevancia, como
se expuxo.137
136 Véxanse referencias a Bustos Ramírez; Tamarit Sumalla ; Acale Sánchez M.: El delito de malos tratos

físicos y psíquicos en el ámbito familiar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 59. Para Acale Sánchez:
“a vía de intervención ha de ser dobre: por un lado, a loita contra ese encubrimento cultural que non
corresponde ao dereito penal e, por outro lado, a protección de bens xurídicos dignos de atención polo
dereito penal fronte a ataques a eles que se considere que revisten a suficiente entidade como para
ser castigados penalmente”. Véxase Bustos Ramírez: Manual de derecho penal. Parte especial, Ariel,
Barcelona, 1991, p. 65.
137 M. Ortubay afirma que “a idea de recoñecemento social e defensa xurídica dos intereses das mulleres

é compatible coa idea do dereito penal mínimo, é máis, ambos os aspectos se complementan mutua-
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Viría ser o mesmo que absterse de impor unha sanción penal ante unha grave conduta
delituosa que atentase contra o patrimonio, ante a constatación de que o autor desenvolveu a súa vida anterior en condicións de insuficiencia económica, sobre a base de que
a súa mellor situación económica evitaría a perpetración do delito, e sobre a necesidade
de que os poderes públicos procedesen a instaurar medidas que permitan que os cidadáns desenvolvan a súa existencia en condicións máis dignas.
A sociedade aínda tería que evolucionar moito máis para chegar a admitir tal pronunciamento como válido. O debate sobre a “penalización-despenalización” sempre utilizou
exemplos afastados de bens xurídicos como a vida ou a integridade, e a problemática da
violencia contra as mulleres vulnera os devanditos bens esenciais. Como afirma Morillas
Cueva, “o mantemento da convivencia pacífica a través das pautas establecidas polo
estado social e democrático de dereito esixe protexer penalmente unha serie de bens
xurídicos, poucos pero suficientes para salvagardar a liberdade e o progreso dos individuos e da colectividade”. Coido que é incuestionable que a vida ou a integridade física
ou psíquica das persoas que se poida vulnerar a través do exercicio da violencia habitual constitúe un deses poucos bens xurídicos. 138
A cuestión radica en por qué tales pronunciamentos resultan válidos mesmo cando a
conduta delituosa afecta un ben xurídico tan necesitado de protección como é a integridade das persoas, sobre todo cando se constata que as devanditas posturas despenalizadoras non se producen cando o ben xurídico é a propiedade, ben necesitado de protección pero en todo caso carente da importancia do anterior suposto. Probablemente a
constatación de que na maior parte dos supostos as vítimas sexan mulleres e a súa posición na estrutura social sexa un factor determinante desa diferenciación de criterio.139
Algún autor aínda foi máis alá argumentando que o dereito penal non ten como función
resolver conflitos sociais; o dereito penal, a pena, é a última razón, o último argumento
que ten o Estado para o mantemento da orde social, pero non pode recorrer á pena para
a resolución de conflitos sociais, se non quere caer no descrédito; argumento que ten
sido escoitado con frecuencia.140
Á vista das anteriores consideracións pregúntome se non é realmente contraditorio
observar a reticencia á intervención do sistema penal mostrada por un importante sector
mente. A loita por desterrar a violencia contra as mulleres nas súas diversas manifestacións require a
intervención do dereito penal nos casos máis significativos, pero intervención eficaz do dereito penal
non é sinónimo de castigo a longas penas de prisión”. “Protección penal de la libertad sexual: nuevas
perspectivas”; Ortubay, M.: Análisis del Código Penal desde la perspectiva de género, Emakunde,
Vitoria-Gastéiz, 1998, p. 267.
138 Morillas Cueva, L.: “Aproximación teórica al principio de intervención mínima y a sus consecuencias

en la dicotomía penalización-despenalización” en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, 1983, p. 78.
139 Según afirma E. Bodelón González “o feminismo español utilizou a lexislación penal non como un ins-

trumento válido de resolución da violencia pero si como un elemento de denuncia. ¿como podía ser
que aquel instrumento que se dicía protector dos bens xurídicos supremos do ordenamento xurídico
non ofrecese protección á maior parte das vulneracións dos dereitos que sofre a metade da poboación?”; Bodelón González, E.: “Género y Sistema Penal” en Sistema penal y problemas sociales, Tirant
lo Blanch, Valencia, 2003, p. 472.
140 Cuesta Aguado, J. de la: La protección de la mujer en la familia, Páginas, Madrid, 1992, p. 48.
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da doutrina, que non obstante foi diminuíndo co transcurso dos anos, e a preocupación
manifestada desde outros ámbitos da sociedade, xa non só española, tendo sido recoñecido, o exercicio da violencia contra as mulleres, polos máximos representantes da
comunidade internacional como un problema de primeira magnitude.
Creo que é necesario reflexionar se ante o que nos atopamos é ante un conflito social
ou ante as gravísimas consecuencias producidas por unha actividade delituosa derivada
da persistencia dun conflito social; en todo caso, aparece como presuposto inicial a existencia dun “conflito social”. Pero, ¿cal é ese conflito social, cal é o seu contido, de onde
devén ese conflito social, existiu realmente e existe aínda ese conflito social?
Historicamente preséntase a teoría do “contrato social” como un referente ou unha “historia de liberdade”. Unha interpretación do contrato orixinario sinala que os habitantes do
estado de natureza cambian as inseguridades da liberdade natural por unha liberdade
civil, que é protexida polo Estado. Na sociedade civil a liberdade é universal, todos os
adultos gozan da mesma situación civil e poden exercer a súa liberdade en condicións
igualitarias. Disto se deduce que o contrato social é unha historia de liberdade.
Pero a liberdade civil non foi universal. A liberdade civil foi, ata hai moi pouco, un atributo masculino e dependente do dereito patriarcal. Esta dependencia do dereito patriarcal
e esta propiedade exclusiva dos homes sobre a liberdade constitúe a orixe do conflito
social ao cal o devandito autor se refire. Esta apropiación por parte do colectivo de
homes constituíu a orixe ou o xerme dos conflitos que se producen entre os xéneros, e
a súa mesma exclusividade dá lugar a que tal conflito se desenvolva en condicións claramente desiguais. 141
As partes que se ven inmersas neste conflito parten de situacións de desigualdade derivadas dos presupostos da sociedade contractual que derivaron, en palabras de Amorós,
na existencia de dous universos simbólicos distintos para os homes e para as mulleres,
que corresponden con dúas ordes conceptuais tamén distintas: a dos “iguais”, e a das
“idénticas”. 142
“Aqueles recoñécense como individuos, porque tamén se recoñecen como diversos, e
con capacidade de opinión e poder. As mulleres, polo contrario, por seren idénticas, carecen desa individualidade, de diferenza e de poder”. 143
Á vista de tales reflexións encontrámonos con que o dereito penal, realmente, non é por
si só un instrumento idóneo para resolver ese conflito orixinario, profundamente arraiga141 “O contrato social é unha historia de liberdade, o contrato sexual é unha historia de suxeición. O con-

trato orixinal constitúe, á vez, a liberdade e a dominación. A liberdade dos homes e a suxeición das
mulleres créase a través do contrato orixinal, e o carácter da liberdade civil non se pode entender sen
a metade despreciada da historia, a cal revela cómo o dereito patriarcal dos homes sobre as mulleres
se establece a partir do contrato”; Pateman, C.: El contrato sexual, Anthropos, Barcelona, 1995, p. 11.
Para R. Cobo Bedía “O contrato social non é posible se previamente as mulleres non foron suxeitadas
mediante o contrato sexual”; Cobo Bedía, R.: Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques
Rousseau, Cátedra, Madrid, 1995, p. 30.
142 Amorós, C.: Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos, Barcelona, 1985, p. 47.
143 Á hora de definir o contrato de xénero F. Angeli salientou que “nunha sociedade dada, o contrato de

xénero indica a modalidade e os significados atribuídos aos labores sociais de muller e home, defini-
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do na sociedade e con claras manifestacións en todos os ámbitos, pero si lle corresponde paliar e non inhibirse ante unha das máis crueis manifestacións dese conflito, como é
a violencia de xénero144.
A súa inhibición contribuiría a perpetuar a consideración de que o exercicio da violencia
está lexitimada, que a violencia é algo consubstancial nas relacións entre os seres humanos. Promover a non-intervención dos instrumentos penais ante tales condutas é lexitimar,
desde as máis altas esferas xurídicas, a situación de desigualdade en que se desenvolven os individuos dun e outro sexo, permitir a máis grave manifestación desa desigualdade, e isto porque a súa persistencia nos fai destruírnos a todos, ás agredidas sobre todo,
pero tamén aos agresores, e á sociedade que permite e consente que cada ano se reproduzan as cifras de mulleres mortas sen que se visualice un mínimo grao de solución; a
vixencia e respecto ao estado de dereito non pode permitir esta tolerancia e abstención.
A loita contra a desigualdade correspóndelles a outros sectores do ordenamento xurídico, pero a loita contra a impunidade de condutas que someten as vítimas a continuos
episodios de sufrimento físico ou psíquico foi historicamente competencia do sistema
penal, e non existe ningún fundamento que lexitime a súa inhibición.
En palabras de Mir Puig “só as prohibicións e mandatos fundamentais para a vida social
merecen adoptar o carácter de normas penais, só as infraccións de tales normas merecen a consideración de delitos. As normas penais máis indiscutibles, as que integran o
núcleo do dereito penal, contan cunha tradición inmemorial e conseguiron un profundo
arraigo na conciencia social.” 145
dos a través das regras da alianza e da filiación. Nas sociedades tradicionais, a economía moral da
ocupación dos coidados, a economía sexual inscrita nas regras da procreación e a forma da regulamentación da economía doméstica, constitúen un contrato de xénero que esixe das mulleres a entrega obrigada do corpo e do tempo á atención dos outros. A sobrevaloración da economía moral da familia e do servizo aos outros, que situou de forma diferencial os dous sexos, tende hoxe a pór en tea de
xuízo a prevalencia dun modelo cultural procurando un intercambio racional simétrico a través da
negociación das atribucións morais, económicas e sexuais”. Angeli, F.: Libertá femminile e violenza
sulle donne: Istrumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere, Milán, 2000, p. 50.
144 Ao fío desta cuestión quixera destacar a crítica, por acertada, efectuada por Díaz Pita e Faraldo

Cabana, á LO 14/1999, do 9 de xuño, de modificación do Código Penal de 1995, en materia de protección ás vítimas de malos tratos e da Lei de axuizamento criminal, para os cales este constitúe un
suposto máis en que a falta de investimento público provoca o empeoramento de situacións que se
deixan, en último termo, en mans do dereito penal para a súa resolución. Para as devanditas autoras
“a crítica non debe recaer nos efectos que estas normas producen, apreciados como ilexítimos... a crítica fundamental (e isto é o que converte estas normas en simbólicas) reside, precisamente, en que
non producen ningún... Resulta unha lei gratuíta porque se encadra dentro dunha serie de accións previstas polo Goberno para paliar a problemática da violencia doméstica. Mentres a reforma penal se
leva acabo con relativa rapidez, as partidas orzamentarias do 2º Plan gobernamental contra a violencia doméstica destinan máis diñeiro que o primeiro pero para utilizar no dobre de tempo, o cal constitúe, evidentemente, unha redución de feito do orzamento destinado a esta cuestión. A utilización de
leis penais substitúe así o investimento público como solución do problema”. “La utilización simbólica
del derecho penal en las reformas del Código Penal de 1995” en Revista de Derecho y Procesal Penal,
Aranzadi, 2002, pp. 127 e 147.
145 Mir Puig, S.: El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, Ariel Derecho, Barcelona,

1997, p. 155.
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Esa “tradición inmemorial” e “profundo arraigo na conciencia social” non existiron con respecto á violencia contra as mulleres; no entanto, si existe hoxe en día, manifestado en
toda a súa intensidade polo rexeitamento e repulsa ante tales condutas en todos os
ámbitos da vida social; utilizar hoxe, ante as citadas condutas, unha remisión ao principio de intervención mínima do sistema penal supón desvirtuar a esencia mesma do
devandito principio.
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G.- O principio de intervención mínima e a súa especial
proxección ante a violencia contra as mulleres
1.- Fase lexislativa
Este principio, que se decanta no pensamento punitivo actual como unha das guías de
maior importancia das que orientaron os vieiros do dereito penal racional e moderno, ao
mesmo tempo que como mecanismo de control e limitación do poder punitivo do Estado,
pode concretarse na esixencia de que o dereito penal só ha de intervir nos supostos de
ataques moi graves a bens xurídicos de especial transcendencia social.146
Coido que cómpre facer referencia á vixencia do devandito principio, as dúas caras ou
facetas que presenta e a súa estreita relación coas opinións vertidas por parte da doutrina a que nos estamos a referir, as cales cuestionaron a penalización da violencia habitual.
Desde a perspectiva do denominado carácter fragmentario do dereito penal, o que se
pretende subliñar é que a protección penal non debe prestarse a todos os bens xurídicos, senón exclusivamente aos fundamentais para o individuo e para a sociedade e isto
fronte aos ataques máis perigosos e intolerables; o dereito penal só se ocupa, en suma,
dunha parte ou fragmento do conxunto das accións ilícitas do ordenamento xurídico
xeral.
É indubidable que a vida ou a integridade física ou psíquica foron historicamente considerados “bens xurídicos fundamentais” para a sociedade. A cuestión xorde cando se formula se eses ataques a tales bens foron sempre considerados intolerables para a sociedade e a comunidade xurídica cando as vítimas eran as mulleres ou os menores, e
cando o ámbito onde se desenvolvía ese ataque era o familiar.
O carácter “case sagrado” do ámbito familiar, onde a intervención de elementos estraños
a el vulneraba os piares básicos147 en que se desenvolvían as relacións familiares, constituíu un muro difícil de destruír e un grave atranco para que tales condutas recibisen o
necesario reproche por parte do ordenamento xurídico. A proba máis evidente desta afir146 Muñoz Conde, F.: Derecho penal, 4ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 79; Morillas Cuevas, L.:

“Aproximación teórica al principio de intervención mínima y sus consecuencias en la dicotomía penalización-despenalización” en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 1983,
p. 62.
147 O apartado III da exposición de motivos da Lei do 2 de maio de 1975 de reforma do Código civil e o

Código de comercio, que procedeu á modificación de determinados artigos relativos á situación xurídica da muller casada e os deberes e dereitos dos cónxuxes, sinalaba: “os artigos 57 e 58 que concirnen as relacións persoais entre os cónxuxes, de difícil sanción xurídica, precisamente polos seus
acusados presupostos éticos e sociais, foi preciso conformalos de acordo coa xeral finalidade perseguida de equiparar no posible os cónxuxes e en harmonía co establecido respecto dos actos e relacións de alcance patrimonial. No artigo 57 resulta suprimida a fórmula discriminatoria da protección
como atributo do marido e a obediencia como obriga da muller...”. O deber de obediencia da muller
respecto do marido constituíu o piar básico sobre o cal se construíu historicamente a impunidade das
condutas de violencia no seo das familias, e isto sobre a base de que en moitos supostos e a pesar
da gravidade, encontraron a súa xustificación no consecuente “exercicio lexítimo dun dereito”.
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mación constitúeo o feito de que a violencia habitual non se integra no Código Penal
como tipo penal específico ata a mencionada reforma do ano 1989. 148
Para Polaino Navarrete non é que en épocas remotas ou pasadas non se producisen episodios illados ou duradeiros de malos tratos no seo da familia, senón que ata data relativamente recente (concretamente ata a reforma introducida no texto penal por obra da
Lei orgánica 3/1989, do 21 de xuño,) non obtivo carta de natureza no Código Penal español o delito de malos tratos 149.
E dunha forma moito máis rotunda o expresa Falcón Caro, para quen “só fixeron falta
once anos de incesante e exacerbado sufrimento, desde a proclamación da Constitución,
para que a Lei orgánica 3/1989, do 21 de xuño, introducise un precepto específico que
regulase o maltrato familiar como un comportamento delituoso.” 150
Se tales condutas non suscitaban un importante reproche social, quizais a introdución no
ano 1989 do delito de violencia habitual apoie a consideración de moitos autores151 que
sosteñen a autonomía do dereito penal, e isto ao considerar que a norma penal estende
a ameaza da pena a condutas que non están prohibidas por outros sectores do ordenamento, constituíndo a súa introdución unha función valorativa e non meramente sancionatoria. Non podemos esquecer que a Constitución española proclamaba os dereitos
que lle son inviolables á persoa humana e, en particular, o principio de igualdade, pero a
necesidade de adecuar o resto do ordenamento á vixencia destes principios foi labor
levado a cabo durante os vinte e tres anos transcorridos desde a súa entrada en vigor,
tarefa que nalgúns supostos foi de moi recente elaboración. 152
Como consecuencia disto, non creo que sexa desacertado afirmar que naquelas condutas en que a vítima era unha muller e en que a actuación do agresor se desenvolvía no
“intocable” fogar familiar, o interese xeral respecto a estas condutas encontrábase tan
debilitado que o principio de intervención mínima operou cunha especial rixidez e intensidade, provocando que a intervención teña sido, en definitiva, bastante menor do desexable e, consecuentemente, moito máis ineficaz, cos resultados que diariamente vemos
nos medios de comunicación.153

148 Neste mesmo sentido véxase Larrauri, E.: Mujeres, derecho penal y criminoloxía, Siglo Veintiuno de

España Editores, Madrid, 1994, p. 5.
149 Polaino Navarrete, M., Véxase o prólogo á obra de Falcón Caro, M. C.: Malos tratos habituales a la

mujer, Bosch, Barcelona, 2001, p. 19.
150 Falcón Caro, M. C.: Malos tratos habituales contra la mujer, Bosch, Barcelona, 2001, p. 105.
151 Según afirma Morillas Cueva “autores como Antolisei, Stampa Braun, Rodríguez Devesa e Cerezo Mir

pronúncianse a favor da autonomía do dereito penal nos termos expresados”; Morillas Cueva, L.:
“Aproximación teórica al principio de intervención mínima y sus consecuencias en la dicotomía penalización-despenalización” en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 1983,
p. 64.
152 Para Falcón Caro“ o home asumiu o rol de protector da súa familia, concedéuselle o dereito a disci-

plinar á súa muller e aos seus fillos. Cando as leis lexitimadoras desapareceron, non existiu a habilidade lexislativa pertinente que estipulase as consecuencias polo comportamento violento do home
cara á muller, o que non fai máis que lexitimar a violencia contra esta”; Falcón Caro, M. C: Malos tratos habituales contra la mujer, Bosch, Barcelona, 2001, p. 47.
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Quizais, e sobre todo en relación coas condutas que se examinan, chegase o momento
de intentar lograr un certo equilibrio e conexión entre os intereses xerais, cuxa representación corresponde a toda a colectividade, e os intereses do suxeito que viu dalgunha maneira lesionado o seu dereito, sobre todo porque é innegable que hoxe en día o
interese da colectividade neste ámbito cada día está máis próximo á vítima. En palabras
de Eser, “hai que preguntar se o desprazamento da vítima do dereito penal e procesual
que isto implica non foi xa demasiado lonxe”,154 avogando, no que se refire ao concepto
de delito, e con isto tamén á concepción do inxusto, por deter a progresiva espiritualización e abstracción que conduce ao entendemento destes como ataques ao ordenamento xurídico como tal e á correspondente desindividualización do concepto de ben xurídico. O devandito autor considera que resulta hoxe plenamente aplicable a afirmación feita
por Sessar, segundo o cal “a vítima desapareceu de modo practicamente completo
detrás do ben xurídico”.
Respectar o principio básico segundo o cal a comisión dun feito delituoso implica moito
máis que a lesión dun dereito ao suxeito pasivo do delito pode ser perfectamente conciliable coa consideración e o respecto aos intereses individuais da persoa que viu lesionado, ás veces profundamente, o seu dereito.

2.- Fase de interpretación e aplicación das normas penais
A doutrina penal é practicamente unánime, hoxe en día, á hora de manifestar que o principio de intervención mínima xa non ten ocasión de entrar en xogo ante a grave problemática da violencia contra as mulleres, tal e como o considerou o lexislador de 1989 e
as posteriores modificacións que se teñen operado ata os nosos días.155 Porén, haberá
que se preguntar se esa unanimidade non quebra ao analizar se o principio de intervención mínima desempeñou un importante papel nas outras dúas fases onde cabe a súa

153 M. Corcoy Bidasolo tamén cualificou de extremada a aplicación dos principios de intervención mínima

e do principio in dubio pro reo no xulgamento da violencia no fogar. Véxase Corcoy Bidasolo, M.:
“Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: lesiones, amenazas y coacciones” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do Poder Xudicial,
Madrid, 2001, p. 164.
154 Eser, A.: Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la víctima Universidade Externado de

Colombia, Bogotá, 1998, p. 39.
155 Non obstante, as referencias á necesidade de non perder de vista a vixencia do principio de interven-

ción mínima son constantes nos distintos autores á hora de analizar a problemática da violencia entre
persoas unidas por unha relación de afectividade, incluso naqueles supostos en que se valora positivamente as reformas efectuadas por quen lexisla destinadas a lograr unha mellor aplicación do tipo,
con referencias explícitas ao acerto da ampliación dos supostos de intervención penal ao introducir a
violencia psíquica como conduta típica. O Código Penal de 1995 incorporou aos ascendentes que no
artigo 425 do Código Penal de 1973 estaban exentos de protección, e elevou considerablemente a
pena. Así mesmo, a reforma do Código Penal e da Lei de axuizamento criminal operada pola Lei orgánica 14/1999, do 9 de xuño, en materia de protección ás vítimas de malos tratos, constitúe a demostración do desexo de quen lexisla de reforzar o camiño para combater a grave problemática, utilizando o instrumento penal. Véxase Morillas Cueva, L.: “Maltrato a familiares y personas ligadas al autor
por vínculos afectivos” en El Código Penal de 1995, cinco años después. Jornadas de derecho penal,
Universidad de Córdoba, 2002, p. 25.
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apreciación; isto é, na da interpretación156 e a aplicación das normas penais.157 A modificación dun proceso histórico de sometemento non se destrúe pola publicación no
Boletín Oficial del Estado dunha lei, por moi transcendente que fose para a comunidade
xurídica. Os expoñentes que nos poderán levar a unha conclusión son varios:

2. A - A falta de adopción de medidas cautelares
Unha das consideracións que conduciu a afirmar que o principio de intervención mínima
se aplicou con maior rixidez e intensidade nos supostos en que se xulgaban condutas
agresivas en que o suxeito pasivo eran mulleres, está constituído pola constatación da
non-adopción de medidas cautelares nos supostos de agresións, baixo o pretexto do respecto ao principio de legalidade e da falta de previsión específica da Lei de axuizamento criminal.
Nos últimos anos, en que a problemática da violencia contra as mulleres ocupou un lugar
destacado pola súa importante proxección social, estendeuse unha crenza xeneralizada
e apoiada desde distintos sectores do ámbito xurídico que afirma que os órganos xurisdicionais non tiveron instrumentos para loitar desde o ámbito penal contra esta actividade delituosa.158 As posibles medidas a adoptar en canto á protección das vítimas serán
obxecto de análise con posterioridade; non obstante, quixera destacar que a súa nonadopción por parte de xuíces e tribunais prevista pola Lei de axuizamento criminal constituíu un expoñente claro da inhibición ante as graves condutas e as súas posibles consecuencias polos operadores xurídicos.159
156 Unha mostra clara e recente da aplicación exhaustiva do principio de intervención mínima cando as

vítimas son mulleres constitúeo a Sentenza do Tribunal Supremo, abreviadamente STS, do 28 de
marzo de 2001, na cal o Tribunal Supremo casa e anula a sentenza da Audiencia Provincial de
Castellón de la Plana, absolvendo o acusado do delito de homicidio intentado e condenándoo como
autor dunha falta de lesións á pena de seis fins de semana de arresto. Maxistrado relator: Perfecto
Andrés Ibáñez. Na citada resolución declárase probado que o acusado (separado de feito da súa
esposa) “... dirixíndose á súa muller, sacou o coitelo, e tras esgrimilo díxolle a esta que a ía matar, chegando a colocarllo no estómago. A señora G. comezou a reprocharlle a súa conduta e a solicitarlle que
non continuase, procedendo o señor L., á vez que lle dicía que a ía matar, a darlle varios puñazos na
cara e a tirala ao chan, onde seguiu golpeándoa repetidas veces... a conduta axuizada foi, sen dúbida, intolerable e odiosa, pero, posto que non respondeu a un ánimo homicida senón ao de lesionar,
haberá que estar á natureza dos traumatismos ocasionados”. Ref. Aranzadi 428/24 STS do 28 de
marzo de 2001.
157 I. Montalbán Huertas analiza a escasa resposta por parte dos órganos xurisdicionais, de sorte que, ao

seu xuízo, o tope penal que castigaba a violencia habitual practicamente non foi aplicado ata o ano
1999. Montalbán Huertas, I.: “Violencia y género. La violencia doméstica como problema actual, estructural y público para el derecho”, 1º Encuentro sobre Violencia Doméstica, Consello Xeral do Poder
Xudicial, Madrid, 2004, p. 52.
158 V. Mayordomo Rodrigo refírese a esta cuestión afirmando que os recursos legais poden resultar ade-

cuados e correctos se se utilizan de modo racional; Mayordomo Rodrigo, V.: Aspectos criminológicos,
victimológicos y jurídicos de los malos tratos en el ámbito familiar, Universidad del País Vasco, Bilbao,
2003, p. 181.
159 Para C. Ganzenmüller Roig, “existe a crenza xeneralizada de que os xuíces non dispoñen de medidas

adecuadas para loitar contra estes delitos. Non obstante, na nosa opinión, as posibilidades legais
nesta materia poden resultar adecuadas e correctas, se se utilizan dun modo lóxico e racional, de
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É certo que a adopción de medidas como as restritivas de dereitos, ao tratarse de restricións ao exercicio de dereitos fundamentais, deberán ser adoptadas con suma cautela e, por suposto, con suxeición ao principio de proporcionalidade existente entre a medida que se adopte e o interese que se trate de salvagardar; no entanto, a inhibición por
parte de xuíces e tribunais foi tan absoluta neste campo que o maior esforzo das reformas lexislativas operadas nos últimos anos foi polo camiño de reforzar a previsión legal
de tales medidas; 160 e isto aínda cando antes das devanditas reformas, o artigo 13 da
Lei de axuizamento criminal xa sinalaba como medida a adoptar polo xuíz a de “dar protección aos prexudicados”; o artigo 158 do Código civil, segundo redacción dada pola Lei
orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, permitíalle ao xuíz
a adopción das medidas cautelares que estimase oportunas para apartar os fillos e fillas
menores de calquera perigo, ou para evitar calquera prexuízo que puidese derivar da
relación de filiación, entre os cales, desde logo, se encontra o ter que convivir cun pai
que agride sistematicamente a súa nai, ou incluso a eles mesmos; as devanditas medidas, sinala o precepto do Código civil, poden adoptarse dentro de calquera proceso, xa
sexa civil ou penal, e, non obstante, tal precepto sistematicamente non foi aplicado polos
nosos tribunais.
Á marxe do anteriormente exposto, e para xustificar que xa con anterioridade á Lei orgánica 14/1999, do 9 de xuño, de modificación do Código Penal de 1995, en materia de protección ás vítimas de malos tratos, e da Lei de axuizamento criminal, que establece
dunha forma exhaustiva as medidas cautelares a adoptar,161 existía unha previsión legal
específica para adoptar medidas de protección ás vítimas deste tipo de comportamento,
é necesario facer constar que a propia Lei orgánica 19/1994, do 23 de decembro, de protección de peritos e testemuñas en causas criminais, permitía, nos casos en que a autoridade xudicial apreciase un perigo grave para a persoa, para a liberdade ou para os
bens dos cales pretendan o amparo, que non constase nas dilixencias nin o nome nin o
enderezo nin outros datos identificativos das testemuñas.
Esta medida apenas ten sido aplicada nas tramitacións das denuncias de violencia dentro do fogar; mesmo ten sido moi dificultoso evitar que o agresor coñecese o lugar onde
se refuxiaba a vítima naqueles supostos en que esta se encontraba ingresada nunha
casa de acollida para mulleres vítimas de malos tratos, dificultando en moitas ocasións
o obxectivo de manter o anonimato dos citados centros, e co conseguinte perigo xa non
só para a muller que participaba no proceso en cuestión, senón incluso para outras
mulleres alí ingresadas ou para os seus fillos e fillas.

maneira que existe un amplo catálogo de posibilidades que, ben por falta de información, ou por específica conveniencia persoal, nin se instan, nin se aplican adecuadamente”; Ganzenmüller Roig, C.: La
violencia doméstica. Respuestas jurídicas desde una perspectiva sociológica. R G D 2000. (664-665).
160 Véxase a Lei orgánica 14/1999, do 9 de xuño, antes referida.
161 Entre as modificacións operadas pola L. O. 14/1999 destaca a introdución do artigo 544 bis da Lei de

axuizamento criminal, que prevé un elenco de medidas cautelares entre as cales se encontra: a prohibición de residencia no ámbito territorial que, segundo a gravidade das circunstancias, considere o
xuíz; a prohibición de acudir a aqueles lugares que o xuíz determine; a prohibición de aproximación á
vítima, familiares ou outras persoas que determine o xuíz, e a prohibición de comunicación por escrito, verbal ou visual, por calquera medio de comunicación ou medio informático ou telemático, coa graduación que sexa precisa a teor das circunstancias do caso.
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Realmente, coido que se pode afirmar sen equivocarse que a previsión legal foi reiteradamente non aplicada polos órganos xurisdicionais sen que existise motivo ningún que
impedise a habilitación de medidas de protección naqueles supostos de grave ameaza
para a vida das vítimas, ou de atentado á súa integridade.162
Esta cuestión tamén foi analizada polo Consello Xeral do Poder Xudicial no seu informe
previo á emisión da Guía práctica contra a violencia doméstica, a que xa fixemos referencia con anterioridade.163 No citado informe maniféstase, no apartado relativo ás medidas cautelares e de protección ás vítimas, que “constitúe un feito obxectivamente constatable na actualidade a sensación de desamparo que padecen as vítimas deste tipo de
delitos e, paralelamente, a de impunidade que acompaña os autores deste tipo de agresións. As causas xeradoras deste resultado indesexable son múltiples, pero entre elas
destacan poderosamente as dúas seguintes: por un lado, o reducido número de sentenzas condenatorias que se ditan en relación co número real de agresións que se cometen no seo familiar, e por outro, a falta de inmediatez da resposta xudicial nos escasos
supostos en que se formulan denuncias, inmediatez que resulta imprescindible para provocar nos agresores a reflexión, o temor e, finalmente, o abandono das súas condutas
violentas ante a reacción fulminante e contundente na súa contra do sistema legal”.164
Este exercicio de autocrítica supón un gran paso adiante na loita contra a violencia contra as mulleres, pero por si só non salva vidas se non comporta unha substancial modificación da mecánica de traballo de xuíces e tribunais165.
Constitúe un presuposto irrenunciable o respecto e o mantemento do amplo catálogo de
dereitos que a nosa lei procesual penal recolle a fin de garantir os dereitos dos imputa-

162 Para M. Comas de Argemir Cendra, “a excepción dos delitos relacionados co terrorismo e o narcotrá-

fico, a experiencia demostra que moi excepcionalmente se aplica polos órganos xurisdicionais as
medidas de protección previstas nesta lei, nos delitos relacionados coa violencia familiar, a pesar de
que no seu ámbito de aplicación non se exceptúa ningún dos delitos previstos e tipificados no Código
Penal(...) non existe obstáculo legal ningún, en aplicación desta lei, para que nos caso de ameazas de
morte graves nos cales se aprecie real perigo para a integridade física da vítima se acorde a súa protección...”. “Novedades legislativas introducidas por la L. O. 14/1999, de 9 de junio, en materia de protección a las víctimas de malos tratos: las faltas penales, penas accesorias y medidas cautelares”;
Comas de Argemir Cendra, M.: La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos,
Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 215.
163 Véxase o Informe do Consello Xeral do Poder Xudicial, maio 2001, Apartado 5 F: Medidas cautelares

y medidas de protección de la víctima: su falta de eficacia actual.
164 É quizais moi significativo que, en relación co delito de violencia habitual, na súa redacción dada polo

Código Penal de 1995, o Tribunal Supremo só tivese ocasión de se pronunciar no marco da casación
en seis ocasións: STS do 29 de abril de 1999 (RJ 1999/3332); STS do 19 de maio de 2000 (RX
2000/4896); STS do 24 de xuño de 2000 (RX 2000\5792); STS do 26 de xuño de 2000 (RX
2000\5801); STS do 7 de setembro de 2000 (RX 2000/7925); e STS do 5 de marzo de 2001 (RX
2001\1304).
165 Véxase ao respecto a análise sobre a aplicación do artigo 544 bis realizado por Magro Servet, V.: “La

modificación de la regulación de la orden de protección en el proyecto de ley de medidas de protección
integral contra la violencia de género” en La Ley, año XXV, n.º 6096, 29 de setembro de 2004, p. 2.

80
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

dos; pero o respecto a este catálogo é perfectamente conciliable coa protección de dereitos fundamentais.166
Esta inhibición foi constatada pola Conferencia de Ministros da Unión Europea sobre a
violencia contra as mulleres de marzo de 2002, na cal se expón que, malia as modificacións operadas recentemente polos ordenamentos xurídicos dos estados membros, se
detectan numerosas dificultades para levar á práctica as novas medidas legais adaptadas para garantir a protección das vítimas. 167
Un dos estudos en que se analizou o índice de aplicación das medidas de protección
previstas pola Lei orgánica de protección ás vítimas de malos tratos168 foi presentado
pola Asociación de Mulleres Xuristas Themis. Nel analízanse cen supostos en que, tras
unha denuncia por violencia habitual, lesións ou tamén agresión ou abuso sexual no seo
da parella, se insta a solicitude de medidas de protección ao amparo da reforma antedita.169
Entre as conclusións do citado estudo coido que merece ser destacado que, a pesar dos
instrumentos fornecidos pola reforma de 1999, seguen a ser moi poucos os xulgados que
adoptan estas medidas, segundo opinión das súas autoras por unha posible “reserva ou
temor á posible vulneración de dereitos do denunciado cando se contrapoñen os bens
en conflito, aparecendo máis importante a liberdade deambulatoria do agresor que a
integridade física da vítima”. Destácase así mesmo que a efectividade da medida de
afastamento, cando se adopta, en ocasións queda en dúbida, xa que “os xuíces de familia son reticentes á hora de limitaren as comunicacións do agresor cos fillos e as fillas,
ou incluso suspendelas, tal e como faculta o artigo 94 do Código civil”;170 producíndose
unha total contradición entre as resolucións ditadas polas distintas xurisdicións, civil e
penal, contradición que facilita a impunidade e o incumprimento das medidas de protección acordadas pola xurisdición penal, co conseguinte perigo para as vítimas.
Resalta tamén o estudo o feito de que en moi poucos supostos o xuíz, de oficio, acorde
tales medidas de protección, así como a necesidade de arbitrar medidas a fin de asegurar o efectivo cumprimento delas. En definitiva, o estudo ratifica a escasa aplicación da
devandita reforma.
166 Para J. Solé Riera e E. Larrauri Piojan, “o abano de dereitos que protexen o imputado é, sen ningún

xénero de dúbidas, impresionante; basta con acudir ao contido do artigo 520 da LACr. para constatar
esta afirmación. A este respecto, nada pode, nin debe, obxectarse: as garantías do imputado no proceso penal foron un logro do propio sistema procesual, e como tales deben manterse. Isto non obstante, ¿acaso o ordenamento xurídico non debe velar pola protección de quen sofre as consecuencias
que a falta de defensa ocasionou no cidadán?”; Solé Riera, J. ; Larrauri Piojan, E.: “Violencia doméstica y situación de la víctima. Una aproximación jurídico-material y procesal” en Justicia, n.º 1, (1999),
p. 54.
167 Véxase o Documento de Debate para a Conferencia de Ministros da Unión Europea sobre violencia

contra as mulleres, Santiago de Compostela, España, marzo de 2002, p. 8.
168 Lei orgánica 14/1999, do 9 de xuño, antes referida.
169 THEMIS, Asociación de Mujeres Juristas: Aspectos civiles de las resoluciones judiciales relativas a la

violencia familiar, Madrid, 2002, p. 110.
170 THEMIS, Asociación de Mujeres Juristas: Aspectos civiles de las resoluciones judiciales relativas a la

violencia familiar, Madrid, 2002, p. 160.
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Por último, a Comisión Mixta Congreso-Senado dos Dereitos da Muller, no seu Informe
do Relatorio sobre a erradicación da violencia doméstica, aborda nas súas conclusións
dúas cuestións distintas: en primeiro lugar, que as medidas cautelares son escasamente aplicadas (conclusión 6.9); e, en segundo lugar, que aínda que a Lei orgánica 14/1999,
do 9 de xuño, de modificación do Código Penal en materia de protección ás vítimas de
malos tratos, se pode cualificar como un punto de inflexión extraordinariamente importante, á vista da experiencia aplicativa desta nova normativa, considérase que estes instrumentos necesitan o seu perfeccionamento (conclusión 6.3).171
Non obstante, e aínda que a análise das cifras non contradí o contido das opinións vertidas polas institucións ou asociacións a que se fixo referencia con anterioridade, é innegable que a análise da estatística específica sobre a utilización das medidas cautelares
adoptadas pola vía do artigo 544 bis da Lei de axuizamento criminal, reflicte un significado incremento progresivo na súa utilización. Así, a Memoria da Fiscalía Xeral do
Estado do ano 2003, que fornece datos correspondentes ao anterior ano xudicial, afirma
que no ano 1999 foron acordadas algunhas das prohibicións previstas no artigo 544 bis
da Lei de axuizamento criminal en 173 supostos; no ano 2000 a cifra elevouse a 592
supostos; a 834 no ano 2001, e no ano 2002 adoptáronse en 1350 supostos; todo o cal
pon de relevo un importante incremento na aplicación das medidas de protección ás vítimas.172

2.B - A actuación do ministerio público na loita contra a violencia habitual.
Outra manifestación que permitiría acreditar que o principio de intervención mínima operou de forma moito máis restritiva ante estas condutas delituosas, está constituída pola
posible inhibición do ministerio público ante a comisión de tales condutas, sobre todo
atendendo á gravidade das condutas, á súa reiteración e ao carácter de delitos públicos
ante os que nos encontramos, inhibición que ten sido criticada desde distintos sectores.
O Ministerio Fiscal foi tradicionalmente moi morno nas súas peticións relativas ás medidas de protección ás vítimas, e os xuíces e tribunais foron historicamente moi reticentes
á hora de adoptaren a prisión provisional como medida cautelar nos supostos de violencia contra as mulleres como medida de protección á vítima; porén, a realidade é, nalgúns
supostos, dramática e esíxese un cambio radical na dinámica de funcionamento daqueles aos que lles corresponde velar pola integridade e a vida dos cidadáns e cidadás,
sobre todo cando o propio ordenamento xurídico así o prevé, e sen que isto implique que
vaia resultar lesionado o dereito a un proceso con todas as garantías.173

171 Boletín Oficial de las Cortes Generales, VII Lexislatura, Informe de la Ponencia sobre la erradicación

de la violencia doméstica constituida en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, 4
de decembro de 2002, n.º 374, pp. 62-63.
172 Memoria da Fiscalía Xeral do Estado, Madrid, 2003, p. 625.
173 Como manifestou Delgado Martín, J., “a orde de protección supón un importante avance na tutela pro-

visional dos dereitos e intereses lexítimos das vítimas de violencia doméstica durante a tramitación do
proceso penal. Pero tamén supón un cambio cultural que afecta os propios fundamentos do sistema
procesual penal e esixe un importante esforzo interpretativo e de coordinación para garantir a súa
efectiva aplicación”. “La orden de protección a las víctimas de violencia doméstica” en Encuentros violencia doméstica, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 132.
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O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, ao aprobar o II Plan integral contra a violencia doméstica, en maio de 2001, e con vixencia ata o ano 2004, fai referencia a esa cuestión. Así, dentro do punto relativo ás medidas lexislativas e procedementais, e co obxectivo de establecer un marco legal que permita protexer as posibles vítimas dos actos violentos e sancionar a aqueles que cometen tales actos, presenta, entre as propostas de
actuación, que o Ministerio de Xustiza “inste a Fiscalía Xeral do Estado a que estableza
as medidas necesarias encamiñadas a que, nas causas relacionadas con delitos de violencia doméstica, o Ministerio Fiscal impulse especialmente o procedemento, a adopción
de medidas cautelares e, en xeral, o seguimento do caso. Todo isto co fin último de evitar ao máximo o arquivo de actuacións neste tipo de procedementos”.174
As boas intencións por parte do Ministerio de Asuntos Sociais son encomiables aínda que
non debemos esquecer que xa a Circular 1/1998, sobre intervención do Ministerio Fiscal
na persecución dos malos tratos no ámbito doméstico e familiar, instaba os fiscais a actuaren con contundencia e que xa a Instrución 3/1988 pretendera os mesmos obxectivos.175
FALCÓN CARO refírese ás devanditas instrucións por parte da Fiscalía con gran dureza, sinalando que “resulta insólita a existencia desta circular; realmente, non debería ter
sido necesaria a súa publicación. A instrución que se formulou dez anos antes debeu ser
suficiente; o Informe da Comisión de Relacións co Defensor do Pobo e dos Dereitos
Humanos encargada do estudo da muller maltratada, publicado no Boletín Oficial das
Cortes Xerais de data 12 de maio de 1989, que, ademais de estudar este problema,
recomendou unha serie de accións para realizar, non só debeu ser un exemplo da preocupación que por este tema se estaba a xerar. Ter que recordar algo só é consecuencia
de que se esqueceu. Tiveron que ser moitas mortes as que fixeron espertar a memoria
da realidade dun problema persistente, non intermitente nin desaparecido”. 176
A crítica á inhibición do ministerio público agudízase se temos en conta a capacidade de
dirixir a actuación deste por parte do poder executivo e a súa consideración como órgano público encargado da acusación penal que ten como función exercer a posición activa na maioría dos procesos, o cal lle adxudica mesmo a posición de maior importancia
na estrutura do axuizamento penal actual. Quizais os criterios de actuación non foron
transmitidos con suficiente firmeza por parte do executivo, pero, en todo caso, as consecuencias foron nalgunhas ocasións irreparables. 177
174 Apartado 2.6 do II Plan Integral contra a violencia doméstica, aprobado en Consello de Ministros do

Estado español do 11 de maio de 2001.
175 O Consello de Ministros do 7 de maio de 2004 aproba un “plan de medidas urxentes” para frear as

agresións a mulleres. O plan consta de dez medidas urxentes entre as que figura que o Goberno insta
o Fiscal Xeral para que os representantes do ministerio público lles dean prioridade aos delitos de violencia doméstica. Xornal El País, 8 de maio de 2004, p. 35. Xornal La Voz de Galicia, 8 de maio de
2004, p. 19.
176 Falcón Caro, M.. C.: Malos tratos habituales a la mujer, Bosch, Barcelona, 2001, p. 11200.
177 En palabras de X. Ferreiro Baamonde, “A contradición ponse de manifesto cando se contempla que a

actividade do Ministerio Fiscal se desenvolve diante do poder xudicial e ao seu carón, pero que, pola
contra, aparece conducido por unha cabeza xerárquica designada polo poder executivo que establece
os criterios que se deberán reflectir na actividade funcional encomendada”; Ferreiro Baamonde, X.: Las
partes del proceso penal y la intervención de la víctima, Departamento de Dereito Público Especial,
Facultade de Dereito, Universidade da Coruña, 1998, p. 98. Tese de licenciatura non publicada.
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Unha das manifestacións en que se observa a falta de actuación, aínda que existen
outras causas, pódese observar ao realizar unha análise comparativa entre o número de
denuncias presentadas nos últimos anos por violencia exercida dentro do fogar e o
número de dilixencias previas por vulneración do artigo 153 do Código Penal, hoxe artigo 173.2 do novo Código Penal.
A diferenza cuantitativa é tan elevada que fai suscitar a cuestión de se a actuación dos
operadores xurídicos, e entre eles o ministerio público, foi suficiente unha vez que as vítimas acudían ante un xulgado ou unha comisaría a presentar a correspondente denuncia; aínda que é innegable o progresivo incremento producido na análise ano por ano.178
Non obstante, se analizamos as cifras correspondentes aos procedementos incoados
máis recentemente, concretamente no intervalo entre novembro de 2002 e xuño de
2003, datos correspondentes aos meses anteriores á entrada en vigor da Lei orgánica
11/2003, os resultados indícannos que no sesenta e sete por cento dos supostos se
incoan polos trámites das dilixencias previas.179
A necesidade dunha intervención máis activa por parte do Ministerio Fiscal tamén foi
posta de relevo nas conclusións do Informe para a erradicación da violencia doméstica
da Comisión Mixta dos Dereitos da Muller das Cortes Xerais.180
A inexistencia dun talante belixerante por parte do ministerio público na represión e castigo deste tipo de condutas e a inhibición na solicitude de garantías para a seguridade
das vítimas foi unha constante na actuación deste órgano nos últimos anos, inexistencia
que en moitas ocasións tivo como causa directa a falta de medios persoais nas fiscalías
que imposibilitaba a realización dos cometidos e funcións propios, quedando en moitas
ocasións as declaracións dos superiores xerárquicos en simples declaracións de intencións.181
Esta inhibición do ministerio público foi recoñecida tamén polos seus propios integrantes,
e así BUEREN RONCERO sinala que “nun exercicio de autocrítica debemos preguntar178 Fonte: Ministerio do Interior e Memoria da Fiscalía Xeral do Estado, ano 2000.
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1996: 16.378
1997: 18.872
1998: 19.627
1999: 21.782
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denuncias
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e
e
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4.826 dilixencias previas.
6.709 dilixencias previas.
8.615 dilixencias previas.
11.890 dilixencias previas

179 Informe sobre Maltrato Familiar. Examen de los procedimientos incoados desde noviembre de 2002

hasta junio de 2003. http://www.poderjudicial.es.
180 Boletín Oficial das Cortes Xerais, VII Lexislatura Informe do Relatorio sobre a erradicación da violen-

cia doméstica constituída no seo da Comisión Mixta dos Dereitos da Muller, 4 de decembro de 2002,
nº 374, p. 63.
181 A esta mesma cuestión se referiu A.I. Cerezo Domínguez, manifestando que “os fiscais, en liñas

xerais, non adoptan un talante belixerante na represión das condutas de malos tratos, senón que, polo
contrario, manteñen unha actitude pasiva, provocando deste modo na maioría das ocasións a impunidade das condutas agresivas cara ás vítimas de malos tratos. Unha vez máis a desinformación acerca da idiosincrasia destes feitos delituosos parece ser a causa deste desinterese xeneralizado”.
Cerezo Domínguez, A.I.: El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, p. 314.
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nos se se lle deu desde o Ministerio Fiscal o debido cumprimento á ordenada reprensión
exemplar desta conduta” e a asunción do protagonismo na súa investigación. Se isto non
ocorreu, máis que por un consciente labor obstrucionista asentado nunha certa ideoloxía machista, quizais se teña producido por falta de calado no tecido xudicial da gravidade do problema, o que impediu atacar este con toda intensidade”.182
O Consello Xeral do Poder Xudicial refírese a isto manifestando que da análise do estudo elaborado polo Servizo de Inspección nos xulgados especializados en violencia
doméstica se desprende claramente a seguinte consecuencia: “a falta de inmediación
suficiente por parte do xuíz e do Ministerio Fiscal nas primeiras actuacións realizadas en
dependencias xudiciais nestes casos”.183
Non obstante, a propia creación dos Servizos de Violencia Familiar en cada fiscalía, en
virtude da Circular 1/1998, á que xa se fixo referencia, e os datos relativos ao seu funcionamento, permiten afirmar unha modificación substancial na perspectiva de actuación
do Ministerio Fiscal que tivo como consecuencia directa o aumento considerable do
número de procedementos en que consta cualificación acusatoria do ministerio público
e posterior sentenza condenatoria.184
A diferente perspectiva pódese apreciar á vista das importantes decisións ditadas dentro do ámbito de actuación da Fiscalía Xeral do Estado tras a aprobación das reformas
levadas a cabo polo lexislador en materia penal no pasado ano 2003 e 2004, con especial atención da Lei de medidas de protección integral contra a violencia de xénero,185
entre as que se encontran as instrucións ditadas aos membros da carreira fiscal nos
ámbitos de índole substantiva, orgánica ou procesual por parte do citado órgano.186
182 Cerezo Domínguez, A. I.: El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, Tirant lo Blanch,

Valencia, 2000, p. 314. Tamén J. Moreno Berbejo recoñece expresamente a actitude sinalando “inadecuada resposta a da xustiza, na maioría das ocasións, por inexistente, por lenta, por dispersa, por
estereotipada, por insensible. O maltrato preséntase ordinariamente a modo de espiral crecente de
violencia que, á parte outros factores, se alimenta ante a pasividade ou inadecuada resposta xudicial
ou, polo contrario, se pode atallar cunha decidida actuación da lei en protección das vítimas”. “La función del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos” en La violencia en el ámbito familiar.
Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 251.
183 Véxase apartado 5 B do Informe previo á Guía práctica de actuación contra la violencia doméstica,

Acordo do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial do 21 de marzo de 2001, Madrid.
184 Véxase as memorias da Fiscalía Xeral do Estado correspondentes aos anos 2001, p. 328 e ss; 2002,

p. 360 e ss.; e 2003, p. 618 e ss. Cómpre destacar neste ámbito o contido do discurso do Fiscal Xeral
do Estado, C. Conde-Pumpido, na súa toma de posesión, no cal sitúa a problemática da violencia contra as mulleres como a segunda prioridade do seu mandato tras o problema do terrorismo. Xornal La
Voz de Galicia, 28 de abril de 2004, p. 22.
185 Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.
186 FISCALÍA XERAL DO ESTADO. Ademais da Circular 1/1998 “A intervención do Ministerio Fiscal na

persecución dos malos tratos” a que xa se fixo referencia con anterioridade, é preciso destacar a
Circular 3/2003 “Algunhas cuestións procesuais relacionadas coa Orde de Protección” e Circular
4/2003 “Novos instrumentos xurídicos na persecución da violencia doméstica”; Instrución 4/2004 acerca de “A protección das vítimas e o reforzamento das medidas cautelares en relación cos delitos de
violencia doméstica”; Instrución 2/2005, do 2 de marzo, sobre a acreditación polo Ministerio Fiscal das
situacións de violencia de xénero.
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As reflexións anteriores creo que permiten concluír que, en relación co delito de violencia habitual, desde o inicio da súa andadura como tipo penal específico no ano 1989, ata
moi recentemente, o principio de intervención mínima operou nas dúas fases, de interpretación e aplicación das normas penais, con moita maior rixidez e intensidade do esixible, causando nas vítimas unha situación de desamparo, e en canto aos autores a práctica impunidade da súa conduta delituosa e a conseguinte apreciación por parte de moitos deles da levidade e incluso, ás veces, lexitimación da súa conduta. 187
A igualdade ante a lei como dogma fundamental da ciencia penal non pode ficar nunha
simple proclamación se non comporta os instrumentos necesarios para lograr a súa efectividade.188

2.C - A análise das resolucións xudiciais en que se xulgan supostos de violencia no seo do fogar.
Como diciamos, unha das manifestacións da especial rixidez e intensidade con que foi
aplicado o principio de intervención mínima ante as condutas de violencia exercida nas
relacións de parella está constituído pola constatación dunha aplicación máis restritiva e
formalista da normativa aplicable dentro do ámbito penal naqueles tipos penais que,
dunha maneira expresa, como ocorre no artigo 173.2 do Código Penal, castigan a violencia habitual, como incluso naqueles tipos penais como o homicidio ou o asasinato en
que se castiga a acción violenta con resultado de morte, cando a conduta que se está
xulgando por parte de xuíces ou tribunais está constituída polo exercicio da violencia
contra as mulleres ou os menores; aplicación restritiva que foi constatada polos estudos
elaborados nos últimos anos sobre a materia e aos cales xa se fixo referencia con anterioridade, e cuxa consecuencia máis inmediata foi prescindir da propia virtualidade do
delito de violencia habitual, reconducindo a maioría das denuncias á intranscendente
falta prevista no artigo 617.2 (na actualidade constitúese en delito de malos tratos ocasionais regulado no artigo 153 do Código Penal).189
O Consello da Muller da Comunidade Autónoma de Madrid publicou no ano 1999 un
estudo relativo ás resolucións ditadas en xulgados e tribunais pertencentes á citada
comunidade nas cales se xulgaban condutas que atentaban contra a vida ou a integri187 A modo de exemplo, é destacable a sentenza ditada o 21 de febreiro de 2001 da Audiencia Provincial

de Santa Cruz de Tenerife na que se absolve o acusado dun delito de detención ilegal do que viña
sendo acusado, ao considerar que “cando o acusado penetrou de maneira sorpresiva na vivenda da
súa esposa e fillos menores, da que estaba separado, esgrimindo un coitelo de cociña e bloqueando
as saídas, non existía no ánimo do acusado privar a súa familia da liberdade ambulatoria, senón que
o fixo coa intención de practicar o que, oíra, resultaría a solución dos seus problemas familiares: “unha
terapia de grupo”; terapia de grupo que se celebrou en compaña dun policía e unha psicóloga durante catro horas”. Sentenza do 21 de febreiro de 2001 da Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
Referencia AP 480/22.
188 Busto Ramírez: Control social y sistema penal, Promocións Publicacións Universitarias, Barcelona,

1987, páx. 18.
189 A lei 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de violencia doméstica, elevou á

categoría de delito a conduta contida no agora derrogado artigo 617.2 do Código Penal, cando a conduta se cometa contra as persoas previstas no artigo 173.2 do Código Penal, polo que a liña divisoria
entre a falta e o delito nestes supostos vinculados á violencia no ámbito familiar estará, non na gravidade da conduta, senón na condición do suxeito pasivo.
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dade das persoas. A análise das achegas e conclusións do citado estudo, que están referidas a unha pequena parte dos xulgados de todo o territorio nacional e de ningún xeito
se pretende facelas extensivas ao conxunto dos órganos xurisdicionais, si permite constatar en que medida as condutas violentas, cando as vítimas se desenvolven no espazo
da vivenda familiar, son axuizadas cun marcado carácter restritivo.
O estudo escolle ao azar quince xulgados de instrución, que constitúen o trece por cento
do total, dez xulgados do penal, que supoñen o trinta e dous por cento dos existentes, e
todas as seccións do Penal da Audiencia Provincial de Madrid. As resolucións xudiciais
corresponden ás ditadas nos cinco anteriores anos, e en total foron analizados dous mil
catrocentos trinta procedementos. 190
As conclusións a que se chega no citado estudo sintetízanse nas seguintes: un trinta por
cento dos supostos foron sobresidos, nun dezanove por cento das ocasións porque a
vítima retirou a denuncia e no once por cento restante por outros motivos. O auto de
sobresemento non foi nunca notificado á vítima, e o Ministerio Fiscal non interpuxo
recurso en ningunha ocasión.
Con respecto ás denuncias por agresións verbais graves en que se conteñen ameazas
de morte á vítima, foron tramitadas nun noventa e cinco por cento dos supostos como
falta, e só nun tres por cento dos supostos se iniciou procedemento abreviado por posible comisión dun delito de ameazas.
Do total de asuntos avaliados, só foron ditadas un dezaoito por cento de sentenzas condenatorias, e no noventa e nove por cento dos supostos seguírase a tramitación como
falta. Nas únicas catro sentenzas condenatorias polo delito de violencia habitual, previsto no artigo 153 do Código Penal, do total de asuntos avaliados, a pena foi dun mes e un
día de arresto maior.
A Associació de Dones Juristes191 realizou no mes de marzo de 2001 un estudo en dez
xulgados de instrución de Barcelona, no cal se analizan 237 procedementos e cuxas
conclusións son as seguintes: en cento oitenta e nove supostos o procedemento iníciase por atestado policial, en corenta e cinco, por comparecencia no xulgado de garda, e
só en tres ocasións ten a súa orixe nun parte médico. En canto ao lugar onde se produce a agresión, en cento sesenta e seis supostos prodúcese no domicilio e en corenta e
un supostos na vía pública. En canto á tipoloxía delituosa, en cento un supostos foi por
ameazas, en oitenta e un por lesións, en vinteseis por lesión e ameazas, en catorce por
coaccións e en catro por inxurias. Achégase informe médico de lesións en oitenta e sete
supostos dos cento seis tipificados como lesións, e en trinta e nove lévase a cabo informe médico-forense. Dos cento oitenta e nove xuízos de faltas celebrados, non comparecen as denunciantes en cento cinco ocasións, e o agresor en cento nove. O Ministerio
Fiscal actúa en cento vinteseis supostos, dos que en cento dous solicita a absolución. En
canto ás resolucións xudiciais, de cento noventa e un supostos, en cento sesenta e dous
a sentenza é absolutoria.
190 Estudo sobre o tratamento xudicial dos procedementos seguidos por malos tratos ás mulleres no

ámbito doméstico na comunidade de Madrid. Respuesta penal a la violencia familiar, Consello da
Muller da Comunidade de Madrid, Madrid, 1999.
191 Véxase a comunicación presentada pola Asociació de Dones Juristas “Estudio sobre maltrato”, XV

Congreso Estatal de Mulleres Xuristas, Madrid, 2001.
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No XV Congreso Estatal de Mulleres Avogadas, no relatorio titulado “Estudo da xurisprudencia desde unha perspectiva de xénero”, preséntase un dos estudos máis recentes.192 Nel analízase a resposta xurisprudencial a través da comparación das resolucións ditadas polos tribunais en aplicación do Código Penal de 1995 por condutas constitutivas de delitos contra a vida ou violencia habitual, nos cales as vítimas son mulleres
ou menores, e o delito de roubo. Nos subapartados seguintes coméntanse os aspectos
máis relevantes deste estudo.
No primeiro suposto –delitos contra a vida– analizáronse cen sentenzas ditadas por delito de asasinato e homicidio, tanto consumado como intentado, todas elas en aplicación
do Código Penal de 1995. Dos cen supostos examinados,193 en sesenta deles existía
entre suxeito activo e pasivo da acción delituosa unha relación conxugal ou tratábase de
persoas que sostiñan ou tiñan sostido unha relación análoga á conxugal, e nos restantes corenta supostos a relación dáse entre parentes ou entre estraños; este dato cobra
relevancia na medida en que permite examinar se coincide ou non a aplicación dos mesmos criterios á hora de axuizar e aplicar a normativa vixente.
192 “Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género”, XV Congreso Estatal de Mulleres

Avogadas, Madrid, 2001. A análise dos delitos contra a vida e o delito de malos tratos foi elaborado
por M. J. Varela Portela; Ulibarrena Estevez, P. En canto ao delito de roubo, foi elaborado por E.
Cornubella Sáenz de Valluerca.
193 Listaxe de sentenzas examinadas: sentenza do Tribunal Supremo 499/2001, do 28 de marzo; senten-

za do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña 1/2001, do 22 de xaneiro; sentenza do Tribunal
Supremo 691/2001, do 26 de abril, AP de Girona 121/2001, do 6 de novembro, AP de Alacant
1737/2001, do 11 de abril, AP da Coruña 2/2000 do 21 de xaneiro; sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Baleares 5/2000 do 13 de outubro, AP de Málaga 64/2000 do 2 de xuño, AP de Lleida do
14 de novembro de 2000, AP de Alacant 726/ 2000 do 11 de novembro; sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Canarias 1/2000 do 15 de marzo, AP de Málaga 137/2000 do 20 de maio, AP de Málaga
81/2000 do 28 de setembro, AP de Almería 315/2000 do 24 de xullo; sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Canarias 4/2000 do 11 de abril, AP de Teruel 8/2000 do 12 de maio; sentenza do Tribunal
Supremo do 11 de setembro de 2000; sentenza do Tribunal Supremo do 10 de febreiro de 2000, AP
de Jaén 19/2000 do 21 de setembro, AP de Girona do 11 de decembro de 2000, AP de Córdoba
8/2000 do 18 de abril, AP de Navarra 128/2000 do 10 de outubro; sentenza do Tribunal Supremo
1531/2000 do 5 de outubro, AP de Girona 14072000 do 10 de xullo, AP de Madrid 78/2000 do 5 de
xullo, AP de Barcelona 769/2000 do 28 de novembro; sentenza do Tribunal Supremo 1340/2000 do 25
de xullo, AP de Guipúzcoa 2/1996 do 2 de marzo, AP de Santa Cruz de Tenerife 461/2000 do 9 de
maio; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Balears 3/2000 do 5 de maio, AP de Salamanca
1/2000 do 26 de xaneiro; sentenza do Tribunal Supremo 1429/2000 do 22 de setembro, AP de
Cantabria 147/2000 do 17 de maio; sentenza do Tribunal Supremo 150/2000 do 10 de marzo; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía 17/2000 do 16 de xuño; sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Andalucía 20/2000 do 20 de xullo; sentenza do Tribunal Supremo 898/2000 do 21 de
maio, AP de Teruel 8/2000 do 12 de maio; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Baleares
1/2000 do 3 de febreiro, AP de Valencia 9/2000 do 17 de xaneiro, AP de Zamora 10/2000 do 1 de xuño,
AP de Málaga 4/2000 do 29 de maio; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Baleares 3/1999 do
26 de xullo, AP de Cáceres 50/1999 do 20 de xullo, AP de Girona 100/1999 do 13 de xullo; sentenza
do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias 6/1999 do 20 de xullo; sentenza do Tribunal Supremo
865/1999 do 21 de maio; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco 1/1998 do 18 de
xaneiro; sentenza do Tribunal Supremo do 29 de setembro de 1999; sentenza do Tribunal Supremo do
10 de decembro de 1999; sentenza do Tribunal Supremo do 5 de xullo de 1999, AP de Murcia
109/1999 do 20 de xullo, AP de Madrid 332/1999 do 9 de xullo; sentenza do Tribunal Superior de
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As resolucións que foron obxecto de estudo corresponden ao Tribunal Supremo, aos
Tribunais Superiores de Xustiza e ás Audiencias Provinciais.
2.C.1.- Datos de carácter sociolóxico que proporciona o estudo mencionado
O estudo fornece unha serie de datos de carácter sociolóxico que considero que é preciso ter en conta; así, destácase no estudo que, de todas as sentenzas por morte entre
estraños, unicamente hai catro resolucións en que o suxeito pasivo é a muller; e un
suposto en que, sendo o suxeito activo unha muller, o suxeito pasivo é un home, evidenciando, non obstante, que neste último suposto a muller actúa acompañada por outro
home; datos dos cales as autoras do estudo extraen como conclusión que, fóra das relacións de parella, a muller non é maioritariamente a vítima deste tipo de delitos. Pola contra, confírmase o dato segundo o cal, dentro da parella, xa sexa cónxuxes ou persoas
unidas por un vinculo afectivo análogo ao conxugal, son os homes os que maioritariamente agriden e causan a morte das mulleres; nun noventa e tres por cento dos supostos estudados a acción homicida realizouna o home fronte a un sete por cento en que o
suxeito activo foi a muller; é relevante o dato achegado polo estudo segundo o cal, cando
a morte se produce entre cónxuxes ou persoas ligadas por análoga relación de afectividade, mentres nun trinta e oito por cento dos supostos a acción é cualificada de homicidio, o asasinato alcanza a cifra do sesenta e dous por cento. A conclusión é evidente:
cando a morte da esposa se produce a mans do seu esposo ou compañeiro maioritariamente vén acompañada de aleivosía ou asañamento que agravan substancialmente a
conduta e a fan máis reprochable.

Xustiza de Cataluña 6/1999 do 19 de abril, AP de Castellón 2/1999 do 29 de marzo; sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña 6/1999 do 19 de abril, AP de Las Palmas 1/1999 do 5 de
maio, AP de Valladolid 3 /1999 do 4 de outubro; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña
2/1999 do 21 de xaneiro; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Asturias 1/1999 do 1 de febreiro, AP de Madrid 79/1999 do 10 de marzo, AP de Madrid 400/1999 do 16 de setembro, AP de
Zaragoza 183/1999 do 12 de novembro, AP de León 2/1999 do 23 de setembro, AP de Santa Cruz de
Tenerife 5/1999 do 3 de decembro, AP de Santa Cruz de Tenerife 91/1998 do 1 de decembro, AP de
Madrid 1/1998 do 9 de xullo; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Aragón 3/1997 do 28 de
setembro, AP de Las Palmas 1/1998 do 9 de outubro de 1998; sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Cataluña 8/1998 do 14 de xullo, AP de Almería 98/1998 do 17 de febreiro; sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 1/1998 do 22 de maio, AP de Almería 12 /1998 do 27 de febreiro, AP de Asturias 116/1998 do 3 de marzo, AP de Biscaia 75/1998 do 14 de xullo, AP de Almería
18/1998 do 12 de xaneiro; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía 9/1998 do 20 de
xuño, AP de Huelva 1/1998 do 16 de xaneiro, AP de Santa Cruz de Tenerife 608/1998 do 1 de xuño,
AP de Valencia 271/1998 do 2 de xuño, AP de Santa Cruz de Tenerife 610/1998 do 3 de xuño; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía 9/1998 do 26 de setembro; sentenza do Tribunal
Supremo 1402 /1998 do 13 de novembro; sentenza do Tribunal Supremo 1191/1998 do 16 de outubro,
AP de Jaén 76/1998 do 10 de xullo, AP de Asturias 194/1998 do 9 de maio; sentenza do Tribunal
Supremo 194/1998 do 10 de febreiro; sentenza do Tribunal Supremo 481/1998 do 6 de abril; sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Castilla-León 11/1998 do 12 de novembro, AP de Málaga
14/1998 do 4 de febreiro, AP de Madrid 305/1998 do 25 de xuño; sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Andalucía 13/1998 do 26 de setembro, AP de Cuenca 49/1998 do 7 de xullo; sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña 3/1997 do 18 de marzo, AP de Barcelona 2/1997 do 22 de
abril, AP de Granada 33/1997 do 23 de xaneiro, AP de Granada 612/1996 do 2 de decembro, AP de
Santa Cruz de Tenerife 947/1996 do 21 de outubro, AP de Jaén 1/1996 do 6 de xuño, AP de Málaga
1/96 do 20 de xuño.
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2.C.2.- Utilización de armas
Outro dos datos do estudo que cómpre ter en conta é que a utilización de arma branca
ou obxecto punzante constitúe a modalidade máis frecuentemente empregada cando a
morte se produce entre cónxuxes, alcanzando a cifra dun sesenta e dous por cento dos
supostos; a arma de fogo é utilizada como medio de comisión no vinteoito por cento dos
restantes supostos. Pola contra, cando a morte se produce entre estraños, o índice de
utilización de arma branca ou obxecto punzante só alcanza a cifra do corenta e seis por
cento, e a de arma de fogo un vinte e tres por cento, o que nos permite concluír que,
cando o esposo ou compañeiro mata, non o fai utilizando soamente a suposta inferior
forza física das mulleres ou a distinta configuración biolóxica, á cal tradicionalmente se
lle asigna, de forma estereotipada, unha menor posibilidade de defensa ante unha agresión; pola contra, os datos demostran que nun setenta por cento dos supostos a agresión se leva a cabo a través de instrumentos que facilitan a acción comisiva, xa sexa
arma branca ou arma de fogo, o cal implica que, con independencia da posible diferenza ou desigualdade no uso da forza entre ambos os suxeitos, a muller ve impedida a súa
defensa e acrecentada a súa vulnerabilidade ao ter que se enfrontar a unha situación en
que a agresión se ve reforzada pola utilización de tales instrumentos.
A esta cuestión referiuse CORCOY BIDASOLO194 considerando que “a xurisprudencia
tratou de limitar o amplo marco de agravación que, en principio, parece que posibilita o
Código Penal no artigo 148.1º, ao referirse á utilización de obxectos ou formas perigosas. Esta limitación é acorde co principio de intervención mínima, pero penso que tamén
neste punto en moitos casos é excesivamente restritiva”.
Non obstante, quen lexisla a través da reforma operada pola Lei orgánica 11/2003 prevé
o agravamento da pena nos supostos de violencia habitual do novo artigo 173.2 do
Código Penal, ou do delito de lesións leves ou ameazas previsto no artigo 153 do Código
Penal, no suposto de que se utilicen armas, impondo “en todo caso” a privación do dereito á tenza e porte de armas, que, nos supostos do artigo 153 do Código Penal, pode chegar a tres anos, e cando concorre a violencia habitual prevista no artigo 173.2 do Código
Penal pode chegar ata cinco anos.195
2.C.3- Análise das penas impostas
O primeiro aspecto analizado radica en comprobar se, á hora de impor a pena, existe ou
non unha diferenza substancial entre os supostos en que se produce a morte entre cónxuxes ou entre estraños. A conclusión á que chegan as autoras do estudo é que, cando
a morte se produce entre estraños, nun trinta e un por cento dos supostos se impuxo a
pena na metade superior; noutro trinta e un por cento impúxose na metade da extensión
e nun trinta e oito por cento, a pena mínima.
Pola contra, cando a morte se produce entre cónxuxes ou conviventes, e o autor da
morte é o esposo ou convivente, nun vinte e un por cento impúxose a pena na metade
superior, nun dezaoito por cento na metade da súa extensión e nun cincuenta e sete por
194 Corcoy Bidasolo, M.: “Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: lesiones, amenazas y

coacciones” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do
Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 177.
195 Véxase Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro.
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cento dos supostos196 impúxose a pena mínima. A diferenza aínda é moito máis relevante cando a morte é entre cónxuxes ou conviventes pero o suxeito activo é a muller,
caso en que se impuxo a pena na súa metade superior no vinte e cinco por cento dos
supostos, na metade da súa extensión no setenta e cinco por cento dos supostos, e en
ningún suposto se impuxo a pena no seu grao mínimo; datos que permiten extraer a conclusión de que cando é o esposo o que agride e mata, as penas son sempre inferiores a
cando o fai a esposa, e en todo caso menor a aqueles supostos en que a morte se produce entre estraños.
Engade o estudo que “pese á distinta proporción en que intervén como suxeito activo un
e outro sexo, na aplicación das penas e circunstancias obsérvase que cando son “eles”
os autores as penas son máis reducidas e as atenuantes maiormente aplicadas, mentres que cando foron as mulleres as penas se fixan en maior extensión e con escasa concorrencia de atenuantes”.197
Para CORCOY BIDASOLO, quen analiza distintas resolucións xudiciais que axuízan condutas relativas á violencia habitual en que as vítimas son mulleres, tamén se aprecia
nelas unha clara reticencia a apreciar o devandito ánimo de matar, ou, de ser o caso, a
apreciar dolo respecto de condutas gravemente atentatorias contra a saúde.198
Esta autora manifesta que outro aspecto característico da xurisprudencia no ámbito da
violencia familiar é a reticencia a cualificar como dolo de matar e, por conseguinte, como
tentativa de homicidio supostos en que dificilmente é admisible outra cualificación: “non

196 O que cifra a diferenza cos supostos de morte entre estraños nun 19 %
197 “Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género”, XV Congreso Estatal de Mulleres

Avogadas, Madrid, 2001, p. 8.
198 O Tribunal Supremo, a través da sentenza do 28 de marzo de 2001, revoga a ditada pola Audiencia

Provincial de Castellón de la Plana, absolvendo un esposo dun delito de homicidio en grao de tentativa e condenándoo por unha falta de lesións á pena de seis fins de semana de arresto. Na declaración
de feitos probados consta que o esposo, separado de feito da súa esposa, a noite de autos saíu do
seu domicilio collendo previamente un coitelo de grandes dimensións, dirixiuse ao domicilio onde se
encontraba a súa esposa e, tras arrincar o teléfono, sacou o coitelo e tras esgrimilo manifestoulle que
a ía matar, poñéndollo no estómago. A esposa comezou a reprocharlle a súa conduta e a solicitarlle
que non continuase, procedendo o esposo, á vez que lle dicía que a ía matar, a darlle varios puñazos
na cara e a tirala ao chan, onde a seguiu golpeando repetidas veces, dándolle múltiples patadas. A
Sala de instancia apreciou o ánimo homicida; e, polo contra, para a sentenza do Tribunal Supremo: “O
fiscal, coincidindo nisto co recorrente, fai fincapé no dato de que, se algo se manifesta na conduta a
exame é a ausencia dun dolo realmente homicida, posto que, achándose o agresor en posesión dunha
arma branca de indubidable aptitude para producir un efecto como o que a Sala considera buscado
por el, unicamente causou lesións, certo que de forma brutal, pero leves, a teor da valoración médica
das consecuencias. A lectura dos feitos probados da sentenza avala esta interpretación. Neles ponse
en boca do acusado, en dúas ocasións, a afirmación dunha intención homicida, pero, non obstante,
da mesma secuencia da actuación violenta que alí se describe con detalle, aparece que aquel tería
podido, perfectamente e coa maior facilidade, quitarlle a vida á súa esposa sen que ninguén llo impedise, posto que, sendo portador dun coitelo, chegou a tela á súa mercé no chan, onde lle propinou golpes. Do que se infire que, se non o fixo, é só porque non quixo facelo, desmentindo con tal acción as
súas propias palabras”. Sentenza do Tribunal Supremo 499/2001, do 28 de marzo. Véxase fundamento xurídico 2º da citada resolución.
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se encontran sentenzas que consideren que existía dolo de lesionar gravemente cando,
como consecuencia dunha conduta gravemente atentatoria contra a saúde, desde unha
perspectiva ex ante (abarcando o dolo a gravidade da agresión), o resultado producido
é leve e, en consecuencia, se cualifique por tentativa de lesións agravadas do artigo 148
do Código Penal ou de lesións cualificadas dos artigos 149 ou 150 do Código Penal”. 199
Neste mesmo sentido se manifesta LARRAURI ao afirmar que “outro exemplo que si foi
obxecto dunha excelente investigación en España é o caso de parricidio (Fernández,
Fernández y Orts. 1988). Neste estudo móstrase cómo a muller que mata o marido recibe
maior pena que á inversa e cómo a muller que mata a súa filla acabada de nacer recibe
tamén máis pena que o marido que mata a súa muller. A explicación deste fenómeno de
maior severidade nas penas aplicables ás mulleres débese en gran parte ao xogo de agravantes/atenuantes presentes no Código Penal, que, aínda que están formuladas de forma
neutral, son interpretadas de acordo aos estereotipos distintos que rexen as condutas para
os distintos xéneros. Como advirten as autoras deste estudo, a pena toma como parámetros normalmente a vontade do autor, as consecuencias do feito e a inxustiza que se percibe nos móbiles. Se isto é así, todos os estereotipos existentes tenden a xustificar ou atenuar a acción do marido; en cambio, non existe nada parecido cando é a muller a que mata
o marido. Os estereotipos que rexen o comportamento da muller non subministran racionalidade aos seus actos. O home burlado ten dereito a defender a súa virilidade, pero isto
apenas constitúe un motivo atendible para a muller burlada; o arrebato é apreciable no
home; en cambio, a premeditación ou aleivosía é apreciada na muller”.200
As palabras de CORCOY BIDASOLO tamén parecen ratificar estas últimas consideracións
ao manifestar dun modo moi rotundo a especial consideración que para os nosos tribunais
ten, en comparación con outras condutas delituosas, a violencia no ámbito familiar: “en
razón do convencemento sobre a existencia dun cariño familiar deféndese, nos xuízos
sobre violencia doméstica, unha presunción de ausencia de dolo respecto de calquera conduta de certa gravidade, sobre todo de lesións graves e máxime de homicidio, que sería
imposible no tratamento doutros casos non relacionados coa familia. Así como, en xeral, a
proba do dolo se obxectivou na xurisprudencia do Tribunal Supremo, de forma que se atende a todas as circunstancias obxectivas concorrentes ex ante para determinar se o suxeito quería matar, lesionar gravemente ou unicamente maltratar, non sucede o mesmo no
ámbito da violencia doméstica. Esta cuestión ten consecuencias, como veremos, especialmente graves na cualificación das lesións como graves ou leves ou como falta, máxime coa
regulación existente e a interpretación que dela fan tanto a doutrina como a xurisprudencia. A xurisprudencia sobre o dolo, consolidada desde finais dos oitenta, non se aplica para
os supostos de violencia familiar e pese á gravidade do ataque, en moitos supostos, considérase que soamente concorre unha falta de lesións en lugar de tentativa de delito de
lesións graves ou tentativa de homicidio, por entender que non se requiriu tratamento médico-cirúrxico, pese á gravidade dos medios empregados na agresión e que, en todo caso, o
autor non quería causar esas lesións máis graves ou esa morte”. 201
199 Corcoy Bidasolo, M.: “Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: lesiones, amenazas y

coacciones” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do
Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 187.
200 Larrauri, E.: Mujeres, derecho penal y criminología, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 1994, p. 103.
201 Corcoy Bidasolo, M.: “Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: lesiones, amenazas y

coacciones” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do
Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 157.
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2.C.4.- Presenza doutras persoas
O estudo analiza a especial repercusión que a presenza doutras persoas puido ter na
comisión do feito delituoso, e as posibles consecuencias que disto derivan, sobre todo
cando as persoas que presencian a morte son menores.
No corenta e nove por cento dos supostos de morte entre estraños, o feito cometérase a
soas, e só nun cinco por cento dos supostos se cometera en presenza das fillas e dos fillos.
Pola contra, cando o acto homicida se produce entre cónxuxes ou persoas unidas por vínculos de afectividade análoga á conxugal, e o autor é o home, o acto homicida levouse a
cabo no corenta e catro por cento dos supostos en presenza das fillas e dos fillos.
O estudo destaca202 que “aínda que nalgún suposto a sentenza condenatoria privou da
patria potestade ao autor da morte do seu cónxuxe203, respecto das fillas e dos fillos
comúns, no noventa e tres por cento dos supostos non se adoptou tal medida, e o
Tribunal Supremo ten revogado sentenzas de instancia que si a acordaban”. 204
Aínda cando na actualidade, tras as reformas levadas a cabo no ano 2003 polo lexislador,
a privación da patria potestade xa encontra o seu marco normativo explícito no texto
penal, é necesario facer referencia a cal foi o argumento que serviu de base para que o
Tribunal Supremo acordase a non adopción desta medida destinada á protección dos
menores. O fundamento que serviu de apoio á non-privación do exercicio da patria potestade, por parte do alto tribunal, constitúeo o acordo do Pleno non xurisdicional da Sala do
Penal do Tribunal Supremo do 26 de maio de 2000205 de non condenar á privación da
patria potestade que permite o artigo 56 do Código Penal nos supostos analizados, ao
estimar que non se produce relación directa entre o delito cometido e a pena accesoria.206

202 P. 12 do citado estudo.
203 O artigo 56 do Código Penal establece que “nas penas de prisión de ata dez anos, os xuíces ou tri-

bunais imporán, atendendo á gravidade do delito, como penas accesorias algunha das seguintes: suspensión de emprego ou cargo público, inhabilitación especial para o dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, ou inhabilitación especial para emprego ou cargo público, profesión, oficio,
industria ou comercio ou calquera outro dereito, se estes tiveron relación directa co delito cometido,
debendo determinarse expresamente na sentenza esta vinculación.”
204 O estudo destaca dúas sentenzas representativas do afirmado; así, a sentenza do Tribunal Supremo

115/2000, do 11 de setembro, sinala: “aínda que referida a calquera outro dereito á parte dos expresamente citados no artigo 56, precisa para a súa imposición que tal dereito tivese relación directa co
delito cometido, debendo determinarse expresamente na sentenza esta vinculación; esixencias que
non concorren no presente caso. A privación da patria potestade sobre o seu fillo, imposta a un condenado por un delito de homicidio contra a nai, carece por tanto de fundamento legal no Código
Penal”; e a sentenza da Audiencia Provincial de Granada 33/1997, do 23 de xaneiro, que considerou
inadecuado privar do exercicio da patria potestade ao proxenitor homicida polo “vinculo afectivo co
menor”.
205 Véxase punto 3º do fundamento xurídico cuarto da sentenza nº 780/2000, do 11 de setembro, da Sala

do Penal do Tribunal Supremo. RX 2000/7932.
206 No ámbito dos delitos contra a liberdade sexual, o estudo refire que só no 56% dos supostos en que

se producen abusos ou agresións por parte do proxenitor home aos seus fillos ou fillas se acordou a
privación do exercicio da patria potestade como pena accesoria; e nos supostos en que se adoptou, a
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A previsión, con carácter facultativo, da interdicción dos dereitos que derivan do exercicio da patria potestade ten o seu fundamento político-criminal, en principio, nos supostos en que o delito se verificou con infracción ou con abuso daqueles, e a posible imposición dela tería como obxectivo a futura protección dos menores atendendo á moderna
concepción destas institucións de dereito de familia como conxunto de deberes e funcións, e non como privilexios propios do desaparecido modelo da potestas romana. É
imprescindible valorar, á vista da natureza de tales sancións, se cando se comete un delito de tal gravidade contra a persoa coa cal se comparten as funcións tuitivas respecto
duns fillos e fillas comúns, non se están infrinxindo gravemente os deberes que derivan
do exercicio da devandita institución.
Realmente, ¿é posible afirmar a priori que non existe relación directa entre a comisión
dun feito delituoso desta natureza, como é a morte da esposa ou compañeira, que nunha
porcentaxe tan elevada ademais se comete en presenza dos fillos e das fillas, e a posible imposición da pena accesoria de privación do exercicio da patria potestade, e consecuentemente que na mesma resolución ditada no ámbito penal non se poida ditar ningunha medida que impida que eses fillos e fillas menores poidan continuar baixo a patria
potestade do pai homicida?
O teor literal do artigo 56 do Código Penal sinala “... debendo determinarse expresamente na sentenza esta vinculación”.
Que o propio Tribunal Supremo tomara como punto de partida a consideración de que
nos supostos analizados non existía nunca relación directa entre o delito cometido e a
pena accesoria impide o exame particularizado e concreto das circunstancias de cada
suposto concreto, obviando a priori a posibilidade de ter en conta que cando se comete
unha acción de tal natureza como a constituída por dar morte á nai duns menores, ademais dun atentado contra a vida comporta en si mesmo o incumprimento máis grave que

privación establécese exclusivamente con relación ao menor que sufriu directamente a agresión, o que
provoca que, con respecto aos seus irmáns ou irmás, teña que acudirse a un proceso civil posterior,
e isto sobre a base de que o precepto en cuestión (artigo 192, 2º do Código Penal) sinala que o
Tribunal “poderá”, non deberá, e baixo a consideración de que tal medida poderá ser instada con posterioridade no ámbito civil. Non obstante, o Tribunal Constitucional abriu a posibilidade dunha modificación de doutrina, a través do auto 2709/2001, do 26 de novembro, suposto no que se resolve a peza
separada de suspensión dunha condena ditada pola Sección Segunda da Audiencia Provincial de
Cáceres en que se condena a un proxenitor, como autor de dous delitos de abusos sexuais sobre a
persoa da súa filla menor, ademais de á pena de dous anos de prisión, á pena accesoria de inhabilitación para o exercicio da patria potestade durante seis anos. O Tribunal Constitucional admite a trámite o recurso de amparo e na peza separada de suspensión acórdase non haber lugar á suspensión
da pena de inhabilitación especial para o exercicio da patria potestade, “dada a singular preeminencia
do interese xeral presente no caso, cal é a preservación e defensa do interese da menor, contemplado este tanto desde o prisma da duración da pena de inhabilitación imposta, como se se atende, significadamente, á natureza dos feitos polos cales foi condenado o recorrente. Ponderando o interese
xeral na defensa e na prevención de riscos para os menores -evitando que se poida producir unha perturbación grave dos seus dereitos fundamentais-, coa intensidade e o carácter do prexuízo que comporta a inhabilitación especial aludida, debe prevalecer, inconcusamente e tras unha sentenza condenatoria, a defensa da menor, sen que, caso de que se outorgue o amparo, o prexuízo irrogado pola
execución desa pena permita considerar que o recurso mantido perante ese tribunal perdese a súa
finalidade ou resultase inoperante” (fundamento xurídico 3º do citado auto).
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puidera darse dos deberes inherentes á patria potestade, cal é o de privar, de por vida,
uns menores dos coidados, a atención e o afecto da súa nai, consideración que permitiría albiscar esa relación directa e que, de ser o caso, xustificaría a devandita privación,
toda vez que dificilmente pode sosterse que unha conduta de tal envergadura sexa compatible co exercicio dos deberes inherentes ao exercicio da patria potestade.
É certo que o ministerio público, para velar polos intereses dos menores, podía instar,
con posterioridade ao proceso penal, a correspondente demanda de privación do exercicio da patria potestade contra o pai condenado ante a xurisdición civil, e que probablemente na maioría dos supostos será atendida tal solicitude; non obstante, perder a
oportunidade de levar a cabo a devandita privación a través do mesmo proceso en que
se produce a condena penal, supón prescindir a priori, e dun modo alleo á análise de
cada suposto en concreto, dun instrumento plenamente válido e expresamente previsto
na lei para a imposición dunha pena accesoria. Á vista do anterior deberiamos cuestionar se o contido do acordo non vulneraba gravemente o principio de legalidade, como fío
condutor de todo o noso ordenamento e, en especial, do dereito penal.
Outro dos argumentos expostos para non adoptar a resolución relativa á privación do
exercicio da patria potestade residía na consideración de que se produciría un aparente
choque coa organización dos órganos xurisdicionais prevista pola Lei orgánica do poder
xudicial.207
En palabras de TAMARIT SUMALLA, “a posibilidade de impor a privación da patria potestade ou a tutela a suxeitos declarados responsables nun proceso penal non é un asunto
banal, pois desde a perspectiva dunha protección eficaz dos menores e incapaces resulta absolutamente contraproducente ter que esperar en tal caso a un posterior procedemento civil”. 208
É innegable, desde outra perspectiva, a necesidade de ter en conta que podería haber
supostos específicos en que a existencia dunha profunda relación de afectividade entre
o pai agresor e o fillo ou filla menor lles fixese considerar aos tribunais que a propia imposición da pena accesoria lle podería supor ao menor unha perda irreparable que agravaría o seu desenvolvemento, e ao tribunal correspóndelle valorar se en cada caso concreto debe levarse a cabo tal imposición. Negar a priori a posibilidade de que por parte
de xuíces e tribunais se poida levar a cabo a citada valoración por respecto a unha declaración xeral da inexistencia de relación directa aplicable para todos e cada un dos supostos que poderían ser obxecto de axuizamento carece, en principio, de fundamento legal
no noso ordenamento, e suscita serias dúbidas de a quen persegue beneficiar.209
207 A esta cuestión referiuse o Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía en sentenza do 30 de xullo de

1999, en cuxo fundamento xurídico décimo manifesta que “o artigo 170 do CC debe ser interpretado
en sentido extensivo e teleolóxico, a favor do mellor cumprimento do fin da norma que non é outro que
a máis eficaz e pronta tutela do interese do menor. Por tanto, nada se opón a que en sentenza penal
poida acordarse a privación da patria potestade”. ARP 1999/5363. O artigo 170 CC establece que o
pai ou a nai poderán ser privados total ou parcialmente da súa potestade por sentenza fundada no
incumprimento dos deberes inherentes á mesma ou ditada en causa criminal.
208 Tamarit Sumilla, J. M.: “De las penas privativas de derechos” en Comentarios al nuevo Código Penal.

2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 358.
209 Entre as conclusións do XV Congreso Estatal de Mulleres Avogadas, onde foi presentado o citado

estudo, avógase por instar o poder lexislativo a fin de modificar o Código Penal prevendo expresa-
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Non obstante, quen lexisla, a través das reformas levadas a cabo no ano 2003, introduciu importantes modificacións no articulado que afectarán de modo substancial as relacións entre o penado e os menores ou incapaces que se encontren ao seu cargo, xa
sexa a través da propia previsión de suspensión do exercicio da patria potestade (artigo
153 e 173.2 do Código Penal), da modificación da súa extensión (artigo 46 do Código
Penal), ou ben, sen afectar directamente o exercicio da patria potestade, impedindo na
práctica o exercicio do réxime de visitas, comunicación e estancia cos menores a través
da suspensión do devandito dereito cando se acordase a prohibición de se achegar á
vítima (artigo 48 do Código Penal).210
A Lei orgánica 11/2003 prevé que, nos supostos de violencia no ámbito familiar, xa sexa
cualificada como delito de violencia habitual, que ata agora viña recollido no artigo 153
e en virtude da devandita reforma se sitúa no artigo 173.2, ou se cualifique como delito
de lesións leves non habituais e ameazas, previsto agora no artigo 153, se poida aplicar
como pena facultativa, en atención ao interese do menor ou incapaz, a pena de inhabilitación para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento por un
período que pode chegar aos cinco anos nos supostos máis graves de violencia habitual,
sempre e cando se considere o máis adecuado ao interese dos menores ou incapaces,
redacción que foi obxecto de modificación en virtude da Lei orgánica 1/2004, do 28 de
decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero.211
mente a “privación da patria potestade sobre os fillos para os autores de delitos contra as persoas no
ámbito familiar, con independencia de que o delito se perpetrase directamente sobre cada un deles”.
210 As modificacións operadas nos artigos 46 e 48 do Código Penal entraron en vigor o 1 de outubro de

2004.
211 O artigo 153 do Código Penal, segundo a redacción da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de

medidas de protección integral contra a violencia de xénero, sinala: “1. O que por calquera medio ou
procedemento lle causare a outro menoscabo psíquico ou unha lesión non definidos como delito neste
Código, o golpeare ou maltratare de obra a outro sen causarlle lesión, cando a ofendida sexa ou fose
esposa, ou muller que estea ou estivese ligada a el por unha análoga relación de afectividade mesmo
sen convivencia, ou persoa especialmente vulnerable que conviva co autor, será castigado coa pena
de prisión de seis meses a un ano ou de traballos en beneficios da comunidade de trinta e un a oitenta días e, en todo caso, privación do dereito a ter e portar armas dun ano e un día a tres anos, así
como, cando o xuíz ou tribunal o estime adecuado ao interese do menor ou incapaz, inhabilitación para
o exercicio de patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento ata cinco anos. 2. Se a vítima
do delito previsto no apartado anterior for algunha das persoas a que se refire o artigo 173.2, exceptuadas as persoas previstas no apartado anterior deste artigo, o autor será castigado coa pena de prisión de tres meses a un ano ou de traballos en beneficio da comunidade de trinta e un a oitenta días
e, en todo caso, privación do dereito a ter e portar armas dun ano e un día a tres anos, así como, cando
o xuíz ou tribunal o estime adecuado ao interese do menor ou incapaz, inhabilitación para o exercicio
de patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento de seis meses a tres anos. 3. As penas previstas nos apartados 1 e 2 imporanse na súa metade superior cando o delito se perpetre en presenza de menores, ou utilizando armas, ou teña lugar no domicilio común ou no domicilio da vítima, ou
se realicen quebrantando unha pena das previstas no artigo 48 deste código ou unha medida cautelar ou de seguridade da mesma natureza. 4. Malia o previsto nos apartados anteriores, o xuíz ou tribunal, razoándoo en sentenza, en atención ás circunstancias persoais do autor e as concorrentes na
realización do feito, poderá impoñer a pena inferior en grao. O artigo 173.2 que prevé o delito de violencia habitual queda redactado: “O que habitualmente exerza violencia física ou psíquica sobre quen
sexa ou fose o seu cónxuxe ou sobre persoa que estea ou estivese ligada a el por unha análoga relación de afectividade mesmo sen convivencia, ou sobre os descendentes, ascendentes ou irmáns por
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Xa dunha forma expresa a Lei orgánica 15/2003, do 23 de novembro, introduciu un novo
inciso no artigo 46 do Código Penal, referido á inhabilitación especial do exercicio da
patria potestade, permitíndolle ao xuíz ou tribunal, no suposto de que adopte a aplicación desta pena, estender a súa aplicación non só ao menor que puidera ter sido o suxeito pasivo do delito axuizado, senón aos demais menores ou incapacitados que se encontren a cargo seu; previsión legal que veu a considerar, tal e como se expuxo en páxinas
anteriores, que o desenvolvemento persoal e emocional das e dos menores é un interese prioritario e que, en atención ás circunstancias do suposto axuizado, o xulgador deberá valorar a posibilidade de adoptar a privación; interese prioritario do menor que queda
salvagardado na reforma ao prever que cando a conduta sexa cometida en presenza de
menores se producirá unha agravación dela.
Por último e para a súa aplicación nos supostos de homicidio, lesións, torturas e contra
a integridade moral, a nova redacción dada ao artigo 57.1 do Código Penal, no seu punto
2º, a teor da reforma operada pola Lei 15/2003, do 25 de novembro, establece que o xuíz
ou tribunal, xa non potestativamente, senón preceptivamente, imporá a pena de prohibición de aproximación á vítima ou a aqueles dos seus familiares ou outras persoas que
determine o xuíz, quedando en suspenso o réxime de visitas, comunicación e estancia
respecto das fillas e dos fillos menores ata o total cumprimento da pena; modificación á
que se refire CONDE-PUMPIDO212 sinalando que “a súa finalidade preventiva especial
de tutela á vítima é a que permitiu recentemente realzar o relevo destas sancións pola
súa efectividade nos casos de maltrato familiar”. 213
natureza, adopción ou afinidade, propios ou do cónxuxe ou convivente, ou sobre os menores ou incapaces que con el convivan ou que estean suxeitos á potestade, tutela, curatela, acollemento ou garda
de feito do cónxuxe ou convivente, ou sobre persoa amparada en calquera outra relación pola que se
encontre integrada no núcleo da súa convivencia familiar, así como sobre as persoas que pola súa
especial vulnerabilidade se encontran sometidas a custodia ou garda en centros públicos ou privados,
será castigado coa pena de prisión de seis meses a tres anos, privación do dereito a ter e portar armas
e, de ser o caso, cando o xuíz ou tribunal o estime adecuado ao interese do menor ou incapaz, inhabilitación especial para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento por
tempo dun a cinco anos, sen prexuízo das penas que puidesen corresponder aos delitos ou faltas en
que se concretasen os actos de violencia física ou psíquica”. De conformidade coa disposición final
sétima, esta modificación entrará en vigor o 29 de xuño de 2005.
212 Conde-Pumpido Ferreiro, C.: Código Penal comentado, Bosch, Barcelona, 2004, p. 244. Á devandita

pena refírese tamén M. J. Benítez Jiménez: Violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Cambios
sociales y legislativos, Edisofer, Madrid, 2004, p. 144. O artigo 57,1.
213 A Lei 15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro,

do Código Penal, prevé, a través da nova redacción do artigo 57, no seu número 2, que “ nos supostos dos delitos mencionados no primeiro parágrafo do número 1 deste artigo (homicidio, aborto,
lesións....) cometidos contra quen sexa ou foi o cónxuxe, ou sobre a persoa que estea ou teña estado
ligada ao condenado por unha análoga relación de afectividade mesmo sen convivencia, ou sobre os
descendentes, ascendentes ou irmáns por natureza, adopción ou afinidade, propios ou do cónxuxe ou
convivente, ou sobre os menores ou incapaces que con el convivan ou que estean suxeitos á potestade ou sobre persoa amparada en calquera outra relación pola que se encontre integrada no núcleo
da súa convivencia familiar, así como sobre as persoas que pola súa especial vulnerabilidade se
encontran sometidas a custodia ou garda en centros públicos ou privados acordarase, en todo caso,
a aplicación da pena prevista no número 2 do artigo 48 (prohibición de aproximación... suspensión do
réxime de visitas...) por un tempo que non excederá de dez anos se o delito fose grave ou de cinco se
fose menos grave...”.
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2.C.5.- A aplicación de circunstancias atenuantes
2.C.5.a.-Trastorno mental
A primeira das circunstancias a que fai referencia o estudo está constituído pola posible
concorrencia de enfermidades mentais graves nos agresores, constatándose que só nun
2% dos supostos dos casos obxecto do estudo se apreciou a eximente prevista no punto
1º do artigo 20 do Código Penal.214
En relación con esta cuestión, é interesante constatar, tal e como aparece reflectido na
táboa n.º III do estudo realizado desde o Punto de Coordinación das Ordes de Protección
de Galicia, referido ás resolucións en que se adoptan medidas cautelares a favor das vítimas da violencia de xénero, e dentro do período xuño 2004-xuño 2005, en Galicia, que
non hai constancia de ningún suposto entre esas datas no que se ordenase, por parte
do órgano xurisdicional, o ingreso en centro psiquiátrico, análise que permitiría afirmar
que a enfermidade mental non está especialmente vinculada ao exercicio da violencia
contra as mulleres.215
Non obstante, si chama a atención o estudo sobre a especial consideración de que en
numerosas resolucións xudiciais se faga referencia á situación en que se encontra o
autor da conduta delituosa tras un fracaso na relación de parella ou ante situacións de
crise matrimonial. Así, as autoras afirman que “as características de personalidade configuraron en numerosas ocasións a atenuante 1ª do artigo 21 do Código Penal, considerando como elementos que operan no trastorno mental o fracaso afectivo, a tensión
separatoria ou os celos non patolóxicos”.216
No noso dereito, á hora de admitir a posible imputabilidade do autor dunha conduta delituosa é necesario que concorran dúas condicións: por unha parte, a presenza no suxeito da necesaria capacidade intelectual destinada a valorar o feito e a súa posible licitude
ou ilicitude, e por outra, a capacidade volitiva ou posibilidade de dirixir a vontade para evitar a actuación prohibida por unha determinada norma penal; ou, como asumiu a maioría da doutrina, cabe conceptuar a imputabilidade como a capacidade de comprender a
ilicitude do feito e de actuar conforme á devandita comprensión.217
O artigo 20 do Código Penal non define quen é imputable, pero si establece que a inimputabilidade se pode producir por unha serie de circunstancias de carácter biolóxico que
terán como consecuencia a exención da responsabilidade criminal, e no efecto psicolóxico que se deriva das causas de inimputabilidade para que se produza a exención. Por
214 O artigo 20.1º do Código Penal establece que está exento de responsabilidade criminal “o que, no

momento de cometer a infracción penal, por mor de calquera anomalía ou alteración psíquica, non
poida comprender a ilicitude do feito ou actuar conforme a súa comprensión”.
215 Véxase a táboa n.º II do estudo realizado polo PCOP de Galicia.
216 Véxase páxina 14 do estudo referenciado.
217 Urruela Mora, A.: Imputabilidad penal y anomalía o alteración psíquica, Comares, Bilbao-Granada,

2004, p. 156. Véxase a fórmula mixta biolóxica-psiquiátrica en E. J. Mateo Ayala: La imputabilidad del
enfermo psíquico. Un estudio de la eximente de anomalía o alteración psíquica en el Código Penal
Españo,. Publicacións do Instituto de Criminoloxía da Universidade Complutense de Madrid, Madrid
2003, p. 69 e ss.
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iso, unicamente se conceptúa a imputabilidade pola vía da interpretación a sensu contrario das causas que poderían determinar a súa exclusión, que no caso do Código Penal
español de 1995 serían a anomalía ou alteración psíquica a teor do punto 1º do artigo
20 do Código Penal; a intoxicación plena polo uso de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, substancias psicotrópicas ou outras que produzan efectos análogos ou atoparse baixo a influencia dunha síndrome de abstinencia, de conformidade co
punto 2º do citado artigo 20 do Código Penal ou de alteracións na percepción desde o
nacemento ou desde a infancia segundo a redacción do punto 3º do citado artigo.
En definitiva, é necesario que por algúns dos motivos expresados nos puntos do devandito artigo o suxeito activo da acción non sexa capaz de comprender a ilicitude da súa
acción ou, de ser o caso, non sexa capaz de actuar conforme tal comprensión. En palabras de SÁNCHEZ YLLERA, “utilízase un método mixto biolóxico-psicolóxico para expresar qué é a imputabilidade. E debe resaltarse desde agora que é moito máis importante
o efecto psicolóxico que as concretas causas que o poidan producir, que, como veremos,
quedan abertas ás concrecións e clasificacións que queiran facerse no mundo científico
da psicoloxía ou a psiquiatría”.218
Partindo desta concepción comunmente aceptada,219 e seguindo o teor literal do punto
1º do artigo 21 do Código Penal,220 a atenuante aplicada nas resolucións xudiciais estudadas é a constituída pola existencia de arrebato, obcecación ou outro estado pasional
de entidade semellante. O Tribunal Supremo describiu as condicións necesarias para a
aplicación desta atenuante sinalando que “tanto na súa manifestación emocional fulgurante e rápida, denominada arrebato, como na súa modalidade pasional, de aparición
máis lenta, pero de maior duración, denominada obcecación, precísase que haxa na súa
orixe un determinante poderoso de carácter esóxeno ou exterior e de entidade suficiente para desencadear un estadio anímico de perturbación e escurecemento das súas
facultades psíquicas con diminución das cognoscitivas ou volitivas do axente, ou ambas,
atendendo tanto ás circunstancias obxectivas do feito como ás subxectivas que se aprecien no infractor ao tempo da execución, de maneira que, sen alcanzar a calidade propia
do trastorno mental completo ou incompleto exceda do leve atordamento que adoita
acompañar certas infraccións. Tales estímulos non han de ser repudiados polas normas
socioculturais que rexen a convivencia social e deben proceder do precedente comportamento da vítima, cunha relación de causalidade entre os estímulos e o arrebato ou
obcecación, e unha conexión temporal, se non inmediatos si próximos, entre a presenza
dos estímulos e o xurdimento da emoción ou paixón”.221

218 Sánchez Yllera, I.: “De las causas que eximen de la responsabilidad criminal” en Comentarios al

Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 114.
219 Véxase Valle Muñiz, J. M.: “De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal”,

Comentarios al nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 204.
220 O punto 1º do artigo 21 do Código Penal establece que son circunstancias atenuantes “as causas

expresadas no artigo anterior, cando non concorreren todos os requisitos necesarios para eximir de
responsabilidade nos seus respectivos casos”.
221 Sentenza do Tribunal Supremo do 3 de maio de 1988 (RX 1988/3450). Véxase tamén: sentenza do

Tribunal Supremo do 30 de xuño de 1989 (RX 1989/5943); sentenza do Tribunal Supremo do 27 de
marzo de 1990 (RX 1990/3008); sentenza do Tribunal Supremo do 29 de xuño de 1990 (RX
1990/5747).

99
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

A cuestión agora radica en analizar se os nosos tribunais dan ou non excesiva importancia a unha serie de causas reiteradamente tidas en conta nos distintos procesos examinados. Dentro das resolucións estudadas, as autoras do estudo destacan que “en
numerosas ocasións se ten considerado como elementos que operan no trastorno mental, o fracaso afectivo, a tensión separatoria ou os celos non patolóxicos”.222
É innegable que na vida dalgunhas persoas a existencia dun conflito que deriva nun fracaso matrimonial ou de parella pode chegar a constituír a causa inmediata dun trastorno emocional de gran importancia, sobre todo na persoa que sofre a ruptura como un
abandono; no entanto, na maior parte dos supostos o fracaso na relación de parella,
aínda que deriva normalmente nun desaxuste emocional, constitúe un episodio normalmente superado co transcurso do tempo; a dúbida reside en se na sociedade española
actual e atendendo ao índice de rupturas e fracasos matrimoniais que se alcanzou nos
últimos anos, está xustificada unha consideración tan importante das consecuencias que
das rupturas derivan, como para que a atenuante de trastorno mental se aplique de
maneira tan xeneralizada polos nosos tribunais.223
As persoas formamos parte dunha estrutura social que, ademais de fundamentarse en
condicionantes biolóxicos, instintivos e emocionais, se basea en condicionantes de
carácter cultural que constitúen o núcleo central das relacións entre os seus membros.
Estes factores esixen do individuo o desenvolvemento ao longo da súa vida, para facilitar a convivencia, dunha serie de características como o autocontrol, a tolerancia ás frustracións ou o control da agresividade, que se conforman como barreiras cognitivas,
sociais e intelectuais que tratan de evitar, en definitiva, actuacións máis ligadas a sociedades máis primitivas. Como afirma MATALLÍN EVANGELIO, “o control emocional, inte222 A sentenza 3/1999, da Audiencia Provincial de Valladolid, do 4 de outubro, sinala que “ foi a mención

que a tarde anterior fixera a esposa de separarse e ir vivir a unha residencia o que lle produciu a este
último (o autor da morte) unha angustia xerada por esa idea que fixo que sufrise unha diminución
importante da capacidade de control dos seus actos e actuase baixo ese estado emocional que o
levou a darlle morte á súa esposa”. A pena foi neste suposto rebaixada nun grao. A sentenza
947/1996, do 21 de outubro, da Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sinala: “...o acusado,
ao non lograr que a súa esposa volvese con el e manifestarlle esta que intentara os trámites de separación, isto produciulle unha alteración anímica, sen chegar a anular a súa vontade e intelixencia, pero
si a diminuílas considerablemente no momento da súa reacción agresiva cara á súa esposa...”.
223 Segundo a memoria que o Consello Xeral do Poder Xudicial eleva ás Cortes Xerais do ano 2000, e

tendo en conta os datos referidos ao ano 1999, ditáronse por parte dos tribunais españois cincuenta
e nove mil cincocentas corenta e sete (59.547) sentenzas de separación; trinta e seis mil novecentas
(36.900) de divorcio, e cento trinta e tres (133) de nulidade matrimonial, o que ascende a un total de
noventa e seis mil cincocentas oitenta (96.580) sentenzas por ruptura. O total de matrimonios legalmente constituídos no ano 1999 ascendeu a douscentos oito mil cento vinte e nove (208.129), segundo os datos do Movemento Natural da Poboación fornecidos polo Instituto Nacional de Estatística
correspondentes ao ano 1999. Os datos correspondentes ao ano 2002 cifran en douscentos nove mil
sesenta e cinco (209.065) os matrimonios legalmente constituídos. Instituto Nacional de Estatística,
Movemento Nacional de Poboación http://www.ine.es/infoine. En canto aos datos correspondentes ás
rupturas e referidos ao ano 2002, producíronse en España setenta e tres mil cincocentas sesenta e
sete sentenzas de separación (73.567); corenta e unha mil seiscentas vinte e unha sentenzas de divorcio (41.621); e cento oitenta e seis sentenzas de nulidade (186); cifras que supoñen un importante
incremento en relación ao ano 1999. Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas xudiciais 2002,
http://www.ine.es/infoine.
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lectualizando a súa expresión a través das canles socialmente permitidas, aparece como
unha das imposicións que xorden da necesidade de coexistencia pacífica dos membros
da comunidade”.224
A frustración, por si soa, non xera violencia se non vai acompañada doutros condicionantes; en palabras de LORENTE ACOSTA, “a frustración é un factor que favorece a
agresión á muller, tanto se provén de factores alleos ao fogar como se se xera dentro,
pero igual que o alcohol, só os homes que teñen establecidos e asumidos os patróns de
dominación e control no seo da parella levan a cabo a agresión á muller, xa que a frustración se pode canalizar por moi diversas vías e superar de modos moi diferentes”.225
Para GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, “as alteracións patolóxicas do estado de ánimo preocupan desde antigo, porque o mundo dos afectos, dos sentimentos, constitúe un aspecto fundamental do ser humano. Criminoloxicamente, no entanto, estes trastornos teñen
menor relevancia que outros”.226
En definitiva, pódese afirmar que, na maioría dos supostos, a agresión contra a muller
elíxese por parte do agresor como unha estratexia de afrontamento da frustración, elección libre e voluntaria que en todo caso non permitiría expor o máis mínimo asomo de
xustificación; sobre todo, se temos en conta que na maior parte dos supostos acaecidos
nos últimos anos a antesala da conduta que leva á morte da muller a mans do seu esposo ou compañeiro vén presidida por un exercicio habitual de violencia que, en principio,
parece incompatible cos trazos que definen as distintas clasificacións internacionais
usuais.227
Tamén GARRIDO GENOVÉS se refire a este tipo de condutas preguntándose “¿que se
entende por crime pasional?” Se con isto se quere significar improvisación e ofuscación,
non parece ser o caso. A gran maioría dos homicidios de mulleres son premeditados, son
buscados e son queridos polos seus autores. Deberiamos chamalos crimes de posesión,
e non de paixón: cando o homicida decide o ataque final xa había tempo que pensaba
que tal feito era inevitable. Non era a súa paixón amorosa a que o guiaba, senón o seu
egocentrismo desmesurado, consistente en crer que hai persoas que lle pertencen a un,
mesmo que elas non queiran”.228
224 Matallin Evangelio, A.: La circunstancia atenuante de arrebato, obcecación u otro estado pasional de

entidad semejante, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
225 Lorente Acosta, M.: Mi marido me pega lo normal, Ares y Mares, Barcelona, 2001, p. 87.
226 García-Pablos de Molina, A.: Tratado de Criminología, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 605.
227 Para A. Montero Gómez (presidente da Sociedad Española de Psicología de la Violencia), “o colecti-

vo de agresores de mulleres, aínda que heteroxéneo no seu perfil socioeconómico e, por tanto, con
presenza en todos os estratos sociais, comparte unha calidade criminolóxica: a máis alta porcentaxe
de torturadores de mulleres son individuos sans, sen patoloxía mental, que transgriden o ordenamento xurídico e os dereitos humanos”. Xornal El Correo Español del Pueblo Vasco, 25 de novembro de
2002. Véxase DSM- IV Manual diagnóstico y estadístico dos trastornos mentales, Barcelona, 1995.
228 Garrido Genovés, V.: Amores que matan; acoso y violencia contra las mujeres, Algar, Barcelona, 2001,

p. 65. Véxase Garrido Genovés, V.: Psicópatas y otros delincuentes violentos, Tirant lo Blanch Valencia,
2003, p. 277 e ss. Este autor non prevé unha diminución da delincuencia violenta contra a muller atendendo ao limitado das medidas penais e policiais, pero mostra esperanza en que se poida inverter a
tendencia á vista das reformas lexislativas operadas a finais de 2003 a que fixemos referencia.
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CORSI define o poder de dominio como a capacidade de control e dominio sobre a vida
ou os feitos doutras persoas, e que está normalmente destinado a lograr obediencia e
dispoñibilidade, con todo o que disto deriva cando se trata dunha relación de parella;
pero o exercicio dese poder require posuír bens, recursos ou incluso afectos, que a outra
persoa á que se queira controlar non posúa, ou requira, ou necesite; así como utilizar
medios para sancionala cando a persoa dominada deixe de aceptar ese poder.229
Se temos en conta as profundas modificacións operadas na estrutura familiar no noso
país nos últimos vinte anos tras a entrada en vigor da lei reguladora da separación e o
divorcio230 e a consecuente interiorización no imaxinario colectivo da xeneralidade da
cidadanía da posibilidade de ruptura das relacións de parella como algo corrente e habitual, resulta sorprendente que tales elementos (fracaso afectivo, tensión separatoria ou
celos non patolóxicos) poidan seguir constituíndo “un determinante o suficientemente
poderoso” (condición necesaria esixida pola doutrina do Tribunal Supremo) como para
ser apreciada a atenuante con tanta frecuencia como podemos observar nas distintas
resolucións xudiciais; sobre todo cando as consecuencias que se derivan en moitas ocasións supoñen a morte da vítima.
Para LORENTE ACOSTA, o feito de que o informe elaborado polo Defensor do Pobo
sobre “A violencia contra as mulleres”, ou os distintos barómetros do CIS sobre “violencia doméstica” reflictan que os celos se converten nun dos motivos que máis inflúen na
violencia, constitúese na interpretación que xira en torno á necesidade de entender a violencia como unha determinada conduta individual, e non como o que é, unha parte dun
conxunto de valores que xorden da desigualdade e a xerarquización entre os sexos. 231
Constitúe un paradoxo que por parte dos tribunais españois se diten anualmente arredor
de cen mil sentenzas de separación, divorcio e nulidade, e á vez os tribunais da orde
xurisdicional penal sigan valorando, con quizais demasiada frecuencia, que o fracaso
afectivo, a tensión separatoria ou os celos non patolóxicos constitúan elementos que
cómpre ter en conta á hora de apreciar o trastorno mental; sobre todo atendendo ás
importantes consecuencias que se derivan de cara á rebaixa da pena a impor.
Neste mesmo sentido se pronunciou CEREZO DOMÍNGUEZ tras analizar a distribución
en función do sexo dos condenados das eximentes incompletas e circunstancias atenuantes nas sentenzas condenatorias ditadas sobre homicidios entre parellas. Para esta
autora, “se se comparan as atenuantes aplicadas nos casos de homicidios entre parellas
coas apreciadas no resto de homicidios obxecto de estudo, encóntranse diferenzas significativas. Destaca a maior porcentaxe de atenuantes que se aplican nos casos de

229 Corsi, J. ; Peyrú, G. M..: Violencias sociales, Ariel, Barcelona, 2003, p. 126.
230 Lei 30/1981, do 7 de xullo, de modificación da regulación do matrimonio civil no Código civil e proce-

demento a seguir nas causas de nulidade, separación e divorcio.
231 Para M. Lorente Acosta, “cos celos na violencia contra as mulleres ocorre como co alcohol, actúan

máis como explicacións e xustificacións que como unha realidade. A simple mención destas posibilidades é suficiente para que a sociedade entenda que o imposible pode ocorrer; e en lugar de ver a
realidade habitual da violencia e a desigualdade que levan á excepcionalidade do homicidio, as respostas técnicas fanse eco destes valores culturais diminuíndo a crítica e atenuando a reprobación”.
Lorente Acosta, M.: El rompecabezas. Anatomía del maltratador, Ares y Mares, Barcelona, 2004, p.
101.
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homicidio entre parellas con respecto ao resto, concretamente, as relacionadas co arrepentimento e os estados pasionais”. 232
Por maior abastanza, se a isto lle engadimos as numerosas referencias á “traizón da
esposa” á “provocación da reacción do agresor ante a infidelidade” ou mesmo “o adulterio”, observacións que deberían estar exentas de análise ante a gravidade das condutas que son obxecto de axuizamento, habería que preguntarse se detrás de tales consideracións non se aprecia unha certa “compensación de culpas” entre a conduta da vítima e a posterior actuación violenta do agresor, que en certa maneira se fai merecedora
de ser tida en conta polos tribunais á hora de establecer os mecanismos para a imposición da pena. 233
Unha visión moito máis próxima á realidade social en que, na actualidade, se desenvolve a sociedade española aparece reflectida nas consideracións vertidas pola sentenza
do 21 de xaneiro de 2000 ditada pola Audiencia Provincial da Coruña,234 no fundamento xurídico quinto da cal se manifesta que “no deben confundirse (a obcecación) coas
reaccións acaloradas, irritativas, coléricas ou de leve atordamento froito da dinámica de
actuacións delituosas do tipo axuizado, pois sería tanto como premiar os máis exaltados
ou violentos, que “saltan” pola mínima. Por outro lado, a reacción debe apoiarse en motivos humanamente razoables ou non reprochables socialmente por vir precedida dunha
provocación, causa ou estímulo poderoso de parte da vítima. No noso caso, o verdadeiro motivo, á parte da propia maldade, non foi o diñeiro senón a radical falta de aceptación polo procesado da libre decisión de separarse da súa esposa, non obstante a súa
clara xustificación pola persistente conflitividade matrimonial, sen que aquel sequera
dese mostras dun cambio de comportamento nin ofrecese ningunha outra satisfacción.

232 Cerezo Domínguez, A. I.: El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, Tirant lo Blanch,

Valencia, 2000, p. 405.
233 A modo de exemplo, a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Gran Canaria 4/2000, do 11 de

abril, considera: “...o descubrimento e comprobación do que el (o acusado) descoñecía, a traizón que
supuña que entre a súa esposa e o seu amigo tivesen lugar relacións sexuais, produciulle unha reacción emocional que, sen a anular totalmente, lle limitou de forma moi importante a súa capacidade de
control dos seus actos e reaccións”. Na citada resolución aplicouse a eximente incompleta prevista no
punto 1º do artigo 21 do Código Penal en relación co punto 1º do artigo 20 do Código Penal, impondo unha pena de sete anos de prisión por cada un dos dous delitos de asasinato. A sentenza da
Audiencia Provincial de Valladolid do 4 de outubro de 1999 sinala que “... foi a mención que a tarde
anterior fixera a esposa de separarse de A. e ir vivir a unha residencia, o que lle produciu a este último unha angustia xerada por esa idea, o que fixo que sufrise unha diminución importante da capacidade de control dos seus actos e actuase baixo o dito estado emocional que o levou a darlle morte á
súa esposa... Todo isto leva, a este maxistrado presidente, a estimar a devandita atenuante como moi
cualificada e ao amparo do establecido no nº 4 do artigo 66 do Código Penal, considérase conveniente
baixar a pena nun grao”. A sentenza da Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife do 21 de outubro de 1996 sinala: “...esta Sala chega a aceptar a tese da defensa, pois o acusado, ao non lograr que
a súa esposa volvese con el e manifestarlle esta que iniciara os trámites de separación, isto produciulle unha alteración anímica, sen chegar a anular a súa vontade e intelixencia, pero si a diminuílas
considerablemente no momento da súa reacción agresiva cara á súa esposa, e dicimos non anulala,
pois a actuación posterior do acusado de coller o coche, dirixirse á policía e deixar a nota co enderezo onde cometera o feito así o demostra”.
234 ARP 2000/2253 do 21 de xaneiro. Sección 4ª da Audiencia Provincial da Coruña.
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Ao contrario, o seu obrar foi vingativo, desprezativo e colérico e, en definitiva, desconectado da causa ou motivación pasional e de todo punto reprochable”.
2.C.5.b- A confesión do delito
O Código Penal concibe como circunstancia atenuante da responsabilidade criminal, “a
de ter procedido o culpable, antes de coñecer que o procedemento xudicial se dirixe contra el, a confesar a infracción ás autoridades”.235
Esta circunstancia atenuante ten o seu precedente máis inmediato no artigo 9.9ª do antigo Código Penal, que establecía “a de ter procedido o culpable, antes de coñecer a apertura do procedemento xudicial, e por impulsos de arrepentimento espontáneo, a reparar
ou diminuír os efectos do delito, a dar satisfacción ao ofendido ou a confesar ás autoridades a infracción”. Porén, o novo Código Penal suprime a esixencia de que a vontade
de colaboración coa Administración de xustiza veña motivada por “impulsos de arrepentimento espontáneo”, esixindo só a constatación do feito obxectivo da posta en coñecemento da Administración de xustiza. En palabras de VALLE MUÑIZ “a carga moralizante
da expresión suprimida dotaba a atenuante dunha característica incompatible cun dereito penal permeable a condicións utilitarias e alleo a indagar a compoñente interna da
motivación dos actos humanos”. 236
En definitiva, xa non se lle esixe ao autor da actividade delituosa que exteriorice a súa
dor ou que lles transmita ás autoridades un sentimento de arrepentimento ou remordemento pola conduta acaecida, senón que se considera suficiente con que, a través da
transmisión do feito acontecido, se manifeste, dalgún xeito, a intención de colaborar coa
Administración de xustiza.
A xurisprudencia veu esixindo catro requisitos á hora de aplicar a atenuante. En primeiro lugar, a confesión deberase levar a cabo ante as autoridades competentes; en segundo lugar, a confesión ha de ser veraz, non preparada de forma que se introduzan datos
falsos tendentes a fundamentar inmerecidas causas de exclusión ou minoración da responsabilidade criminal. En terceiro lugar, a confesión debe ser vertida polo propio suxeito responsable do delito,237 e por último, e ademais do evidente requisito cronolóxico de
colaborar antes de coñecer que o procedemento se dirixe contra el, parece que a presentación e posta a disposición efectiva do suxeito iría implícita á propia confesión.238
235 Véxase o punto 4º do artigo 21 do Código Penal.
236 Valle Muñiz, J. M.:”De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal” en Comentarios al

nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 217. Tamén Faraldo Cabana, P., ao analizar
as atenuantes xenéricas, se refire ás importantes modificacións operadas neste ámbito coa entrada
en vigor do Código Penal de 1995: “Sucintamente, o cambio máis destacado consiste na eliminación
de toda alusión expresa a un elemento subxectivo: desaparece a esixencia de obrar por impulsos de
arrepentimento espontáneo”, Faraldo Cabana: Las causas de levantamiento de la pena, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2000, p. 78.
237 Para Faraldo Cabana “a confesión pódese realizar por escrito ou por medio de representante con man-

dato expreso, sendo admisible a presentación ante as autoridades seguida máis tarde da confesión,
de forma que non é preciso que se produza simultaneamente”, Faraldo Cabana: Las causas del levantamiento de la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 305.
238 Campo Moreno, J. C.: El arrepentimiento postdelictual, Editorial Xeral de Dereito, Valencia, 1995, p. 27 e ss.
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O estudo a que nos estamos a referir formula que a atenuante prevista no número 4º do
artigo 21 do Código Penal, a confesión do delito, concorre maioritariamente nos supostos de morte de mulleres a mans dos seus maridos ou compañeiros. Así, conclúe o estudo que a análise comparativa entre estraños e entre cónxuxes, ou persoas ligadas por
relacións análogas á conxugal, nos depara unha clara diferenza á hora de aplicar a citada circunstancia. Mentres que no suposto entre estraños se aplicou nun vinte e un por
cento dos supostos analizados, no suposto de morte entre cónxuxes aplicouse nunha
porcentaxe moito máis elevada, concretamente, nun trinta e sete por cento.
Chama tamén a atención o estudo sobre outra característica diferenciadora entre ambos
os supostos. Así, mentres nos supostos de morte entre estraños a posta en coñecemento da acción ante a autoridade competente se fai de maneira inmediata á comisión do feito
delituoso, o que comporta necesariamente a súa apreciación por parte dos tribunais, nos
supostos de morte entre cónxuxes ou persoas ligadas por análogas relacións de afectividade, con frecuencia a posta en coñecemento non se produce de maneira inmediata
senón que, en múltiples ocasións, transcorreu un espazo de tempo o suficientemente
amplo como para suscitar a necesidade de cuestionar se, en tales supostos, se debe valorar da mesma forma que se a comunicación fose tras a comisión do delito.
As autoras do estudo manifestan que “así como nos casos de morte entre estraños este
comportamento se presenta de inmediato á finalización do feito, cando foi entre cónxuxes,
con frecuencia, dáse despois de fuxir ou de pasar toda a noite na casa co cadáver, onde
despois dos actos homicidas é máis difícil que poidan ser descubertos, o que dá tempo a
consultar, viaxar, intentar ocultar o cadáver e mesmo valorar a posibilidade de todo isto”.
Se partimos das consideracións anteriormente referidas, relativas aos requisitos que a
doutrina e a xurisprudencia esixen á hora de aplicar ou non a atenuante de confesión do
delito, parece difícil conciliar o recoñecemento que o ordenamento xurídico prevé ante a
posta en coñecemento das autoridades da comisión do feito delituoso, a través dunha
importante atenuación da pena, e o que a posta en coñecemento se leve a cabo transcorrido un considerable espazo de tempo que o autor podía ter evitado a prol dun verdadeiro afán de colaboración coa Administración de xustiza. En palabras de FARALDO
CABANA, citando a CALDERÓN SUSÍN, “a confesión constitúe hoxe en día unha das
probas máis apreciadas; de aí que quen lexisla a favoreza cunha mitigación da pena, en
determinados casos e polo que supón de sometemento do delincuente ás consecuencias legais ou xurídicas do seu feito inxusto”. 239
SERRANO BUTRAGUEÑO, ao se referir á análise da denominada autodenuncia ou confesión motu propio, refírese ás distintas razóns de política criminal que xustifican esta
atenuante: 1.- a colaboración coa xustiza, facilitando a investigación dos feitos e das persoas responsables; 2.- facilitar unha resposta punitiva rápida, eficaz e ao verdadeiro
merecedor dela (sen prexuízo de que o xuíz verifique e comprobe o valor da confesión,
ex artigo 406 da Lei de axuizamento criminal); e 3.- razóns de estrita xustiza, xa que
unha persoa que, coa súa confesión, produce os efectos beneficiosos para o sistema
penal antes mencionados debe obter unha compensación do propio sistema en forma de
atenuarlle a sanción que se lle impón pola súa conduta. 240
239 Faraldo Cabana, P.: Las causas de levantamiento de la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 304.
240 Serrano Butragueño, I.: Código Penal, comentarios y jurisprudencia, 3ª ed., Comares, Granada, 2001,

p. 460.
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Segundo o estudo, mesmo naqueles supostos en que non se confesa a verdade sobre
os feitos, a atenuante de confesión dos feitos apreciouse se o autor dos feitos comparece antes de iniciadas as actuacións.241
Un suposto, entre outros,242 en que foi apreciada a atenuante de confesión dos feitos a
pesar de tratarse dunha narración desfigurada da realidade, é aquel que dá lugar á resolución do Tribunal Supremo do 6 de abril de 1998 243. Na citada resolución o esposo, tras
ferir gravemente con arma branca a súa esposa, deixouna no chan do dormitorio con
choque hipovolémico e, sen pedir auxilio, duchouse, cambiouse de roupa e saíu da casa,
pechando a porta con chave, que dobrou e rompeu co ánimo de dificultar a entrada,
fuxindo do lugar en autostop; non obstante, cambiou de opinión no traxecto e púxose en
contacto cun policía local, ao cal lle referiu que cometera un delito pero comunicándolle
que só llo contaría á Garda Civil.
O fundamento xurídico quinto da citada resolución considera que “en relación coa veracidade da confesión, a xurisprudencia desta Sala 244 esixiu que se axuste substancialmente á realidade, aínda que admitíndose que non sexa obxectiva e que se introduzan
por parte do confesante matices favorecedores, sempre que se refiran a circunstancias
non suficientemente relevantes. Conforme esta doutrina, debe entenderse que a confesión de José G. O. cumpriu o requisito de se axustar substancialmente á verdade, aínda
que o inculpado manifestase, para tratar de minorar a súa responsabilidade, que coa coitelada só tratara de asustar a súa muller, dirixindo o coitelo contra a almofada, preto da
súa cabeza”.
Esta apreciación contradí as esixencias expostas reiteradamente pola doutrina maioritaria; non obstante, o Tribunal Supremo apreciou a atenuante, obviando ademais que a
comunicación veraz e sen matices ás autoridades podía ter promovido a rápida atención
médica da vítima, evitando, quizais, a morte desta.
Así, FARALDO CABANA sinalou que “no ámbito desta atenuante entendeuse a confesión da infracción como confesión de plano, isto é, a que supón declarar tal cal a conduta ilícita, sen ocultar nin terxiversar nada. Non produce a atenuación da pena a versión
parcial e desfigurada dos feitos, favorecedora para o propio culpable (...) Resulta obvio
que se trata de garantir o cumprimento, ao menos parcial, dos fins da pena e, en particular, da prevención especial, para conceder a diminución da pena, pois outra postura
non sería coherente co fundamento que informa estas causas de atenuación”. 245

241 Véxase sentenza da Audiencia Provincial de Navarra 128/2000, do 10 de outubro.
242 Suposto citado no estudo, p. 18.
243 Véxase fundamento xurídico 5º da sentenza do Tribunal Supremo 1998/6228, do 6 de abril.
244 (SS. 28 xaneiro 1989 [RX 1989\601], 27 maio 1992 [RX 1992\4498], 23 marzo 1993 [RX 1993\2495],

17 maio 1993 [RX 1993\4158], 5 novembro 1993 [RX 1993\8278], 18 maio 1994 [RX 1994\3933] e
366/1997, do 21 marzo [RX 1997\2266]),
245 Faraldo Cabana, P.: Las causas de levantamiento de la pena, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 305.

A autora refire que neste mesmo sentido se manifestaron Calderón Susín e Valle. Tamén M. Orts
Berenguer sinalou que se require que a confesión sexa substancialmente verdadeira, non falsa, tendenciosa ou equívoca. “De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal”, Comentarios
al Código Penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 270.
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Así o considerou tamén recentemente o Tribunal Supremo ao sinalar que “a experiencia
dinos que nestes casos de violencia do marido contra a esposa, tan frecuentes por desgraza nestes últimos tempos, non adoita haber problema ningún para a identificación do
autor do feito. As diferenzas graves existentes entre os cónxuxes adoitan ser o suficientemente coñecidas como para que a policía enseguida poida descubrir quen foi o causante”.246
Por último, aínda que o Código Penal vixente permite a aplicación da atenuante sempre
que se confese ás autoridades con anterioridade a que o procedemento xudicial se dirixa contra el,247 o feito de que a posta en coñecemento se leve a cabo unha vez transcorrido un importante período de tempo, circunstancia que en moitas ocasións impide o
posible auxilio ás vítimas, fai necesario, na miña opinión, reflexionar sobre se en tales
supostos debe valorarse da mesma forma que se a comunicación fose tras a comisión
do delito.
Cando menos sorprende observar como algúns tribunais apreciaron a concorrencia da
atenuante en supostos en que a conduta do agresor, con independencia da valoración
que mereza pola actividade delituosa obxecto de axuizamento, amosa un absoluto desprezo cara ás vítimas dos feitos, sen que poida deducirse que o feito de informar con posterioridade ás autoridades, cando concorren circunstancias como as expostas, poida
favorecer a investigación dos feitos nin poida ser interpretado como expoñente do afán
de colaboración coa Administración de xustiza, contravindo, en definitiva, o fundamento
da atenuación da pena.248
Nada di o texto legal no senso de que unha actitude de desprezo ás vítimas impida a aplicación da atenuante; non obstante, a aplicación desta esixe a valoración de todas as circunstancias que subxacen na conduta do autor, e o manifesto desprezo ás vítimas contradí profundamente tal fundamento.

246 Sentenza do Tribunal Supremo 691/2001. No relato de feitos probados refírese que “o procesado diri-

xiuse sobre as 22 horas ao domicilio onde vivía Isabel, sito na rúa Cañeros desta cidade, entrando nel
cun xogo de chaves que días antes collera do coche que aquela habitualmente utilizaba. Minutos máis
tarde chegou Isabel á vivenda, momento en que o procesado se dirixiu cara a ela empuñando un coitelo e ao tempo que lle dicía “xa non van sufrir máis os nenos”, con intención de acabar coa súa vida,
cravoulle o mesmo na zona dorso-lumbar, interesando ril, fígado, diafragma e pleura, provocándolle
hemorraxia interna e shock hipovolémico, feridas que, de non ter mediado unha rápida e urxente asistencia médico-cirúrxica (propiciada polo traslado de Isabel a un centro médico por parte duns veciños
que lle oíran pedir socorro) terían determinado o seu falecemento e que sandaron aos corenta e cinco
días, todos eles de impedimento para as súas ocupacións habituais, quedándolle varias cicatrices que
ocasionan prexuízo estético moderado.
Tras asestar a coitelada, o procesado asustouse e, arrepentido polo que fixera, en compañía dun coñecido seu dirixiuse á Comisaría de Policía do Distrito de Nervión, onde o seu acompañante lles narrou
o acontecido aos funcionarios policiais, os cales, tras a práctica de xestións, detiveron o procesado e
procederon á incautación do coitelo empregado na agresión”.
247 Véxase punto 4º do artigo 21 do Código Penal.
248 A Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentenza do 9 de outubro de 1998, apreciou a atenuante de

confesión dos feitos nun suposto en que o agresor, tras golpear cunha piqueta de albanel na cabeza
a súa esposa e dous fillos, ao observar que non morreran, degolounos cun cutter, quedando a durmir
na casa; na tarde do día seguinte chamou á policía a través do seu móbil.
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2.C.6.- A aplicación de circunstancias agravantes
2.C.6.a- A circunstancia mixta de parentesco:
O estudo tivo entre os seus obxectivos, dentro das resolucións estudadas, o de analizar
en qué medida a morte de mulleres a mans dos seus maridos ou compañeiros se producía nun momento da relación en que puidera ter importancia o feito de estar ou non
iniciado un proceso de separación, legal ou de feito; que a intención de romper a relación
fose anunciado pola vítima; ou que o devandito proceso se encontrase en trámites ou xa
tivese concluído; ou se, pola contra, este non constituía un factor para ter en conta toda
vez que maioritariamente estas condutas se desenvolvían en constante matrimonio, sen
que quedase patente a posible concorrencia dunha crise na parella.
Tras o estudo, as autoras constatan que “a maioría das veces en que a muller sufriu un
ataque desta natureza, ou se separara ou comunicara a súa intención de o facer”.249
O motivo de analizar este factor radica en determinar o grao de incidencia na aplicación
por parte dos tribunais da circunstancia mixta de parentesco prevista no artigo 23 do
Código Penal á hora de axuizar as condutas de violencia contra as mulleres con resultado de morte. 250
Ao referirnos ao artigo 23 do Código Penal cómpre chamar a atención sobre a reforma
que a Lei 11/2003251 levou a cabo no citado artigo no sentido de ampliar a súa operatividade aos supostos de ex cónxuxes ou ex parellas. Nada di a exposición de motivos do
porqué de tal ampliación, pero a análise desta permítenos prever que necesariamente
deberá provocar unha importante modificación na doutrina mantida polo noso alto tribunal en relación coa súa aplicación nos supostos en que se produciu unha ruptura da relación.
Non obstante, e con independencia da reforma do precepto e a súa futura aplicación, a
análise da aplicación xurisprudencial da circunstancia mixta de parentesco permitiranos
visualizar a rixidez da súa formulación, e as importantes consecuencias que se derivaron en relación co axuizamento de condutas con resultado de morte, onde as vítimas
eran mulleres.
O parentesco no dereito penal español constituíu tradicionalmente unha circunstancia
que operou con distintos fins, xa fose agravatorios, atenuatorios ou absolutorios. Con

249 Véxase páxina 19 do citado estudo.
250 O artigo 23 do Código Penal de 1995 establecía que “é circunstancia que pode atenuar ou agravar a

responsabilidade segundo a natureza, os motivos e os efectos do delito, ser o agraviado cónxuxe ou
persoa a quen se atope ligado de forma estable por análoga relación de afectividade, ascendente, descendente ou irmán por natureza, por adopción ou afinidade nos mesmos graos do ofensor”.
251 A Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá,

violencia doméstica e integración social dos estranxeiros, modifica o artigo 23 do Código Penal: “é circunstancia que pode atenuar ou agravar a responsabilidade, segundo a natureza, os motivos e os
efectos do delito, ser ou ter sido o agraviado cónxuxe ou persoa que estea ou teña estado ligada de
forma estable por análoga relación de afectividade, ou ser ascendente, descendente ou irmán por
natureza ou adopción do ofensor ou do seu cónxuxe ou convivente”.
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anterioridade ao Código Penal de 1995, o parentesco revestía de forza agravatoria a
comisión dun delito contra a vida ou contra a integridade física das persoas nos supostos de parricidio e lesións graves nas mesmas circunstancias de parentesco, e pola contra actuaba con forza atenuatoria ante a comisión dun delito das mesmas características
nos supostos de infanticidio ou lesións causadas co ánimo de eximirse do servizo militar
ou dun servizo público de inescusable cumprimento.
Con efectos plenamente absolutorios, o Código Penal vixente prevé a denominada escusa absolutoria, recollida no artigo 268 do Código Penal,252 en virtude da cal están exentos de responsabilidade criminal, e suxeitos unicamente á civil, polos delitos patrimoniais
cometidos sen violencia ou intimidación nas persoas que reciprocamente se causaren,
os cónxuxes, ascendentes, descendentes e os irmáns por natureza ou afíns na mesma
liña, se viviren xuntos; escusa absolutoria que non estivo exenta dun profundo debate
inacabado e cuxo fundamento situou a doutrina maioritaria na conveniencia de non
demandar a intervención do dereito penal e non levar ao proceso conflitos acaecidos no
íntimo ámbito da familia; consideración, ao meu xuízo, claramente discutible se temos en
conta os innumerables supostos en que o vínculo de parentesco constituíu a estratexia
máis eficaz para facilitar que apoderamentos patrimoniais en situacións de crise familiar
quedasen na práctica impunes;253 impunidade que en certa medida se viu reducida coa
actual redacción do artigo 268 do Código Penal ao esixir, no caso de cónxuxes, que non
se encontren separados, ou inmersos nun trámite de separación, divorcio ou nulidade;
pero, en todo caso, cuestión que precisa unha análise máis detallada.254
En definitiva, e con independencia do efecto absolutorio no ámbito dos delitos patrimoniais que no noso dereito posúe o parentesco, na actualidade trátase dunha circunstancia xenérica que agrava ou atenúa a responsabilidade penal en función da natureza, os
motivos e os efectos do delito, e desde a súa introdución a través do Código Penal de
1870255 maioritariamente veu sendo aplicada polos tribunais con efecto agravatorio nos
252 Véxase Quintero Olivares, G.: Comentarios al nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001,

p. 1234.
253 A sentenza do Tribunal Supremo do 21 de maio de 1991, no seu fundamento xurídico primeiro, sosti-

vo que “a escusa absolutoria contida no número primeiro do artigo 564 do Código Penal (artigo 268
novo Código Penal), que é o precepto cuxa violación denuncia o procesado, declara exentos de responsabilidade criminal e suxeitos unicamente á civil os cónxuxes, polas defraudacións que reciprocamente se causaren e é doutrina xurisprudencial constante a de que haberá que aterse aos termos en
que está concibido tal artigo sen extensións nin recortes que o desnaturalicen e a de que, feito presuposto normativo da escusa o vínculo matrimonial, ha de tomarse tal cal é sen condicionamento ningún, de onde resulta, dun lado, que a mesma non pode aplicarse aos casos de vida marital extraconxugal e, doutro, que non cabe rexeitar a súa vixencia e aplicabilidade cando os cónxuxes estean separados xudicialmente, ou de feito, se non media sentenza de nulidade ou divorcio, que é a que rompe
a unidade matrimonial.”
254 O artigo 268 do Código Penal establece que “están exentos de responsabilidade criminal e suxeitos

unicamente á civil os cónxuxes que non estiveren separados legalmente ou de feito ou en proceso
xudicial de separación, divorcio ou nulidade do seu matrimonio e os ascendentes, descendentes e
irmáns por natureza ou por adopción, así como os afíns en primeiro grao se vivisen xuntos, polos delitos patrimoniais que se acusaren entre si, sempre que non concorra violencia ou intimidación”.
255 Véxase García Planas, G.: “Rasgos de la circunstancia mixta de parentesco” en Estudios jurídicos en

memoria del profesor José Ramón Casabo Ruiz, Universidade de Valencia, 1997, p. 850.
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delitos contra as persoas e con efecto atenuatorio ante as condutas que atentan contra
o patrimonio; aínda que, indubidablemente, isto non constituíu unha regra de aplicación;
se así fose, vulneraría a intención de quen lexisla de lles conferir aos tribunais a función
de decidir en qué momento unha conduta é máis ou menos grave se atenta contra determinados parentes.
Pero, ¿cal é o fundamento que vai determinar que o tribunal aplique a circunstancia, na
súa modalidade agravatoria ou atenuatoria, ou pola contra considere irrelevante que a
conduta delituosa se producise entre parentes?
Para BAJO FERNÁNDEZ, que xa nos anos setenta levou a cabo unha extensa análise
desta cuestión, sobre a base da necesaria atención ás profundas modificacións operadas na institución familiar e as novas formas de relación, “a cuestión consiste en indagar
se o devandito cambio na responsabilidade penal que o parentesco orixina, opera en
razón da maior ou menor gravidade do inxusto ou da maior ou menor culpabilidade do
autor”; descartando este autor, e a doutrina maioritaria, que o grao de gravidade do
inxusto sexa, nos delitos cometidos contra persoa á que lle une algún grao de parentesco, o fundamento do artigo 23 do Código Penal, senón que é a maior ou menor culpabilidade do autor o que fundamenta unha maior ou menor responsabilidade penal do feito
cometido. 256
Non obstante, non hai unanimidade de criterios ao respecto.257 PRATS CANUT, despois
de analizar todas as posturas e partindo da imposibilidade de declarar en termos xerais
unha función unívoca do parentesco e o seu fundamento no actual dereito penal, manifesta, coido que de maneira moi acertada, que “hai algo que resulta a todas luces indubidable: un dereito penal de culpabilidade e, polo mesmo, que se diga capaz de reprochar ao autor o que fixo pois podería ter feito outra cousa, non pode, pola súa vez, desprezar o alcance da relación afectiva entre as persoas, que evidentemente as leva a comportarse dun modo diferente con uns e outros individuos”. 258
Á marxe das consideracións anteriores, e seguindo o precepto legal, para que a circunstancia mixta opere, xa sexa como agravante ou como atenuante, a existencia dun
vínculo de parentesco entre suxeito activo e pasivo da acción debe atender á natureza,
aos motivos e aos efectos do delito. Segundo BAJO FERNÁNDEZ,259 por “natureza do
delito” entenderase o ataque ao ben xurídico; os “efectos” do delito fan referencia a toda
consecuencia derivada do delito que afecte o parente ou a propia relación familiar; e por
256 Bajo Fernández, M.: El parentesco en el derecho penal, Bosch, Barcelona, 1973, p. 38.
257 Para M. Bonet Esteva “tanto inxusto como culpabilidade poden conter elementos obxectivos e sub-

xectivos... e que intentando escapar dese canellón sen saída, aparece na doutrina unha terceira alternativa en canto ao fundamento das circunstancias, cal é a de atender a necesidades de política-criminal, como, por exemplo, tomar en consideración a vontade de reducir o dano producido, a subtracción dunha cantidade mínima, ou a desproporción entre o dano e unha sanción elevada”. “La circunstancia mixta de parentesco en el nuevo Código Penal y la búsqueda de criterios para su aplicación”,
Bonet Esteva, M.: El nuevo derecho penal español. Estudios penales en memoria del profesor Valle
Muñiz, Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 102.
258 Prats Canut, J. M.: “De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal” en Comentarios al

nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 274.
259 Bajo Fernández, M.: El parentesco en el derecho penal, Bosch, Barcelona, 1973, p. 40.
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“motivos” entenderanse os móbiles da conduta no seu máis amplo sentido”, interpretación recollida nos mesmos termos por PRATS CANUT.260
Con independencia das distintas consideracións relativas ao fundamento da circunstancia de parentesco, os cambios operados na estrutura familiar nos últimos vinte e cinco
anos engadiron novos interrogantes á hora de analizar a posible aplicación da circunstancia mixta e o carácter con que o facía. Un dos interrogantes máis discutidos nesta
materia, dentro dos supostos de atentados contra a vida entre cónxuxes ou persoas ligadas por análoga relación de afectividade, foino a posible consideración de que os cónxuxes ou compañeiros se tiveran separado, tiveran anunciado o ánimo de separarse, ou
entre eles non existise ningún vínculo afectivo.
Tradicionalmente, a doutrina xurisprudencial viña entendendo, desde un punto de vista
moi formalista, que a separación matrimonial non descualifica á vítima da súa condición
de cónxuxe, toda vez que o vínculo matrimonial nace ao contraer matrimonio e se extingue pola morte, nulidade, divorcio, ou, de ser o caso, declaración de falecemento.261
No entanto, a doutrina xurisprudencial variou significativamente a partir do acordo de
Pleno da Sala Segunda do Tribunal Supremo do 19 de febreiro de 1994, nos supostos
de destrución de feito da relación conxugal entre os esposos, co ánimo, en principio, de
fuxir da concepción formalista que outorgaba prioridade ao vínculo fronte á posibilidade
de que, aínda a pesar da existencia dun vínculo xurídico, non existise unha relación afectiva entre os membros da parella.
Como afirma PRATS CANUT, o “18 de febreiro de 1994 foi convocada xunta xeral de
Sala, na cal, tras ampla deliberación, foi acordado por maioría a non-aplicación do artigo 405 do anterior Código Penal, hoxe 23 do Código Penal de 1995, nos supostos de
destrución «de feito» da relación conxugal entre os suxeitos activo e pasivo do ilícito contra a vida”. 262
Os argumentos expostos na devandita xunta son recollidos por este autor, e aínda que
sexa sinteticamente, considero imprescindible facer referencia a eles; en primeiro lugar,
constata a xunta que se de forma constante a Sala viña aplicando a circunstancia mixta
na súa modalidade agravatoria nos supostos de morte entre cónxuxes, aínda que se producise unha separación matrimonial, debíase a unha aplicación axustada ao texto legal
dunha forma moi estrita; polo que, de conformidade co punto 1º do artigo 3 do Código
civil, segundo o cal a lei escrita debe ser interpretada atendendo á realidade social do
tempo en que ha de ser aplicada, se constata unha clara tendencia a relativizar unha
interpretación tan rigorosa.

260 Prats Canut, J. M.: “De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal” en Comentarios al

nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 281.
261 Véxase, entre outras moitas sentenza do Tribunal Supremo, a do 8 de xullo de 1981. RX 1981/3201;

e sentenza do Tribunal Supremo do 25 de febreiro de 1991. RX 1991/1426.
262 Prats Canut, J. M.: “De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal” en Comentarios al

nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, pp. 278-279. Creo que é necesario salientar
que, malia a relevancia do acordo referido, a Secretaría do Tribunal Supremo informa que non se
encontra publicado.
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Engádese que a propia natureza do vínculo matrimonial impide considerar dunha maneira automática e unitaria o efecto que este debe ter sobre a punibilidade do cónxuxe que
mata a outro, pois non en todos os casos é posible comprobar unha maior reprobabilidade do feito, e consecuentemente, nos supostos en que a relación matrimonial estea
“de feito” manifestamente destruída, a maior reprobabilidade, por regra, non se poderá
fundamentar.
E, por último, tales consideracións non se farán extensibles ao homicidio de ascendentes ou descendentes, pois nestes supostos o vínculo ten un soporte que non só é xurídico, senón tamén natural, o cal, a xuízo da Xunta, permite manter unha diferenza relevante.
En consecuencia, a xunta adopta por maioría o acordo de non aplicar a circunstancia na
súa modalidade agravatoria no futuro segundo a comprobación desde un punto de vista
rexistral, senón tomando en consideración a real entre os cónxuxes no momento do feito.
O citado acordo quedou plasmado a través da sentenza do Tribunal Supremo do 28 de
marzo de 1994, a cal establece “a exclusión do artigo 405 do Código Penal en todos os
supostos en que “de feito” a relación teña tal grao de deterioración que xa non poida ser
fundamento suficiente para xustificar un maior reproche do autor”.263
A devandita doutrina quedou reflectida en numerosas sentenzas 264 ditadas nos últimos
anos polo noso alto tribunal, pero entre elas quixera destacar a sentenza do 21 de maio
de 1999,265 no fundamento xurídico terceiro da cal, ademais de recoller o contido do
acordo antes referido, se engaden unhas consideracións relativas a que se quen lexisla
estendeu a circunstancia mixta ás unións de feito debe entenderse excluída cando a
separación se produciu de feito; argumento feble que pretende asimilar ambas as situacións atendendo á simple concorrencia do vocábulo “de feito”; e isto toda vez que as consideracións que levaron o lexislador a asimilar a análoga relación de afectividade ao
matrimonio legalmente constituído nalgunhas circunstancias non gardan relación ningunha coa posible valoración que se poida facer da situación dunha parella cando se
desenvolve nunha separación de feito; como dicía, a única similitude radica no vocábulo
empregado.
O tribunal, ao asimilar a separación de feito e a unión de feito, e concederlles iguais
repercusións no ámbito agora analizado, parece non ter en conta a repercusión xurídica

263 Sentenza do Tribunal Supremo do 28 de marzo de 1994. RX 1994/2663.
264 Véxase sentenza do Tribunal Supremo do 11 de marzo de 1997 (RX 1997/1944); sentenza do Tribunal

Supremo do 15 de abril de 1997 (RX 1997/2931); sentenza do Tribunal Supremo do 30 de abril de
1997 (RX 1997/ 3629); sentenza do Tribunal Supremo do 6 de maio de 1997 (RX 1997/4537); sentenza do Tribunal Supremo do 13 de xuño de 1997 (RX 1997/4893) e sentenza do Tribunal Supremo do
2 de decembro de 1997 (RX 1997/8835) e sentenza do Tribunal Supremo do 29 de setembro de 1999
(RX 1999/7055).
265 O fundamento xurídico terceiro da sentenza do Tribunal Supremo do 21 de maio de 1999 (RX

1999/5243) sinala que “a razón que fundamenta a agravación non se encontra na concorrencia formal
dun vínculo conxugal, senón na realidade subxacente, de maneira que na mesma forma que o artigo
23 do Código Penal estende a circunstancia ás unións de feito aínda que non exista legalmente un vínculo matrimonial, debe entenderse excluída naqueles casos en que a relación conxugal só exista dun
modo formal, por encontrarse rota aquela e desaparecida a afectividade entre acusado e vítima”.
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que as unións de feito tiveron na nosa sociedade nos últimos anos; importancia que conduciu ao recoñecemento de numerosos efectos xurídicos de asimilación ao matrimonio
legalmente constituído, tanto polo lexislativo como por parte de numerosos tribunais,
destacando neste ámbito as resolucións ditadas polo Tribunal Constitucional e a Sala I
do Tribunal Supremo.266
Cómpre partir da consideración de que o xulgador debe ter presente, á hora de interpretar a lei escrita, a realidade social do momento en que un determinado precepto debe
ser aplicado, de conformidade co punto 1º do artigo 3 do Código civil, 267 e á vez que
constitúe un presuposto ineludible o fuxir de criterios formalistas que outorguen prioridade á existencia dun determinado vínculo sen ter en conta o propio contido da relación
que contempla ese vínculo; sobre todo á hora de axuizar condutas que lle esixen ao xulgador tomar en consideración a natureza das relacións de familia que foron obxecto de
tantas modificacións nos últimos anos.
Non obstante, cómpre preguntarse se o acordo da Sala Segunda do Tribunal Supremo
do 18 de febreiro de 1994 non vulnera o espírito de quen lexisla, que a través da introdución da circunstancia mixta prevista no artigo 23 do Código Penal lle outorgou ao xulgador un mecanismo flexible, que debería ser aplicado na súa modalidade agravante,
atenuante, ou, de ser o caso, resultar indiferente atendendo “á natureza, aos efectos e
aos motivos” da propia actividade delituosa, e isto sobre a base de que, tal e como expuñamos en páxinas anteriores, o fundamento da circunstancia mixta non radica na maior
ou menor gravidade do inxusto, senón na maior ou menor culpabilidade do autor, culpabilidade que se deberá medir atendendo ás consideracións que tivo a ben establecer
quen lexisla: “natureza, efectos e motivos”.
Quen lexisla dotou o xulgador de dous tipos distintos de criterios a fin de valorar se a
relación de parentesco ten carácter agravatorio ou atenuatorio, ou, se é o caso, se resulta indiferente. De carácter obxectivo será a natureza e os efectos do delito, e de carácter
subxectivo serán os motivos aducidos, e estes constitúen os únicos presupostos que
deben ser valorados polo xulgador.
Seguindo a doutrina maioritaria, non reviste maior gravidade nin reviste maior desvalor
matar un parente que un estraño; o que si pode é concorrer unha maior culpabilidade no
autor atendendo á natureza do delito, os efectos que produce nas relacións familiares e
os motivos que o conduciron a unha conduta de tal entidade;268 en consecuencia, tampouco reviste menos desvalor matar a quen foi cónxuxe que a quen o é; nin reviste
menos desvalor matar a quen anuncia unha separación fronte a quen non a anunciou.

266 Véxase Álvarez Lata, N.: Las parejas de hecho: perspectiva jurisprudencial, Derecho Privado y

Constitución, nº 12, Madrid, (1998), p. 7. Véxase sentenza do Tribunal Supremo, Sala 1ª, do 16 de
decembro de 1996, RX 1996/ 9020; sentenza do Tribunal Supremo, Sala 1ª, do 10 de marzo de 1998,
RX 1998/1272, entre outras.
267 O artigo 3, 1º do Código civil establece que “as normas interpretaranse segundo o sentido propio das

súas palabras, en relación co contexto, os antecedentes históricos e lexislativos, e a realidade social do
tempo en que han de ser aplicadas, atendendo fundamentalmente ao espírito e finalidade daquelas”.
268 Véxase Bajo Fernández, M.: O parentesco no dereito penal, Bosch, Barcelona, 1973, p. 38. Prats

Canut: “De la circunstancia mixta de parentesco” en Comentarios al nuevo Código Penal, 2ª ed.,
Aranzadi, 2001, p. 276.
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En cada un dos anteriores supostos o determinante será, como esixe a lei, a análise da
“natureza” do delito cometido, os “efectos” que produzan no propio parente ou, se for o
caso, na relación familiar, polo que constitúe un concepto de maior amplitude que o de
resultado269 e os “motivos” que levaron o autor a atentar contra a vida do parente.
Partindo das devanditas consideracións, ao meu xuízo é imposible determinar a priori,
como pretende o acordo da Sala, que os posibles “efectos” na relación familiar tras a
morte do cónxuxe ou convivente poidan ser diferentes se se tiña iniciado unha separación de feito ou se se encontraba a relación en constante matrimonio. Moito máis difícil
considero presupor que os “efectos” varíen ante o anuncio por parte da futura vítima da
súa pretensión de se separar. Pola contra, considero que, por exemplo, con respecto ás
fillas e fillos menores, os “efectos” ulteriores da morte dun dos seus proxenitores que
normalmente se producen, en nada difiren polo feito de que estivese a relación constante matrimonio ou en trámites de separación. E, pola contra, difiren substancialmente do
que se podería producir no suposto da morte entre estraños; se neste último suposto xa
supón a morte dun dos seus proxenitores un impacto relevante no seu desenvolvemento evolutivo, é indubidable que o impacto será moito maior se, ademais de sufrir a perda
dun dos seus proxenitores, esta perda é consecuencia da acción homicida do seu outro
proxenitor.
En canto ao terceiro factor determinante da posible aplicación da circunstancia sinalado
polo artigo 23 do Código Penal, os “motivos” para cometer a acción, o xulgador, con independencia da situación afectiva en que nese momento se desenvolva a parella, non pode
obviar que, precisamente, o autor comete a acción homicida porque a vítima anunciou a
súa intención de se separar, ou fixo referencia nun determinado momento a esa posibilidade; obvialo implica prescindir do principal elemento determinante da culpabilidade do
autor, susceptible de ser valorado en cada suposto; todo isto con independencia de que
o feito de anunciar unha separación ou de se encontrar nunha situación de separación
de feito non presupón en absoluto que na relación non exista afecto, condición realmente difícil de valorar, e cando menos a priori; ou incluso o que, a pesar da relación afectiva que puidese unir a agresor e vítima, esta última utilice o recurso de abandonar o agresor como único medio efectivo de fuxir dunha situación de violencia que lle é imposible
controlar ou, chegado o caso, impedir.
Esta última posibilidade foi reflectida na Conferencia de Ministros da Unión Europea; na
súa parte III, relativa á protección das vítimas, refírese que “cando a vítima comeza a
perder o medo e se atreve a propor a denuncia do seu agresor, paso decisivo para que
poida saír da violencia que sofre e para que a sociedade avance na súa erradicación,

269 Véxase Bajo Fernández, M.: El parentesco en el derecho penal, Bosch, Barcelona, 1973, p. 40. Tamén

V. Mayordomo Rodrigo fai referencia á cuestión da aplicación ou non da circunstancia mixta de parentesco. Refire esta autora que tamén Luzón Peña emitiu o seu xuízo crítico en contra desta liña xurisprudencial, reiterando a tese do significado xurídico do elemento normativo do tipo e indicando que se
para apreciar o parricidio se require a existencia ou subsistencia de afectividade entre marido e muller,
había que chegar á conclusión de que o tipo do artigo 405 só podería estimarse en matrimonios ben
avidos, suposto en que resulta insólito que se produza tal agresión; recolle tamén a oposición de Silva
Sánchez, quen considera que esta liña xurisprudencial atenta contra o significado político-criminal dos
tipos penais; Mayordomo Rodrigo, V.: Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos de los malos
tratos en el ámbito familiar, Universidade do País Vasco, Bilbao, 2003, p. 68.
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pode producirse un incremento do devandito problema, para o cal é preciso protexela,
sen lesionar os seus dereitos e contribuíndo ao fortalecemento da súa posición”.270
Resulta, por tanto, claramente contraditorio que, tras intentar saír desa situación de violencia cotiá, con independencia da relación de afecto que poida unir os suxeitos, o anuncio do abandono da relación constitúa o detonante da conduta delituosa que, en numerosas ocasións, ten levado a vítima á morte, e á vez constitúa o argumento utilizado polos
nosos tribunais para facer decaer a posible aplicación dunha agravación da culpabilidade por razón de parentesco; a posibilidade de establecer unha liña de actuación conxunta dos representantes do poder executivo da Unión Europea fronte á violencia contra
as mulleres con resultado de morte choca frontalmente coa doutrina do Tribunal
Supremo, sobre todo, atendendo á rixidez da súa formulación.
Cómpre facer constar que esta doutrina xurisprudencial, ademais, choca frontalmente
cos desexos de quen lexisla, xa que, a través da reforma operada pola Lei orgánica de
modificación do Código Penal en materia de protección ás vítimas de malos tratos e da
Lei de axuizamento criminal, quen lexisla estende a posible aplicación do delito de violencia habitual aos supostos en que entre agresor e vítima tivese existido con anterioridade á realización do feito delituoso unha relación matrimonial ou de convivencia análoga á conxugal, non esixindo en tales supostos a convivencia entre vítima e agresor;
modificación que ten lugar tras a constatación de que nunha porcentaxe moi elevada a
conduta violenta (sobre todo naqueles supostos en que se produciu un resultado de
morte ou lesións graves) se produce tras se teren separado os cónxuxes ou conviventes,
ou incluso tras a manifestación expresa da intención por parte dun deles (normalmente,
a que se converte posteriormente en vítima) de levar a cabo tal separación.
Precisamente, unha das principais novidades da devandita reforma é a incorporación
dos ex cónxuxes e ex conviventes como posibles suxeitos activos ou pasivos desta actividade delituosa.271
Coido que os motivos que conduciron o lexislador á citada reforma, e o contido desta,
deben constituír un argumento máis para sumar aos xa expostos en relación coa conveniencia dunha modificación por parte dos nosos tribunais á hora de estimar ou non a
posible aplicación da circunstancia mixta de parentesco que permita un maior achegamento da súa doutrina á realidade social xa constatada recentemente por quen lexisla.
Xa BAJO FERNÁNDEZ manifestou no seu momento que “a circunstancia mixta naceu
para lle outorgar ao xulgador un medio flexible de mutación da responsabilidade criminal;
non pode converterse nunha norma ríxida e de recursos máis pobres que os utilizados
na creación dos tipos penais”272. ORTS BERENGUER, máis recentemente, sinalou que
a “natureza mixta da circunstancia suscita o arduo problema de determinar cando ha de
realizar unha función e cando a oposta. E a verdade é que non hai unha pauta definitiva.

270 Documento de debate para a Conferencia de Ministros da Unión Europea sobre violencia contra as

mulleres, Santiago de Compostela, España, marzo, 2002, p. 9.
271 Artigo 173.2 do Código Penal, modificado pola Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas

concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos estranxeiros:
“o que habitualmente exerza violencia física ou psíquica sobre quen sexa ou teña sido cónxuxe ou
sobre persoa que estea ou teña estado ligada a el de forma estable por relación de afectividade.....”.
272 Véxase Bajo Fernández, M.: El parentesco en el derecho penal, Bosch, Barcelona, 1973, p. 42.
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Tal e como se encontra redactado o precepto, un pronunciamento tallante, nun sentido
ou noutro, con pretensións de xeneralidade, é sumamente aventurado”.273
Consecuentemente, ao esixir, o acordo referido, para a aplicación da circunstancia mixta,
na súa modalidade agravante, que a relación “de feito non estea deteriorada”, estalle a
outorgar a mesma rixidez que no seu momento quen lexisla quixo evitar, instando desta
maneira a xuíces e tribunais a obviar a súa posible aplicación, non en razón da natureza, efectos e motivos que en cada suposto puideran ter concorrido, senón negando a súa
aplicación se se dese esa posible deterioración da relación, precisamente o contrario do
que, ao meu xuízo, quen lexisla pretendía. A reforma operada por quen lexisla para modificar a circunstancia xenérica mixta de parentesco para permitir a súa aplicación nos
supostos de matrimonios legalmente constituídos cuxa extinción se produciu, ou relacións de convivencia rotas, debe ser cualificada como moi acertada de conformidade
coas consideracións vertidas no presente capítulo, e de cara a un futuro axuizamento de
supostos de morte ocorrida nos momentos posteriores á extinción do vínculo ou da ruptura da parella, que con tanta frecuencia se ten dado nos últimos anos.274
2.C.6.b- O aproveitamento de lugar
A última das cuestións a que quixera facer referencia, por resultar especialmente significativa á hora de valorar a especial significación da violencia contra as mulleres nas resolucións dos nosos tribunais, é a constituída polo lugar onde maioritariamente se producen os atentados contra a vida das mulleres. Segundo o Estudo da xurisprudencia desde
a perspectiva de xénero a que estivemos facendo referencia, “a maior parte dos atentados contra a vida das mulleres que efectúan as súas parellas, realízanse no seo do domicilio conxugal, é dicir, no cincuenta e oito por cento dos casos, sendo nun vinte por cento
máis no domicilio da vítima, despois de producida a separación de feito. Advírtese con
isto que o lugar en que habitan acaba sendo, no setenta e oito por cento das veces, aquel
en que son atacadas”.275
A similares conclusións chega o Consello Xeral do Poder Xudicial no estudo realizado no
ano 2003 no apartado relativo á análise do “lugar da agresión nos casos de violencia
doméstica, en sentenzas das Audiencias Provinciais en primeira instancia durante 1999”,
apartado que conclúe cos datos seguintes: no sesenta e seis por cento das agresións,
estas prodúcense no domicilio familiar compartido; no once por cento dos supostos, prodúcense no domicilio da vítima, e no vinte e tres por cento, noutros lugares.276
273 Orts Berenguer, E.: “De la circunstancia mixta de parentesco” en Comentarios al Código Penal de

1995, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 270; engade o citado autor que son da mesma opinión Cobo
del Rosal e Vives Antón.
274 De acertada tamén foi cualificada neste aspecto por Laurenzo Copello, P.: “Los nuevos delitos de vio-

lencia doméstica, otra reforma precipitada” en Artículo 14. Una perspectiva de género. Boletín de
Información y Análisis Jurídico, Sevilla, nº 14, 2003, p. 11.
275 “Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género” en XV Congreso Estatal de Mulleres

Avogadas, Madrid, 2001. A análise dos delitos contra a vida e o delito de malos tratos foi elaborado
por M.. J. Varela Portela e P. Ulibarrena Estevez. En canto ao delito de roubo, foi elaborado por E.
Cornudella Saenz de Valluerca; véxase p. 23.
276 García Calvo, M.: El tratamiento de la violencia doméstica en la Administración de Justicia, Consello

Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2003, p. 217.
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O lugar onde se leva a cabo a comisión dun feito delituoso foi tradicionalmente obxecto
de análise por quen lexisla e polo xulgador penal, co obxecto de delimitar se, en si
mesmo, podía ser considerado un motivo de agravación da responsabilidade criminal. É
máis, o propio domicilio é obxecto dunha especial tutela por parte do noso ordenamento xurídico a través do artigo 18.2 da Constitución española, que garante a súa inviolabilidade a través do establecemento dos presupostos necesarios para levar a cabo unha
posible entrada ou rexistro.
O novo Código Penal de 1995 leva a cabo a refundición, nun só precepto, das distintas
circunstancias agravantes que se encontraban recollidas en supostos diferenciados do
artigo 10 do Código Penal de 1973. Deste xeito, o novo artigo 22 do Código Penal non
recolle as tradicionais circunstancias de agravación de nocturnidade, despoboado ou
morada a que facían referencia os números 13 e 16 do artigo 10 do antigo Código Penal.
En palabras de PRATS CANUT, “a desaparición dun bo número de agravantes obedece
a diversos motivos que, de forma xenérica, poden reconducirse á súa obsolescencia, xa
sexa pola ausencia de fundamento dogmático ou por non responder a necesidades propias da política criminal; por ser unha mera reiteración ou cuasi, en relación con outras
circunstancia; ou, en último termo, por corresponder con figuras típicas da parte especial, o cal xeraba na maioría dos casos problemas interpretativos”.277
Así, non se recollen no novo código as tradicionais agravantes de nocturnidade, despoboado ou morada previstas no antigo Código Penal de 1973, nos números 13 e 16 do
artigo 10. A nova redacción do texto punitivo prevé especial consideración agravatoria ao
lugar ou o tempo de execución da actividade delituosa nos supostos de que tales circunstancias sexan aproveitadas para “debilitar a defensa do ofendido” ou, de ser o caso,
“facilitar a impunidade do delincuente”, segundo termos do novo punto 2º do artigo 22 do
Código Penal. En definitiva, non se trata, coma no antigo código, de invocar que o delito
se cometa de noite ou na morada da vítima para que sexa apreciada a agravante, senón
que é preciso que o feito de que se efectúe de noite ou na morada constitúa un medio
idóneo e eficaz que, dalgunha maneira, impida a defensa da vítima ou, mesmo, facilite a
impunidade do autor da conduta.
FIGUEROA NAVARRO, na súa análise sobre as circunstancias de “morada e lugar”, suxire que, a partir da nova redacción, ao utilizar quen lexisla a xenérica expresión de “circunstancias de lugar”, é necesario afondar en cáles das circunstancias modificativas das
contidas no Código Penal anterior se encontran incluídas na agravante 2ª do artigo 22
do Código Penal, sinalando que, ben que non cabe dúbida de que o despoboado é unha
circunstancia que agravará a responsabilidade do autor, o consenso rompe respecto da
consideración de morada como circunstancia de agravación, se o feito delituoso se
comete no seu interior, pois, aínda que a doutrina maioritaria estima, a xuízo desta autora, que desapareceu do novo Código Penal, algúns autores considérana aplicable nun
novo ámbito de aplicación, sen ter en conta a interpretación histórica da citada agravante.278

277 Prats Canut, J.: “De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal” en Comentarios al

nuevo Código Penal, Pamplona, 2001, p. 223.
278 Figueroa Navarro, M. C.: Las circunstancias agravantes de morada y lugar, Opera Prima, Madrid, 1998,

p. 48.
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A devandita autora conclúe na súa análise que “podería pensarse que coa entrada en
vigor do novo ordenamento penal diminuíu a especial protección que merece o domicilio
particular”; no entanto, precisa que “a resposta punitiva aumenta co novo Código Penal
de 1995” porque todo feito delituoso cometido na morada da persoa que resulta ofendida, que leva consigo unha entrada ilexítima no devandito domicilio, constituirá ademais
un delito de violación de morada e non unha mera circunstancia de agravación xenérica,
ou, de ser o caso, específica”.279
Seguindo o razoamento anterior, impecable ao meu xuízo, xorde entón a dúbida de se
quen lexisla pretendía, naqueles supostos en que non se produce unha entrada ilexítima
senón que, pola contra, o lugar onde se perpetra o delito constitúe tamén o domicilio do
agresor, facer diminuír, ou mesmo facer desaparecer por completo, a histórica protección
que no noso ordenamento mereceu o domicilio particular. Ou dito doutro xeito: ¿a vivenda familiar posúe a merecida protección de que historicamente foi obxecto? Ao meu ver,
a resposta necesariamente terá que ser afirmativa; o feito de que quen lexisla variase a
configuración das circunstancias no novo Código Penal non quere dicir necesariamente
que desaparecese esa especial protección, e avala esta opinión os diferentes tipos
penais vixentes no Código Penal de 1995,280 e a propia vixencia e especial protección
outorgada polo texto constitucional no seu artigo 18.281 Quen lexisla non deixou de protexer o domicilio no noso ordenamento; soamente optou por un criterio máis xenérico,
sendo este a referencia á “circunstancia de lugar” sempre que “debilite a defensa do
ofendido” ou “facilite a impunidade do delincuente”.282
279 Figueroa Navarro, M. C.: Las circunstancias agravantes de morada y lugar, Opera Prima, Madrid, 1998,

p. 51.
280 O artigo 202 do Código Penal castiga o particular que entre en morada allea; o artigo 203 castiga o

que entre contra a vontade do seu titular no domicilio dunha persoa xurídica; o artigo 534 do Código
Penal castiga o funcionario público que entre nun domicilio sen o consentimento do morador, e o artigo 241,2 e 3 recolle os supostos específicos de roubo en casa habitada ou dependencias de casa
habitada respectivamente.
281 O artigo 18 da Constitución española establece, no seu punto 1º, que “se garante o dereito á intimi-

dade persoal e familiar”, e no seu punto 2º que “o domicilio é inviolable”.
282 O Tribunal Supremo, en sentenza do 6 de abril de 1998, axuíza un suposto especialmente significati-

vo en relación coa posible aplicación desta agravante. No relato de feitos probados consta que o procesado, tras unha discusión coa súa esposa, lle lanza un coitelo que se crava no pescozo da vítima,
seccionándolle a xugular. Tras a morte da vítima o acusado duchouse, cambiouse de roupa e abandonou a vivenda, pechando a porta da rúa e dobrando a chave ata que rompeu, quedando o cabezal
na súa man, e por tanto a pechadura anulada, e impedindo o acceso a ela.
Malia todo, o fundamento terceiro da citada resolución considera non aplicable a circunstancia prevista no punto 2º do artigo 22 do Código Penal coa seguinte argumentación: “no novo Código, amplíanse as circunstancias de lugar e tempo a supostos distintos dos de despoboado e nocturnidade, nos
cales as características do lugar ou do momento cronolóxico determinen debilitacións da defensa do
ofendido ou impunidade para o delincuente. Será preciso que tales características locais ou temporais
se aproveiten para levar a efecto o delito, con diminución do risco de defensa por parte da vítima, e do
perigo de descubrimento do delito e da captura do delincuente polos axentes da policía... Non se dan
as esixencias obxectivas para estimar as agravantes, posto que non pode cualificarse de lugar propiciador da indefensión e a impunidade o domicilio conxugal, polo feito de que nel, tratándose de casados de hai pouco, estean só o marido e a muller.” Véxase a sentenza do Tribunal Supremo do 6 de
abril de 1998. RX 1998/6228.
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O domicilio conxugal, por tratarse do lugar onde os membros da familia levan a cabo os
seus actos máis íntimos, constitúese no lugar de repouso e descanso para os integrantes, e, consecuentemente, onde a persoa normalmente se sente segura e protexida; en
definitiva, o lugar onde se protexe a esfera privada das persoas da dureza do competitivo mundo exterior.
A propia configuración das vivendas nas sociedades occidentais, xa se trate de vivendas
unifamiliares ou de vivendas integradas nun edificio nunha cidade, constitúense como un
lugar de acceso restrinxido para os estraños, o cal lles concede a consideración de refuxio e protección. Porén, estas condicións, cando o perigo para un dos integrantes da unidade familiar devén precisamente do outro cónxuxe, converten ese refuxio nunha trampa mortal pola súa propia inaccesibilidade e pola histórica prohibición de entrada en
fogar alleo, prevista non só na lei, senón pola rede de costumes sociais que transmitiu o
carácter “case sagrado do fogar familiar”. Dado o importante número de mortes de mulleres, quizais non fose desacertado afirmar que o domicilio se constitúe nun espazo de elevado risco para moitas mulleres no noso país; a pesar de que o noso alto tribunal non o
considere así.
O estudo que agora comentamos reflícteo con gran precisión ao sinalar que “o illamento, a inviolabilidade da morada e o rigoroso coñecemento que o agresor ten das peculiaridades do espazo en que se desenvolve, son notas presentes no relato de feitos probados das sentenzas. En moitos casos o agresor preparou a acometida, foi buscar a
arma ou esperouna alí coa idea preconcibida de lle dar morte, o que indica a busca intencionada do lugar”. 283 Non obstante, conclúen as autoras, de todos os supostos analizados, en ningún suposto o Tribunal Supremo apreciou a agravante.
Se analizamos as cifras a que fixemos referencia con anterioridade, segundo as cales no
setenta e oito por cento dos supostos o domicilio, a casa, en definitiva, o fogar familiar,
acaba sendo o lugar onde as vítimas desta violencia son agredidas, e nalgunhas ocasións con resultado de morte284, haberá que se preguntar: ¿Que ten o lugar onde se
cohabita para que maioritariamente sexa o lugar escollido polos agresores para realizar
a súa conduta lesiva ou, en casos, homicida? ¿Non será que as condicións de illamento, inviolabilidade e difícil accesibilidade aos estraños son precisamente circunstancias
que favorecen unha maior “debilidade na defensa do ofendido”, motivo que conduce á
elección polo agresor? ou, negando a evidencia e mirando para outro lado, ¿debemos
apreciar que o feito de que a agresión se dea preferentemente no domicilio é casual?
É certo que non cabe apreciar dun modo xeral que toda conduta delituosa levada a cabo
no domicilio da vítima agrave de por si a responsabilidade criminal do agresor, como tampouco o feito de que se realice a unha determinada hora do día permitiría a agravación
automática da circunstancia de tempo; a propia redacción da circunstancia xenérica,
segundo redacción do Código Penal de 1995, impediría esta interpretación. Non obstante, tampouco parece admisible a negativa absoluta por parte dos nosos tribunais a introducir na análise da conduta a especial consideración que debería merecer o feito de que
283 “Estudio de la jurisprudencia desde la perspectiva de género” en XV Congreso Estatal de Mulleres

Avogadas, Madrid, 2001, p. 24.
284 E segundo o estudo elaborado pola Asociació de Dones Juristes a que se fixo referencia con anterio-

ridade, de douscentos trinta e sete supostos analizados, en cento sesenta e seis deles a acción lesiva produciuse no domicilio.
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a agresión se leve a cabo no devandito lugar; algo terá o domicilio para que maioritariamente sexa o lugar elixido, e prescindir da súa posible consideración significa darlles as
costas ás específicas circunstancias que normalmente envolven este tipo de condutas.
Estas mesmas consideracións son as que tiveron en conta os lexisladores de 2003 ao
procederen á modificación dos malos tratos non habituais, agora previstos no artigo 153,
e do delito de violencia habitual a que fai referencia o novo artigo 173,2, ao prever que
se imporán as penas na súa metade superior cando o delito teña lugar no domicilio
común ou no domicilio da vítima.285
Durante anos, ese carácter “case sagrado e intocable do fogar familiar” impediu a intervención do dereito penal naquelas condutas que se producían no seu interior, salvo que
superase certos límites; a devandita intervención é hoxe en día práctica cotiá nos nosos
tribunais; obviar agora, na análise da conduta, o domicilio dos suxeitos supón esquecer
un factor que foi determinante durante séculos para a comisión do delito e que aínda, á
vista dos datos, non deixou de selo. A non-consideración do domicilio como posible factor que debilite a defensa do ofendido nas condutas que examinamos, por parte de nosos
tribunais, supón negar a evidencia dos feitos e a obxectividade das circunstancias que
conflúen e que o xulgador non pode desprezar.

285 Artigos 153 e 173.2, segundo a redacción da Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas

concretas en materia de seguridade cidadá, violencia doméstica e integración social dos estranxeiros.

120
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

H.- A voltas coa posible despenalización das condutas
violentas no seo do fogar familiar
A crecente aparición nos distintos medios de comunicación dos supostos en que a grave
problemática da violencia contra as mulleres queda claramente plasmada fixo crecer a
preocupación dos distintos estamentos con vinculación directa coa resolución daquela.
Así, o Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial do 21 de marzo de 2001, dedicado á
análise sobre “A problemática xurídica derivada da violencia doméstica”, ao cal xa fixemos referencia con anterioridade, na busca de solucións no ámbito xurisdicional, suscita novamente a posibilidade de que as faltas relativas á violencia que se exerce no seo
do fogar ou entre persoas unidas por vínculos afectivos que conviven no mesmo domicilio poidan ser excluídas do ámbito de intervención penal.
En palabras do Consello Xeral do Poder Xudicial, “... nos demais casos, obxectivamente
de menor entidade, a resposta non debe provir do ámbito penal (en coherencia co criterio expresado no Libro Branco da Xustiza, que propugnaba a desaparición de todas as
faltas penais), senón da xurisdición civil, para que sexa o xuíz desta orde, ou, noutro
caso, o xuíz de familia, que coñeza do proceso de separación, nulidade ou divorcio, o que
adopte as medidas de todo tipo que procedan para a corrección destas condutas violentas máis leves, ou en todo caso indesexables.
Esta proposta non debe entenderse, de ningún xeito, como unha negación ou un descoñecemento da gravidade intrínseca que sempre acompaña a violencia doméstica, senón
como unha nova maneira de enfocar, desde o respecto ao principio constitucional de proporcionalidade, a solución do problema que xeran as agresións de menor intensidade,
que, por non teren entidade suficiente para seren cualificadas como delito, son consideradas faltas, e que, por tal motivo, na maioría dos casos quedan actualmente sen adecuada resposta desde o ámbito penal en función da imposibilidade legal de adoptar
medidas cautelares e de protección da vítima verdadeiramente eficaces.
Desde esta perspectiva, o Consello Xeral do Poder Xudicial estima que a atribución da
competencia para coñecer deste tipo de infraccións ao xuíz civil ou, de ser o caso, ao
xuíz de familia que xa estea coñecendo do proceso de separación, nulidade ou divorcio,
pode ser unha medida eficaz para combater esas condutas violentas que, pola súa
menor intensidade, non poidan ser conceptuadas como delito, pero que, pola súa gravidade intrínseca, merecen ser corrixidas xudicialmente. Neste sentido, a lexislación debería dotar o xuíz civil de todas as prerrogativas que foren precisas para que estas infraccións, que serían constitutivas de ilícitos civís, fosen obxecto das medidas coactivas procedentes en proporción á súa entidade, e para que, ademais, tivesen adecuado reflexo
no ámbito familiar -con independencia de que existise ou non previamente un procedemento de nulidade, separación ou divorcio- mediante a adopción das correspondentes
medidas de protección dos outros membros do grupo familiar.
Esta modificación lexislativa debería completarse mediante a previsión dos mecanismos
precisos para que o xuíz de familia puidese adoptar motivadamente as medidas necesarias para intentar dar solución, cautelar e definitivamente, ás distintas situacións conflitivas que se xeran nos supostos de crises familiares.
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Esta proposta tende, en definitiva, a propiciar unha maior intervención xudicial naqueles
supostos, moi frecuentes na práctica, de infraccións que, por non teren entidade bastante para seren sancionadas como delito a teor da lexislación vixente, quedan sen adecuada resposta, ante o fracaso constatado das faltas contempladas no Código Penal
como mecanismo de prevención e sanción deste tipo de condutas. Deste modo, ademais, a competencia dos xuíces de cada orde xurisdicional quedaría claramente determinada, e eliminaríase a posibilidade de que a insuficiente concreción daquela puidese
constituír na práctica un obstáculo, real ou aparente, para a inmediata formulación da
resposta xudicial que en tales supostos resulta imprescindible como factor disuasorio
para previr a aparición e frear a repetición de condutas similares”. 286
A devandita proposta, aínda que á vista das reformas operadas pola Lei orgánica 1/2004
se constata que non foi en absoluto asumida polo lexislador, si é necesario destacar que
foi contestada desde distintos ámbitos,287 tanto en relación coa análise que nela se fai
respecto á problemática da violencia dentro do ámbito doméstico, como en relación á
proposta que se formula como medio idóneo. A principal crítica radica en que a través
dela se está promovendo a despenalización das agresións no ámbito familiar cando
estas non teñan consideración suficiente como para seren axuizadas como un delito de
lesións, ou, de ser o caso, cando a inexistencia da habitualidade impida considerar a conduta como encadrable no artigo 153 do Código Penal, que castiga a violencia habitual.
O motivo aducido polo Consello Xeral do Poder Xudicial radica na consideración do “fracaso constatado das faltas contempladas no Código Penal como mecanismo de prevención e sanción deste tipo de condutas”. Á vista do argumentado parece deducirse que o
Consello Xeral do Poder Xudicial apunta á vixencia do principio de efectividade ou idoneidade, tamén chamado de utilidade. En palabras de LUZÓN PEÑA288 “este principio,
que arranca de Liszt, aparece tamén reflectido por M. E. Mayer cando na súa triloxía esixía que o ben xurídico fose merecedor, necesitado e capaz de protección. En atención a
esta capacidade de protección, poderase falar ou non de eficacia do dereito penal, e hai
que renunciar á súa intervención cando sexa político-criminalmente inoperante, ineficaz,
inadecuado ou incluso contraproducente para evitar delitos”.
A experiencia ten demostrado que o exercicio da violencia habitual e da espiral de violencia en que se desenvolven os suxeitos dalgunhas familias comeza con condutas que,
nos seus primeiros momentos, poderían ser obxecto de sanción penal pola vía das faltas previstas nos artigos 617 e 620 do Código Penal. Tamén puido ser constatado que,
en moitas ocasións, o feito de ter sido denunciado e mesmo condenado conforme os
devanditos artigos do Código Penal, non impediu no seu momento que a conduta se
repetise ou mesmo que se acrecentase, tanto na súa gravidade como en razón da súa
reiteración; non obstante, en moitas ocasións, unha primeira intervención do dereito
penal pola vía das faltas foi mecanismo válido para evitar que a conduta se repita, e isto
aínda a pesar de levidade da sanción que comporta; sen esquecer, ademais, que a “eficacia da pena non debe medirse só sobre a base dos que xa delinquiron, fronte aos

286 Véxase Acordo do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial do 21 de marzo de 2001, p. 57.
287 Véxase Durán Febrer, M.: “¿La Jurisdicción civil es una alternativa para combatir la Violencia

Doméstica?” en Artículo 14. Una perspectiva de género, Boletín de Información y Análisis Jurídico, nº
7, (2001), p. 4 e ss.
288 Luzón Peña, D. M.: Curso de Derecho Penal, Universitas, Madrid, 1996, p. 84.
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cales a pena é evidentemente un fracaso, senón á inversa, polos seus posibles éxitos
entre os que non delinquiron e acaso o terían feito de non concorrer a ameaza da
pena”.289
O valor simbólico das normas penais sufriría un impacto profundamente negativo na loita
contra a violencia nos fogares a través da despenalización das faltas proposta polo
Consello Xeral do Poder Xudicial; a indubidable forza psicolóxica das normas penais e o
seu conseguinte debilitamento podería conducir ao debilitamento na consideración da
gravidade do exercicio da violencia contra as mulleres e os menores no ámbito familiar.
Os efectos simbólicos, que DÍEZ RIPOLLÉS denominou efectos expresivo-integradores,
constitúen, en palabras deste autor, “un dos piares fundamentais da utilización lexítima
da pena, xa que eles constitúen o núcleo da prevención intimidatoria, individual e colectiva, ademais de xogar tamén o papel fundamental nas teorías preventivas que buscan
reforzar determinadas socializacións ou confirmar a vixencia dos contidos básicos da
orde social entre os cidadáns. E, en contrapartida, coido que os denominados efectos
instrumentais, entendidos como aqueles que non son expresivos nin integradores, non
teñen a exclusiva na prevención de comportamentos. De aí que sexa razoable privalos
do monopolio semántico da utilidade, e denominalos máis ben efectos materiais. Uns e
outros, os efectos materiais e os efectos expresivo-integradores, poderán ser en determinadas circunstancias medios adecuados para a prevención de comportamentos lesivos ou perigosos para os bens xurídicos e, en tal medida, instrumentais para tal obxectivo”.290
Desde o punto de vista da función preventiva especial que cumpre toda norma penal,
sería ademais necesario preguntarse cál sería o efecto que produciría no autor desta
conduta xa condenado con anterioridade e que tras a posible despenalización reitera a
súa conduta e comproba que esta xa non provoca ningún tipo de sanción penal. Se
temos en conta que o delito de violencia habitual, tal e como se expuxo en páxinas anteriores, ten presentado moitas dificultades na súa aplicación, mesmo a pesar das sucesivas reformas operadas nos últimos anos destinadas a favorecer paulatinamente a súa
aplicación ás condutas anteriormente descritas, e a isto lle engadimos que a maior parte
das veces en que non é posible acreditar a habitualidade da conduta, o exercicio da violencia se ten castigado maioritariamente como unha falta das previstas no artigo 617 do
Código Penal, poderiamos concluír que a despenalización de tales condutas cando non
tiveren a entidade necesaria para ser consideradas delito de lesións ou, segundo o caso,
violencia habitual, conduciría necesariamente á impunidade da maior parte dos supostos que hoxe en día poderían ser constitutivos de faltas. Despenalizar as faltas por agresións no ámbito familiar conducirá necesariamente a que a impunidade destas condutas
se agrave substancialmente.
Considero que neste contexto sería conveniente traer aquí as palabras de GARCÍA
PABLOS, para quen “os partidarios dunha radical non-intervención penal teñen que
demostrar caso a caso que os outros controis informais diminúen o custo social daquela, producen menos dor, que a estigmatización non se produce ou é menor, respectan as

289 Luzón Peña, D. M.: Curso de Derecho Penal, Universitas , Madrid, 1996, p. 85.
290 Díez Ripollés, J. L.: “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena” en Modernas tendencias en

la ciencia del Derecho Penal y en la criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Madrid, 2001, p. 112.
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garantías individuais, eliminan a arbitrariedade e logran unha maior seguridade xurídica”.291
Ao anterior cómpre engadir o feito de que o Consello Xeral do Poder Xudicial non propón a supresión de todas as faltas, senón só daquelas que afectan a chamada “violencia doméstica”, o que pode conducir ao despropósito de que causar unha lesión non
definida como delito, ou o golpear ou maltratar de obra sen causar lesión292 entre cónxuxes ou conviventes, non comportaría sanción penal, mentres que si se imporía a pena
correspondente no suposto de que entre suxeito activo e pasivo se desen unicamente
relacións de veciñanza ou incluso relacións afectivas alleas á convivencia, coma no caso
dos noivos ou dos amigos.
Quizais a proposta carece da necesaria reflexión á vista dos paradoxos a que nos podería conducir. Aquela tamén é obxecto de crítica por parte de CASO SEÑAL ao manifestar que “o Consello parte da idea, que xa viña descrita no Libro Branco da Xustiza, de
despenalizar todas as faltas. Porén, deixar parte dos actos –os de menor entidade– ao
axuizamento por parte dun órgano unipersoal vinculado a un procedemento de separación, nulidade ou divorcio ou de regulación de relacións familiares e que conclúa coa
imposición dunha sanción civil, non supón introducir ningún cambio real no tratamento
deste tipo de condutas, o único que se cambia é o órgano axuizador, e pode comportar
interpretacións que exclúan a aplicación do artigo 153 do Código Penal, en concreto a
habitualidade, por non estimar computables os actos que non constitúan ilícitos
penais”.293
Tamén quixera facer referencia ás conclusións achegadas polo Estudo sobre os aspectos civís das resolucións xudiciais relativas á violencia familiar a que xa se fixo referen-

291 García Pablos, A.: “Tendencias del actual Derecho Penal” en Modernas tendencias en la ciencia del

Derecho Penal y en la criminología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p.
58. Véxase Medina, J. J.: Violencia contra la mujer en la pareja. Investigación comparada y situación
en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 501.
292 O artigo 617 do Código Penal previo á reforma operada pola Lei orgánica 11/2003, do 29 de setem-

bro, establecía: “1. -O que, por calquera medio ou procedemento, lle cause a outro unha lesión non
definida como delito neste Código, será castigado coa pena de arresto de tres a seis fins de semana
ou multa de un a dous meses. 2. - O que golpee ou maltrate de obra a outro sen lle causar lesión será
castigado coa pena de arresto de tres a seis fins de semana ou multa de dez a trinta días. Cando o
ofendido sexa algunha das persoas ás que se refire o artigo 153, a pena será a de arresto de tres a
seis fins de semana ou multa de un a dous meses, tendo en conta a posible repercusión económica
que a pena imposta puidese ter sobre a propia vítima ou sobre o conxunto dos integrantes da unidade familiar”. A citada Lei orgánica 11/2003 establece que queda derrogado o derradeiro parágrafo do
número 2 deste artigo (en negriña).
293 Caso Señal, M.: “El tratamiento de los malos tratos desde el ámbito de la jurisdicción de familia” en La

violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Madrid, Consello Xeral do Poder
Xudicial, 2001, p. 66 e 43. Esta mesma autora manifestouse moi crítica coa resposta desde o ámbito
civil á problemática da violencia. Así e con respecto á posibilidade de utilizar as denominadas medidas provisionalísimas previstas na LEC 1881, considerou que “aínda que a vía era a idónea para conseguir a separación inmediata do agresor pois a separación podía acordarse inaudita parte e o procedemento carecía de toda formalidade, abondaba a simple solicitude, o certo é que os xulgados foron
lamentablemente reticentes á súa tramitación e, por tanto, á adopción destas medidas”.
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cia con anterioridade e no cal, tras examinar mil oitocentas sete resolucións xudiciais, se
conclúe que “a violencia de xénero é para os tribunais civís unha cuestión carente de
importancia, non sendo necesario constatar a súa existencia; podería dicirse que este
tipo de violencia devén invisible aos ollos dos devanditos tribunais, sendo proba disto
que, salvo en ocasións excepcionais, as medidas complementarias que adoptan os xuíces e tribunais ao ditaren unha sentenza de separación, en concreto, as relativas á patria
potestade, garda e custodia das fillas e dos fillos e réxime de visitas, son as mesmas que
se establecen cando a causa de separación alegada non é a conduta inxuriosa ou vexatoria...”.294
Así mesmo, DELGADO MARTÍN analiza a necesaria intervención do sistema penal
manifestando que “a gravidade do problema da violencia dentro do fogar, tanto polo gran
número de vítimas como polas graves consecuencias negativas sobre elas, esixe unha
intervención do Estado a través do dereito penal. Ben que é certo que as políticas de prevención e de modificación dos valores sociais constitúen a auténtica solución do problema, tamén é verdade que os seus efectos só se poderán detectar a longo prazo, despois
de varias xeracións. Un paso atrás na intervención do dereito penal comunicaría unha
mensaxe de permisividade estatal que non debe permitirse”.295
A proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial avogara pola remisión á xurisdición civil
deste tipo de infraccións como unha posible medida eficaz para combater estas condutas violentas de menor entidade, e é evidente que neste aspecto o lexislador non tivo en
conta o seu acerto. Sen descartar a importancia das medidas que se poidan adoptar
dentro do ámbito da xurisdición civil, considero que esta última constitúe un medio complementario da xurisdición penal, cuxa utilización coordinada podería levar a unha mellora substancial da problemática; no entanto, prescindir da xurisdición penal suporía a
renuncia a un mecanismo que, aínda que por si só é insuficiente, aínda hoxe é irrenunciable.

294 Aspectos civiles de las resoluciones judiciales relativas a la violencia familiar, Asociación de Mujeres

Juristas, Madrid. 2002, p. 246.
295 Delgado Martín, J.: La violencia doméstica: tratamiento jurídico: problemas penales y procesales; la

jurisdicción civil, Colex, Madrid, 2001, p. 30.
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I.- Conclusións
Cómpre recoñecer que o encubrimento cultural e a invisibilidade teñen sido un dos obstáculos máis eficaces á hora de buscar remedios á problemática da violencia contra as
mulleres. Negar esta apreciación suporía negar a evidencia; pero non podemos manifestar conformidade con que tal realidade xustifique a non-intervención do dereito penal,
sobre a base de que se trata dun conflito tan arraigado na sociedade, sen entrar a avaliar se iso tan arraigado ten entidade suficiente como para ser tutelado penalmente.
Conformarnos suporía deixarse descansar no arraigo histórico dos costumes dos pobos,
e abandonar ao destino que lles tocou vivir a unha parte importante da sociedade que
sofre habitualmente un atentado a uns bens recoñecidos pola Constitución española
como dereitos fundamentais.
A erradicación da violencia contra as mulleres, sobre todo cando se converte nun modo
habitual de conduta e preside as relacións dos membros dalgunhas familias, constitúe un
obxectivo ineludible se lles queremos ofrecer ás novas xeracións algo máis que a mera
proclamación do principio de igualdade, por moi importantes que teñan sido os pasos
dados no ámbito lexislativo e de desenvolvemento do principio ata a data, e xa non só
do citado principio, senón da súa natural consecuencia, como é a vixencia do principio
de non-discriminación por razón de sexo. Porén, é evidente que os mecanismos establecidos ata a data resultaron claramente ineficaces; por iso é imprescindible modificar o
método de traballo, en definitiva, as regras do xogo, e un dos camiños estriba precisamente en introducir a perspectiva de xénero no estudo das causas, dos motivos e das
posibles solucións a unha problemática con importantes repercusións xurídicas, sobre
todo, no ámbito penal. Faise inevitable non só o exame dos actos que poidan ser obxecto de axuizamento, senón a análise do contexto en que tales actos se producen e o inevitable influxo das especiais condicións de desigualdade en que aínda se desenvolven
moitas persoas.
Se aceptamos como válida a teoría que sitúa a orixe e as causas da violencia contra as
mulleres no lugar ou rol que a muller desempeñou na sociedade, con independencia de
que existan factores como o estrés, o alcohol, as drogas ou o desemprego que agraven
substancialmente estas condutas, en definitiva, que a repartición de poderes entre sexos
que leva implícita unha distribución de funcións atendendo ao xénero a que pertence ten
sido, e aínda constitúe, o caldo de cultivo para o desenvolvemento de tales condutas, a
busca de alternativas deberá pasar necesariamente pola introdución da perspectiva de
xénero na análise da problemática, e máis concretamente no estudo do marco xurídico
que contén medios para combatela. A análise do impacto que unha norma penal, na súa
promulgación, na súa aplicación ou na súa execución, ten sobre os individuos dun ou
outro sexo constitúe un instrumento que o ordenamento xurídico non pode desprezar.
A análise, desde a perspectiva de xénero, dos instrumentos que o ordenamento xurídico
prevé para combater a violencia habitual e a súa aplicación por parte dos distintos operadores xurídicos en todas as fases do proceso, permítenos concluír que, naquelas condutas en que a vítima era unha muller e a actuación do agresor se desenvolvía no “intocable” fogar familiar, o principio de intervención mínima operou cunha especial rixidez e
intensidade, provocando que a intervención fose bastante menor do desexable e, consecuentemente, moito máis ineficaz.
En relación coas propostas que avogan pola remisión á xurisdición civil deste tipo de
infraccións como unha posible medida eficaz para combater estas condutas violentas de
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menor entidade, quixera sinalar que, sen descartar a importancia das medidas que se
poidan adoptar dentro do ámbito da xurisdición civil, considero que esta última constitúe
un medio complementario da xurisdición penal, cuxa utilización coordinada podería levar
a unha mellora substancial da problemática; porén, prescindir da xurisdición penal suporía a renuncia a un mecanismo que, aínda que por si só é insuficiente, aínda hoxe é irrenunciable.
Os actuais instrumentos dentro do ámbito da xurisdición penal e as modificacións que se
leven a cabo no ordenamento non poden perder de vista a propia natureza e especificidade da violencia contra as mulleres; problemática que, pola súa propia virulencia, gravidade e características, debe, ao meu xuízo, ter un tratamento específico no noso sistema penal.
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CAPÍTULO II: A NOVA CONFIGURACIÓN DO
OBXECTO DE PROTECCIÓN NO DELITO DE
VIOLENCIA HABITUAL, ou: ¿Que protexe o noso
ordenamento xurídico cando
castiga a violencia contra as mulleres? O obxecto de
protección como un
indicador máis da desigualdade

A Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, veu modificar substancialmente a tipificación
do delito de violencia habitual, afectando a varios aspectos, entre os que destaca a localización sistemática, a ampliación dos suxeitos pasivos ou o catálogo de penas, o que
permite mostrarnos o pulo e interese de quen lexisla por encontrar, dentro do sistema
penal, o instrumento máis eficaz na loita contra a violencia no eido familiar. Cuestión distinta será a de valorar se o camiño utilizado é o idóneo, pois non debemos esquecer que,
desde a introdución do tipo penal da violencia habitual no noso Código no ano 1989, en
catro ocasións leváronse a cabo importantes modificacións deste, algunhas de amplo
calado.296
A identificación do ben xurídico protexido no delito de violencia habitual constituíu unha
das cuestións máis discutidas e con maior transcendencia na análise deste tipo penal, e
isto na medida en que as distintas posturas doutrinais esgrimidas nos últimos anos puxeron en tea de xuízo a correcta localización sistemática do precepto desde o momento en
que se produciu a súa introdución a través da Lei orgánica 3/89, do 21 de xuño, dentro
do Título III do Libro II do Código, no que quen lexisla castiga as lesións; xuízo crítico que
se agudizou en moita maior medida en virtude da introdución da violencia psíquica a través da reforma operada pola Lei orgánica 14/1999, do 21 de xuño.297
Realmente este debate, na miña opinión de gran relevancia, parece representar un indicio da extrema preocupación, manifestada nos últimos anos pola comunidade xurídica,
ante a repercusión que estas condutas representaron para toda a estrutura social e ante

296 A Lei orgánica 3/1989, do 21 de xuño, de actualización do Código Penal, introduciu o artigo 425 ao

Código Penal de 1973, hoxe derrogado; a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, castigaba a violencia habitual a través do artigo 153 do Código Penal 1995; con posterioridade a Lei orgánica
14/1999, do 9 de xuño, levou a cabo unha importante modificación do tipo, cuxa máis importante contribución foi o recoñecemento da violencia psíquica, o establecemento de medidas de protección ás
vítimas, a ampliación dos posibles suxeitos pasivos, ou a máis acertada delimitación do concepto de
habitualidade que rompeu coa interpretación restritiva que ata ese momento realizaran os nosos tribunais; e xa recentemente o lexislador levou a cabo unha reforma de importante calado a través das
normas seguintes: Lei orgánica 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de protección; Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá, violencia
doméstica e integración social dos estranxeiros; Lei orgánica 13/2003, do 24 de outubro, pola que se
modifica a prisión provisional, e Lei orgánica 15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a LO
10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, que na súa maior parte entrará en vigor o 1 de outubro de 2004.
297 Esa introdución conduciu á maior parte da doutrina a distinguir entre o ben xurídico protexido no artigo 153 do Código Penal ata a modificación operada pola Lei orgánica 14 /1999, do 21 de xuño, e outro
ben xurídico protexido distinto tras esa reforma e a conseguinte incriminación da violencia psíquica no
mesmo tipo. Así, para P. García Álvarez e J. del Carpio Delgado, “na análise do ben xurídico protexido
no delito de malos tratos habituais no ámbito familiar poden diferenciarse dúas fases: unha, coincidente coa situación lexislativa existente tanto no anterior Código Penal como na redacción do artigo
153 previa á incorporación da violencia psíquica; e a outra, coa recente regulación incriminada tanto
da violencia física como da psíquica: así, a primeira fase permitiranos determinar cal era o ben xurídico protexido cando só se incriminaba a violencia física, e a outra levaranos a analizar se a incorporación da violencia psíquica dá pé a unha modificación do ben xurídico protexido neste delito ou a unha
ampliación deste”. García Álvarez , P. ; del Carpio Delgado, J.: El delito de malos tratos habituales,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 20.
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a constatación da repulsa da sociedade no seu conxunto pola posible insuficiencia na
resposta do ordenamento xurídico. 298
Esta preocupación foise incrementando paulatinamente á vista do reproche dirixido
desde múltiples ámbitos da sociedade civil cara aos distintos operadores xurídicos, e é
indubidable que produciu unha certa sensación de desconcerto por parte destes últimos
ante a ineficacia do sistema penal arbitrado ata a data.
En todo caso, e con independencia da orixe do complexo debate, é incuestionable que
analizar cada unha das distintas posturas esgrimidas pola doutrina é un presuposto
ineludible para delimitar o obxecto de protección, sen que a nova reforma e a súa última
localización dentro do Título VII do Libro II do Código Penal denominado “das torturas e
outros delitos contra a integridade”, que a primeira vista permite determinar máis eficazmente o ben xurídico protexido, o convertera en estéril, por canto á vista dalgunha das
opinións da doutrina tras a reforma é indubidable que é un debate vivo e inacabado.
Pero, independentemente de que o propio debate busca delimitar o obxecto de protección, a análise das argumentacións vertidas a favor dunha e outra postura o que si permitiron percibir é que o propio obxecto de protección se constituíu nun indicador desa
desigualdade que se concibe hoxe como fonte do exercicio da violencia. A existencia de
resolucións xudiciais ditadas polo noso máis alto tribunal que seguen poñendo o acento
na protección da familia como obxectivo a perseguir cando se castigan estas condutas
son a proba da citada consideración.
As distintas liñas de investigación pretenderon fundamentalmente determinar se a tipificación da violencia habitual, xa sexa física ou psíquica, pretende castigar os ataques á
saúde ou a integridade das persoas, ou polo contrario se protexen bens xurídicos “aparentemente” máis relevantes, como a dignidade, a paz e a convivencia familiar, o honor,
ou mesmo a integridade moral das persoas, por isto imos deternos en cada unha delas
e na argumentación xurídica que as sostén.299

A.- A saúde e a integridade física e psíquica
Diciamos en páxinas anteriores que, aínda cando o artigo 153 segundo a redacción dada
pola Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, se encontraba integrado no Título III do
Libro II do Código Penal dedicado ás lesións, a determinación de cal era o ben que se
tutela foi realmente controvertida, formulándose, en numerosas ocasións, se sería
correcta a localización sistemática deste.

298 Para M. C. Falcon Caro, “a conciencia humana adormecida durante anos en canto á consideración

como delito de malos tratos ao conxunto das reiteradas e numerosas malleiras, insultos, ameazas e
toda a humillación que iso leva consigo, ocasionadas dentro do ámbito familiar, espertou por fin, sen
saber moi ben que se pretende protexer coa incriminación da conduta constitutiva do delito descrito”.
Falcon Caro, M. C.: Malos tratos habituales a la mujer, Bosch, Barcelona, 2001, p. 140.
299 Para E. Cortés Bechiarelli, “as posibilidades que se esgrimiron por parte da doutrina resultaron dunha

riqueza destacable, ata curiosa”; Cortés Bechiarelli, E.: El delito de malos tratos familiares, nueva regulación, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 41.
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A cuestión radica na dúbida que xurdía ao constatar que, se ben o resto dos delitos contemplados no mesmo título tutelaban a “integridade corporal ou a saúde física ou psíquica”, segundo os termos expresados polo artigo 147 do Código Penal, a existencia no
tipo penal previsto no artigo 153 duns condicionantes específicos, cales eran o ámbito
das relacións entre agresor e vítima ou vítimas, as propias esixencias do tipo esixidas
como é a habitualidade, ou mesmo as consecuencias que se puideran derivar da conduta de violencia habitual, non só con respecto á vítima concreta que puidera resultar
agredida, senón mesmo para o resto das persoas que, aínda cando non sufriran de
maneira directa o exercicio da violencia, puideran resultar gravemente danadas polas
especiais condicións que se dan nas relacións de convivencia; condicionantes que se
constituíron nalgúns dos motivos que conduciron á doutrina a cuestionarse se estaba ou
non ante unha figura delituosa que participaba da natureza das lesións.
Creo que é necesario interrogarse sobre se a problemática referida co termo malos tratos, violencia habitual, ou, como tamén deu en chamarse, violencia doméstica, que pretende castigarse a través do vixente artigo 173.2 do Código Penal, non está referida a
unha realidade moi distinta, e con moi especiais connotacións, que a fan diferir substancialmente dos demais tipos penais que castigan as lesións; mesmo aqueles autores que
consideraban que o ben xurídico era o mesmo que nos restantes delitos de lesións partían do recoñecemento da considerable especificidade da violencia habitual.300
Aqueles autores que, con anterioridade á reforma consideraban que o ben xurídico protexido polo tipo de artigo 153 do Código Penal (hoxe 173.2 do Código Penal) non podía
ser outro que o mesmo que corresponde a todos os tipos de lesións, eran unánimes á
hora de considerar que a integridade física e psíquica constitúen o obxecto de protección
sobre a base dunha consideración en principio formalista, como é a súa localización sistemática dentro do título correspondente ás lesións, e en segundo lugar na medida en
que esta figura naceu cunha finalidade primordial, cal foi a de acurtar o enorme e insalvable abismo punitivo que existía entre o delito de lesións (que se consuma cando, naturalmente, se perfeccionaran todos e cada un dos seus elementos típicos, incluídos, acumulativamente, unha primeira asistencia facultativa e tratamento médico ou cirúrxico) e
as faltas de lesións leves e golpeo ou maltrato de obra. 301
300 Como manifesta L. Gracia Martín, “o concepto de malos tratos abarca unha realidade moi variada e

heteroxénea”; Gracia Martín, L.: Comentarios al Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 416.
301 Para L. Gracia Martín, “trátase dun delito de perigo abstracto para a integridade e a saúde persoal, nun

concepto que abarca a dobre vertente física e mental do ser humano”; Gracia Martín, L.: Comentarios
al Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 416. Tamén A. I. Cerezo Domínguez se adhire a
esta postura coa obxección de considerar que nos encontramos ante un delito de perigo concreto;
Cerezo Domínguez, A. I.: El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2000, p. 527. Para E. Cortés Bechiarelli, “o incremento de pena que contén o artigo 153 só
acada a súa xustificación se se ten en conta que se aplicará cando se produza o menoscabo efectivo
da integridade física ou psíquica... encontrámonos ante repetidos ataques á saúde que, sendo simplemente faltas, se elevan á categoría de delito, pero, naturalmente, sen perder a súa primitiva esencia”; Cortés Bechiarelli, E.: El delito de malos tratos familiares. Nueva regulación, Pons, Madrid, 2000,
p. 45. Para M. L. Maqueda Abreu, é a integridade persoal o obxecto de protección deste delito, sobre
a base da súa situación sistemática entre as lesións e, sobre todo, a súa configuración típica a partir
de condutas sistematicamente agresivas”; Maqueda Abreu, M. L.: “A violencia habitual no ámbito familiar: razóns dunha reforma” en El nuevo Derecho Penal Español. Estudios penales en memoria del profesor José Manuel Valle Muñiz, Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 1525. Tamén se manifesta a favor desta
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Dentro deste sector son correntes as referencias a que o exercicio da violencia ten un fin
de seu, sen que a esixencia de violencia apareza referida á súa entidade como medio
comisivo ou instrumental que permita ou facilite a lesión dalgún outro ben xurídico, senón
ao simple exercicio da violencia sen finalidade ulterior.302
Ao analizar os delitos de lesións, atopámonos con que a estrutura típica obxectiva común
a estes delitos é a dos delitos de resultado material, e a materialización dese resultado
típico de lesión nestas figuras prodúcese a partir da concorrencia dun menoscabo da
saúde ou integridade persoais que, dadas as súas características, fagan precisa unha
primeira asistencia facultativa.303
Deste modo, para a súa consumación requírese a produción dunha lesión que reúna as
características previas no correspondente tipo. Polo seu carácter de tipo básico, o artigo
147 proporciona un concepto xeral de lesión como “menoscabo da integridade corporal
ou a saúde física ou mental”, válido para o resto das figuras delituosas e para as faltas
dos artigos 617.1 e 621.3.304

consideración M. Valcarce López: Violencia psíquica. Estudios sobre la violencia familiar y agresiones
sexuales, Centro de Estudos Xurídicos da Administración de Xustiza, Madrid, 1999. Tomo I. p. 44.
García Álvarez e Del Carpio Delgado establecen unha distinción na análise entre o ben xurídico protexido no artigo 153 do Código Penal ata a súa recente modificación pola Lei 14/1999 do 9 de xuño e
o ben xurídico protexido tras a introdución da violencia psíquica, pero en todo caso en ambas as fases
a conclusión é a mesma. Con respecto á primeira, maniféstanse a favor de considerar que coa “incriminación do exercicio da violencia física habitual nos encontramos ante un delito de perigo abstracto
no que o ben xurídico directa e especificamente protexido é a saúde (na súa vertente física) do suxeito pasivo por ela afectado”. Unha vez modificado o tipo penal coa incorporación da violencia psíquica,
entenden esas autoras que por violencia psíquica deberá entenderse “actos de acometemento (condutas verbais ou de obra) que, sen incidir sobre o corpo do afectado, inciden na súa psique poñendo
en perigo directamente a súa saúde mental”, e que o ben xurídico coa incriminación expresa desta
conduta segue a ser a saúde, neste caso a saúde mental do suxeito pasivo con ela afectado; García
Álvarez ; Del Carpio Delgado:El delito de malos tratos en el ámbito familiar, Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, p. 31 e ss. Tamén parece decantarse por esta solución De Lamo Rubio, J.: Violencia doméstica.
Aspectos jurídicos, Centro de Estudos Xurídicos da Administración de Xustiza, Madrid, 2000, Tomo I,
p. 308.
302 Para J. M. Sánchez Tomas, “a protección da indemnidade do suxeito pasivo constitúe o ben xurídico

protexido, sobre todo tendo en conta a súa inclusión entre os delitos de lesións; engade que “aínda
que queda pendente a concreta especificación do significado do concepto indemnidade, hai que sinalar que non se pode entender identificado e equivalente a integridade física; entendendo que toda
lesión da integridade física supón unha lesión da indemnidade, pero non ao contrario... pero o carácter persoal da indemnidade xera que a constelación de posibles condutas lesivas de bens xurídicos
protexidos penalmente cuxa titularidade posúe o suxeito pasivo quede reducida única e exclusivamente aos bens xurídicos eminentemente persoais”; Sánchez Tomas, J. L.: La violencia en el derecho
penal, Bosch, Barcelona, 1999, p. 123 e 230 e 492.
303 Véxase Díez Ripolles, J.: Comentarios al Código Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia,

1997, p. 341.
304 Tamarit Sumilla, J.: “De las lesiones” en Comentarios al nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi,

Pamplona, 2001, p. 733.
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En definitiva, para os autores anteriormente referidos, o ben xurídico protexido estaba
constituído pola saúde na súa dobre vertente, que ten en conta a integridade física ou
psíquica.
Outros autores sinalan que o ben xurídico protexido está constituído pola saúde como un
todo global. Así, para CORCOY BIDASOLO “a protección da saúde neste sentido amplo
pode fundamentarse tanto na definición da Organización Mundial da Saúde, segundo a
cal a saúde é o completo estado de benestar físico, psíquico e social, ou na previsión
constitucional do artigo 15 da Constitución española de 1978, relacionando a saúde coa
dignidade, de forma que supoña un deber de seguir un tratamento da persoa non instrumental, o que ao mesmo tempo permitiría poñer o acento máis na conduta agresora
que no concreto resultado producido”.305
Porén, creo que cómpre interrogarse sobre como podía conciliarse esa opción e a constatación na práctica de situacións moi frecuentes nas que o exercicio da violencia, aínda
a pesar de provocar unha importante deterioración deste na súa condición de persoa,
non implicaba necesariamente unha deterioración da saúde, ou, se é o caso, dificilmente valorable, ou ben aqueles supostos en que o resultado lesivo non o sufría soamente
o suxeito pasivo da violencia, senón prioritariamente outros membros da familia.
Púxose de manifesto por parte dos servizos sanitarios ou das asociacións e grupos de
mulleres que traballaron coas vítimas desta violencia que, en moitas ocasións, o esposo
ou compañeiro exerce habitualmente a violencia, xa sexa física ou psíquica, sobre a súa
esposa ou compañeira sen que esa actuación se faga extensible ás fillas e fillos da parella, que permanecen como “obrigados espectadores” dun clima de violencia durante o
transcurso, en ocasións, de moitos anos. É posible mesmo que o exercicio da violencia
ao suxeito pasivo non lle ocasione lesións nin físicas nin psíquicas a este (no suposto de
análise sería a nai) e aínda así a constatación de graves lesións psíquicas nos menores
nos faga preguntarnos se tamén neste suposto sería a integridade física ou psíquica da
nai o obxecto de protección.306
Algúns expertos en psicoloxía infantil coincidiron en afirmar que un neno que medra nun
ambiente de violencia leva no seu interior a semente do maltrato. As graves consecuencias que se derivan do exercicio da violencia habitual tanto para as vítimas directas desa
violencia como para os menores, mesmo aínda cando a violencia non se exerza contra
eles, en realidade son impredicibles.
É certo que a sociedade se sobrecolle ás veces ante as noticias de malos tratos cometidos con extrema brutalidade contra os menores e posúe xa nos nosos días mecanismos de reacción inmediata, intentando poñer remedio urxente a estes coa intervención
sanitaria, xudicial e dos servizos sociais. No entanto, non se teñen en conta, normal305 Corcoy Bidasolo, M.: “Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: lesiones, amenazas y

coacciones” en La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do
Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 161.
306 Véxase Bédate Gutiérrez, A.: “Aspectos médico-legales de la violencia familiar” en La violencia en el

ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos,Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001, p.
21. Véxase tamén Sepúlveda García de la Torre, A.: “Psicopatología de las víctimas de malos tratos”
en Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Tomo II, Centro de Estudos Xurídicos da
Administración de Xustiza, Madrid, 2000, p. 383.
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mente, os graves trastornos psíquicos que se derivan en moitas ocasións da crianza dun
menor nun ámbito de relación familiar en que o denominador común é o exercicio da violencia contra a súa nai; en realidade, é difícil cuantificar os danos ou secuelas que para
o seu desenvolvemento no futuro se poidan producir, pero púidose constatar que a particularidade máis común entre os adultos que exercen o maltrato de forma habitual é o
feito de que eles mesmos foron vítimas deses malos tratos ou formaron parte da súa vida
cotiá nunha persoa do seu contorno, normalmente a súa nai, durante a súa infancia.
MILLER refírese a isto sinalando que “o adulto que foi un neno maltratado (ou que presenciou durante anos o exercicio da violencia) fai enmudecer os sentimentos que estarían xustificados, é dicir, os dirixidos contra os causantes da súa dor, aferrándose a toda
costa á idea de que aqueles pais torturadores o amaban, pero déixaos aflorar contra as
súas propias fillas e fillos. É como se esas persoas pasasen decenas de anos atrapados
nunha trampa da que non hai saída posible, porque a nosa sociedade prohibe a ira que
se dirixe contra os propios pais. Pero co nacemento das fillas e dos fillos ábrese unha
portiña: por fin pode descargarse sen escrúpulos a rabia acumulada durante anos; o triste é que a vítima é un pequeno ser indefenso, ao que esas persoas se ven forzadas a
atormentar, a miúdo sen darse conta disto, porque unha forza descoñecida os impulsa a
tales actos”.307
Non obstante, isto non debe ser interpretado dunha maneira extensiva tal que conduza
a afirmar de forma xeneralizada que todo aquel que medrou no seo dunha familia onde
o proxenitor exercese de forma habitual a violencia se converta necesariamente nun futuro agresor. Constatouse tamén o fondo rexeitamento por parte de moitos adultos que presenciaron ou viviron en primeira persoa o uso da violencia a reproducir cos seus descendentes a mesma conduta, e o extremo coidado e tenrura que desenvolven cos seus
cando viven a paternidade.
A xeneralización, tan estendida hoxe en día, de que quen fose maltratado na infancia
será á súa vez no futuro un agresor dos seus tan só se viu confirmada no 8% dos supostos, e destruír este mito é outra das prioridades vinculadas a esta problemática de cara
a evitar a imposición dun estigma aos que tiveron a desgraza de ser vítimas na súa
nenez.308
Paralelamente, é indubidable que a percepción do menor que foi vítima de violencia, e o
seu posterior comportamento no futuro, van depender en gran medida do apoio e resposta que vai percibir por parte dos seus familiares, amigos e responsables no momen307 Miller, citado por Intebi, I.: Abuso sexual infantil, Granica, Barcelona, 1998, p. 58.
308 Segundo F. Reyero Pantigoso, “estes supostos adoitan corresponder a quen foi maltratado na adoles-

cencia polo seu pai e nun fogar onde a nai era tamén maltratada, experimentando o fillo a impotencia
de non poder contar con ela nin tampouco defendela”; Reyero Pantigoso, F.: “Lesiones y secuelas psíquicas en menores, víctimas de maltrato familiar” en Estudios sobre violencia familiar y agresiones
sexuales, Centro de Estudos Xurídicos da Administración de Xustiza, Madrid, 2000, Tomo I, p. 74. Para
D. L. Morillas Fernández “non cabe referir unha lista de situacións ou sensacións concretas que vai
reproducir o menor tras o maltrato, en tanto que estas dependerán de distintos factores tales como,
por exemplo, a idade do menor, o sexo a intensidade do maltrato, a figura do agresor, ou, citando a
Schulz, dependendo da reacción xerada na familia, sociedade e persoas próximas unha vez coñecido
o maltrato”. Morillas Fernández, D. L.: Análisis criminológico de la violencia doméstica, Universidade
de Cádiz, 2003, p. 169.
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to de coñecer a problemática; a transmisión de que é unha conduta sancionable vai colaborar a que o menor evite reproducila, pero o tratamento da problemática ata datas
recentes foi moi deficitaria, e a resposta que os menores percibiron tradicionalmente
estivo ligada á naturalización da violencia masculina como modo lexitimado de resolver
conflitos interpersoais. Así, para BONINO, as institucións non foron alleas ao proceso de
naturalización da violencia.309
SALBER e TALIAFERRO refiren as graves secuelas sufridas polos menores que presencian a violencia exercida contra as súas nais manifestando que “mesmo aínda que os
nenos non resulten fisicamente danados, ser testemuña da violencia doméstica ten efectos moi profundos neles. A investigación mostrou significativas secuelas emocionais,
condutais e cognitivas que varían dependendo da idade no momento do testemuño e a
duración da violencia. Os nenos de fogares violentos poden ter trastornos do sono, da
alimentación, depresión, agresividade e rabia. Poden ser visitados polos pediatras a
causa dunha variedade de queixas somáticas: morder as uñas, tartamudeo ou dificultades de aprendizaxe, podendo adquirir condutas suicidas. Estes problemas na vida posterior poden chegar a ser tan graves como a perpetración de actos criminais como a violencia doméstica.”310
É certo que un amplo sector doutrinal manifestou que o delito previsto no artigo 173.2
(antes da reforma do artigo 153 do Código Penal) é un delito de perigo, e así, mentres
para uns autores se trata dun delito de perigo abstracto311, para outros trátase dun delito de perigo concreto. 312
¿Pero é realmente o delito de violencia habitual un delito de perigo ou, polo contrario, é
un delito de resultado? MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS maniféstase contraria á
309 Bonino, L.; Corsi, J.: “Violencia y Género: la construcción de la masculinidad como factor de riesgo” en

Violencias sociales, Ariel, Barcelona, 2003, p. 118 e ss.
310 Salber, P. ; Taliaferro, E.: Reconocimiento y prevención de la violencia doméstica en el ámbito sanita-

rio, Cedecs, Barcelona, 2000, p. 51.
311 L. Gracia Martín concíbeo como un delito de perigo abstracto. Para este autor, aínda que os menores

non sufriran na súa propia persoa o exercicio da violencia, e toda vez que existiría un factor de risco
importante de que estes sufriran graves secuelas psíquicas, considera que nestes supostos suxeito
pasivo potencial do delito sería calquera das persoas integradas nas relacións acoutadas polo tipo.
Sinala ao respecto que “se ben o perigo que inmediatamente quere previrse polo tipo é o da probable
afección da integridade e saúde persoais do individuo que sexa obxecto reiteradamente de violencias
físicas, con carácter eventual hai que dar entrada na ratio legis do tipo, tamén, aos posibles efectos
que poidan derivarse do modo de comunicación violento dun dos membros dese grupo, aínda que eles
mesmos non sexan obxecto inmediato das violencias. A consideración destes outros posibles efectos
non pode determinar certamente consecuencias para a estrutura dogmática do tipo, pero si deben
desempeñar un papel relevante en canto á fixación dos límites político-criminais deste”; Gracia Martín,
L.: Comentarios al Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 423. Tamén P. García Álvarez e
J. del Carpio Delgado concíbeno como un delito de perigo abstracto. García Álvarez, P.e del Carpio
Delgado, J.: El delito de malos tratos habituales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 30.
312 Para L. Maqueda Abreu, polo contrario, estamos ante un delito de perigo concreto; Maqueda Abreu,

L.: La violencia habitual en el medio familiar: razones de una reforma, Aranzadi, Pamplona, 2001, p.
13. Tamén J. A. Choclan Montalvo o considerou como un delito de perigo concreto. Choclan Montalvo,
J. A.: Violencia en el ámbito familiar. Aspectos jurídico-penales, 2003, http://www.datadiar.com.
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interpretación de que esteamos ante un delito de perigo, argumentando que co razoamento anterior habería dificultades para facer operativa a cláusula concursal do artigo
153 do Código Penal, segundo a cal “sen prexuízo das penas que puideran corresponder aos delitos ou faltas en que se concretaran os actos de violencia física ou psíquica”,
concluíndo esa autora na afirmación de que a contradición xorde porque o delito de violencia habitual é un delito de resultado, na medida en que resulta absurdo castigar unha
violencia se non hai un resultado; razoamento que considero impecable, coa excepción
de que non necesariamente teña que ser o resultado a existencia dunha lesión física ou
psíquica, senón que puidera ser outro ben xurídico o que o autor pretendese vulnerar.
En conclusión, considero que estamos ante un tipo penal que protexe non os mesmos
bens persoais que se encontran tutelados polos concretos actos de violencia (a saúde e
a integridade, xa sexa física ou psíquica), senón por outro ben xurídico necesitado de
protección e que no seu caso o tipo penal protexería con independencia de que os actos
de violencia fosen exercidos contra todos os integrantes da unidade familiar ou contra un
só (por exemplo, nos supostos antes referidos en que a persoa agredida é a nai exclusivamente, pero as graves secuelas psíquicas poderían ser sufridas polas fillas e fillos
menores).
Non obstante, foi exposto como un argumento máis para apoiar que o artigo 153 do
Código Penal (hoxe 173.2 do Código Penal) protexe a saúde e a integridade o feito de
que esas condutas previstas no delito de violencia habitual deban conter un plus de castigo polo feito da existencia dunha relación de parentesco entre o que agride e as súas
posibles vítimas. Este argumento resultaría acorde coas palabras de quen lexisla expostas na exposición de motivos da Lei orgánica 3/1989, do 21 de xuño, cando introduciu
por primeira vez este tipo penal, ao manifestar que se introduce o tipo penal:
“Respondendo á deficiente protección dos membros fisicamente máis débiles do grupo
familiar fronte a condutas sistematicamente agresivas a outros membros deste”.
Porén, considero que ese argumento non posúe peso específico suficiente para apoiar
que a saúde e a integridade constitúan o ben xurídico a protexer; é indubidable que a
familia constitúe o ámbito de relación interpersoal caracterizado polo respecto mutuo, a
confianza e a axuda e socorro mutuo; a familia constitúese no ámbito onde os seus membros establecen o máis firme compromiso de protección, de colaboración, de axuda, o
lugar onde a solidariedade se manifesta en toda a súa amplitude e onde os esforzos polo
outro se levan a cabo xeralmente a título gratuíto313.
O exercicio da violencia neste ámbito constitúe a máis grave vulneración dos devanditos
principios, pero isto non xustifica a creación dun novo tipo penal baseado exclusivamente en que a acción se comete dentro da relación familiar, sobre todo tendo en conta a
tendencia despenalizadora de condutas que no seu momento mantiñan unha clara vinculación co ámbito familiar (adulterio, amancebamento), e claramente vinculadas tamén
con condicionamentos de orde moral, hoxe en día desterrados, ou máis recentemente o
parricidio, o infanticidio ou o aborto privilexiado.
A esta cuestión tamén se referiu MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, manifestando así
mesmo que “a maior facilidade para a comisión do feito e a indefensión da vítima non

313 O propio Código civil impón no seu título VI a obrigación entre parentes de todo o que é indispensa-

ble para o sustento, habitación, vestido e asistencia médica.
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xustifica a creación dun delito distinto aos propios actos de violencia. Hai que ter presente que a agravación da pena por razón de parentesco xa se encontra expresamente
contemplada no Código Penal a través da circunstancia mixta de parentesco (artigo 23
do Código Penal)...”.314
En contradición con esta postura, é necesario facer mención das consideracións vertidas
por LAURENZO COPELLO, para quen, tras a reforma operada a través da Lei 11/2003,
que situou o delito de violencia habitual no artigo 173.2, e con independencia das modificacións en canto á localización sistemática, o atentado á integridade moral non é o dato
decisivo que xustifique un delito específico de violencia doméstica. Para esta autora “a
auténtica gravidade destas condutas reside no risco certo e directo para a vida e integridade física e psíquica das vítimas derivado do clima permanente de violencia propio da
habitualidade”.315
Porén, se ben é certo que a vida e a integridade física ou psíquica das vítimas nun clima
de violencia habitual corren realmente perigo, considero que o autor da conduta non persegue a realización dunha concreta lesión física ou psíquica do suxeito pasivo; non persegue danar a vítima, aínda que na maior parte dos supostos o consiga, senón que utiliza a agresión e, se é o caso, a lesión como instrumento encamiñado a reafirmar ou
recordar unha determinada situación de poder na estrutura de parella ou, se é o caso,
estrutura familiar.316
O autor, a través do exercicio da violencia, estalle facendo ver á vítima que o poder e a
dominación segue a posuílos el, aínda cando nin a lei nin o sentido común o considere
lexitimado para isto. Consecuencia disto é a conduta que a miúdo se observa no suxeito activo da agresión habitual, de aparente arrepentimento, de sorpresa e mesmo de dor
ante a constatación posterior das consecuencias, ou en moitos supostos da gravidade
que devén da súa conduta e a busca de paliativos como os regalos, pedir perdón, intentar convencer de que non se repetirá, as promesas ou mesmo as loas á vítima; regalos
non só encamiñados a evitar a interposición da correspondente denuncia, senón para
reiterar a súa consideración de que o instrumento empregado, a agresión utilizada para
facerlle ver á vítima a súa supremacía, non é máis que un mal menor, que ás veces provoca consecuencias “indesexadas”, todo isto descrito como a etapa de “falsa reconciliación ou lúa de mel” do denominado «ciclo da violencia»317. Como expresa LORENTE
314 Marín de Espinosa Ceballos, E.: La violencia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho

comparado, Comares, Granada, 2001, p. 185.
315 Laurenzo Copello, P.: “Los nuevos delitos de violencia doméstica: otra reforma precipitada” en Artigo

14. Una perspectiva de género, n.º 14, (2003), p. 6.
316 Para Gómez Jarabe, G.: “El desmedido deseo de dominio, de poder y de control sobre el otro es, sin

lugar a dudas, la causa fundamental de la agresión en familia”, Violencia, antítesis de la agresión: un
recorrido psicobiológico, psicosocial y psicopatológico para llegar a la justicia, Promolibro, Valencia,
1999, p. 18.
317 En 1979 a psicóloga Leonore Walker describiu os distintos episodios da violencia doméstica como tres

fases dunha denominada “roda da violencia”: a xeración da tensión, a etapa de explosión e a etapa de
lúa de mel. Este modelo foise ampliando e na actualidade os expertos en psiquiatría identifican sete
etapas distintas do denominado “ciclo da violencia”: a etapa da intimidación, fase onde se utiliza a
humillación, a violencia psíquica e onde o agresor ten como obxectivo prioritario o control da vítima;
en segundo lugar, a fase de illamento permítelle ao agresor separar a vítima de todo aquel, familia,
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ACOSTA, “non se debe esquecer nunca o obxectivo e as motivacións da violencia contra as mulleres, que non son causar danos, senón a consecución dun control que lle permita ao home establecer unhas pautas incuestionables no réxime instaurado por el na
relación.318
A saúde, ou a integridade física ou psíquica como dereito fundamental que é, non constitúe, ao meu xuízo, o ben xurídico protexido no delito de violencia habitual contemplado
no artigo 173.2 do vixente Código Penal.

B.- A paz familiar
Un importante sector doutrinal situou o obxecto de protección no ámbito familiar, como
ben supraindividual e como tese que permite, á súa vez, resolver satisfactoriamente os
problemas concursais e que propicia outorgar un espazo definido a esta figura penal. Os
distintos autores que defenden esta postura parten da consideración de que nestes
supostos o autor non só atenta contra a integridade física ou psíquica do suxeito pasivo
da acción, senón que apuntan aos deberes considerados no Código civil relativos ás
obrigas xurdidas do parentesco.319
amizades ou compañeiros/as de traballo que poidan enturbar a súa relación; en terceiro lugar, encóntrase a etapa de crítica constante, na que a vítima desenvolve unha sensación denominada desamparo aprendido, que lle impide buscar métodos ou medidas de reacción á agresión que está vivindo,
etapa que conduce necesariamente á segregación que será de maior intensidade nos supostos en que
desempeña un labor profesional alleo ao coidado do fogar; normalmente é o momento en que a vítima intente rebelarse, momento en que normalmente se produce a etapa de agresión física e sexual.
Tras ela viría a denominada falsa reconciliación, e no suposto da existencia de fillos e fillas menores,
a fase da chantaxe. Véxase Garrido Genovés, V.: Psicópatas y otros delincuentes violentos, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2003, p. 286 e ss.
318 Lorente Acosta, M.: El rompecabezas. Anatomía del maltratador, Ares y Mares, Barcelona, 2004, p. 168.
319 Para A. Del Moral García, “nestes supostos non só se está violando o ben xurídico integridade física,

senón tamén un auténtico deber xurídico afirmado polo artigo 67 do Código civil, ou polos deberes
especiais fronte a parente... A reiteración de actividades de violencia, ata crear unha atmosfera irrespirable ou un clima sistemático de maltrato, castígase non polo que comporta de ataque á incolumidade física, senón polo que ten de violación de deberes especiais de respecto ao cónxuxe e aos fillos
e familiares; polo que supón de afectación do sentimento de seguridade; pola nefasta incidencia no
desenvolvemento dos menores que están formándose e crecendo nese ambiente familiar. Trátase de
valores constitucionais que xiran en torno á necesidade de protección da integridade física, e considerar que estamos ante un delito especial de lesións agravado pola reiteración ou polas relacións co
suxeito pasivo lastrará a interpretación do tipo”; Del Moral García, A.: El delito de violencia habitual en
el ámbito familiar, Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2000, pp. 314-316. Véxase tamén “El
delito de violencia habitual en el ámbito familiar: aspectos sustantivos” en Estudios sobre violencia
familiar y agresiones sexuales, Centro de Estudos Xurídicos da Administración de Xustiza, Tomo II,
Madrid, 1999, p. 262. J. A. de Vega Ruiz afirma que “a penalización de todos os ataques que impliquen
malos tratos ou violencia doméstica, en calquera das súas posibilidades, afectan en gran medida á paz
social, á paz familiar, á seguridade xurídica, á orde xurídica máis elemental en suma. Se se destrúe a
tranquilidade, a paz e o sosego da familia, bendicida ou non pola Igrexa, destrúense as bases de todo
o desenvolvemento social. ¿Ben xurídico protexido?: a paz social”; de Vega Ruiz, J.A.: Las agresiones
familiares en la violencia doméstica, Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 73. Tamén Lamo Rubio e Trabado
Álvarez se decantan por esta consideración ao sinalar que, seguindo a tese establecida polo Tribunal
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Tamén o Tribunal Supremo considerou, no seu momento, a paz e a convivencia familiar
como ben xurídico que se protexe co artigo 173.2 do Código Penal.320
O mesmo parecer expresou a Fiscalía Xeral do Estado na súa Circular do ano 1998321,
ao sinalar que “malia a localización sistemática, o artigo 153 non pretende unicamente a
protección da vida, saúde, ou a integridade física das persoas, senón que tutela, ademais e esencialmente, outros bens necesitados de protección que poderían reconducirse ao ámbito de protección dos artigo 15: a integridade moral ou o dereito a non ser
sometido a trato degradante, e 39 da Constitución española: a paz e a orde familiar, a
normal convivencia e a protección das condicións en que poida ter lugar o pleno desenvolvemento da personalidade dos membros do grupo familiar. O ben xurídico que se protexe co artigo 153 é, por conseguinte, distinto ao que se tutela nos restantes preceptos
penais. Nestes trátase da paz e a convivencia familiar; naqueles, segundo os casos, a
vida, a integridade física, a liberdade, etc”. 322
ACALE SÁNCHEZ pronunciouse tamén por esta consideración ao sinalar que “o ben
xurídico protexido polo delito de malos tratos habituais no ámbito familiar debe ser identificado co propio ámbito no que se realizan”. A autora acode, non obstante, a unha argumentación que considero cando menos inapropiada. Afirma que “as investigacións efectuadas en materia de delincuencia xuvenil, por exemplo, demostran amplamente como o
sentimento de inseguridade, consecuencia da falta ou insuficiencia na vixilancia afectiva
da primeira infancia, é un potente factor criminóxeno, propiciando a cadea doméstica da
violencia: «o fogar exponlle ao individuo a forma, as técnicas e o adestramento para usar
a violencia: o esposo pégalle á esposa, a esposa ao fillo e o fillo ao can».323
Supremo na súa sentenza do 20 de decembro de 1996, o ben xurídico protexido é a paz e a convivencia familiar. Lamo Rubio, J. e outros: Tratamiento penal y procesal de la violencia en el ámbito familiar, Bosch, Barcelona, 2002, p. 46; Trabado Álvarez, C.: El delito de malos tratos: novedades introducidas en el delito de malos tratos por la Ley Orgánica 14/99, Septem Ediciones, Oviedo, 2002, p. 84.
No mesmo sentido pronunciouse Berdejo Moreno, J.: “La función del Ministerio Fiscal en la persecución de los malos tratos”, La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello
Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 271. V. Mayordomo Rodrigo avoga pola consideración do desenvolvemento integral equilibrado da persoa dentro da unidade familiar como ben xurídico protexido,
engadindo a conveniencia de situar o precepto no Título XII, entre os delitos contra as relacións familiares, e creando unha terceira sección denominada “dos malos tratos habituais no ámbito doméstico
ou familiar”. Mayordomo Rodrigo, V.: Aspectos criminológicos, victimológicos y jurídicos de los malos
tratos en el ámbito familiar, Universidade do País Vasco, Bilbao, 2003, p. 60.
320 Sentenza do Tribunal Supremo 1060/1996, do 20 de decembro.
321 Circular 1/1998, do 24 de outubro, da Fiscalía Xeral del Estado. Cómpre ter en conta que esa circular

foi emitida con anterioridade á reforma operada pola Lei orgánica 14/1999, do 9 de xuño, que entre
outras modificacións introduciu a violencia psíquica, p. 6.
322 No mesmo sentido maniféstase Bueren Roncero, J. L.: “Violencia habitual en el ámbito familiar: apun-

tes para una reforma de los tipos penales y de las medidas cautelares” en Estudios sobre violencia
familiar y agresiones sexuales, Centro de Estudos Xurídicos da Administración de Xustiza, Madrid,
1999, Tomo I, p. 9; e Ganzenmüller Roig, C.: “El fiscal en la investigación de los delitos contra la violencia familiar” en Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, Centro de Estudos da
Administración de Xustiza, Madrid, 1999, p. 205.
323 Acale Sánchez, M.: El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, Tirant

Monografías, Valencia, 2000, p. 133.
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Sen negar o rigor desas investigacións e as consecuencias que delas se derivan, creo
que vincular a grave problemática da violencia contra as mulleres na sociedade actual á
existencia dunha denominada “cadea doméstica da violencia” na que puidera parecer
que nos fogares onde se desencadea todos e cada un dos integrantes destes son á súa
vez suxeitos activos e pasivos dela, constitúe un presuposto erróneo, e para isto remítome ás cifras presentadas en páxinas anteriores, que permiten concluír irrefutablemente
que no exercicio da violencia dentro do ámbito familiar, e de modo habitual, o suxeito activo é de maneira moi maioritaria o home, esposo ou pai.
Cómpre partir da idea de que a agresividade é unha característica constante en todas as
relacións humanas, e que mesmo nalgunhas ocasións foi percibida cun cariz positivo,
polo que implica en moitas ocasións a loita contra as dificultades ou obstáculos que se
presentan no desenvolvemento da vida dunha persoa. Porén, cómpre distinguir a agresividade da violencia, entendendo esta última como a manifestación da primeira que se
reflicte nunha conduta real tendente a danar por medio de elementos capaces de producir unha lesión.
Na especie humana a agresividade establece unha sorte de equilibrio a través da existencia dunha serie de mecanismos que dalgunha forma a promoven, pero que se entrelazan con outra serie de mecanismos innatos que a regulan ou, se é o caso, a inhiben.
Para SANMARTÍN, polo contrario, a violencia identifícase con outras características; así,
o autor concibe a violencia como “a agresividade descontrolada, hipertrofiada... a violencia é, na maioría dos casos, a resultante da influencia da razón sobre a emoción; dito
doutro modo, é o resultado da influencia que o adquirido ao longo da nosa historia persoal pode ter tanto sobre o despregamento instintivo da agresividade como sobre os
seus potenciais inhibidores de tipo innato... cando a “razón” toma as rendas sobre a
agresividade innata e a hipertrofia, a agresividade convértese en violencia”324.
É innegable que a problemática da violencia contra as e os menores reviste na actualidade un cariz altamente preocupante; pero aínda cando a muller pode ocupar a posición
de suxeito activo desa violencia, e en ocasións así foi, as cifras indícannos de maneira
concluínte que cuantitativamente dentro das condutas que estamos analizando a participación das mulleres, aínda que vai en aumento, é moi inferior tanto en termos cuantitativos como cualitativos, tendo en conta o total da actividade delituosa. Analizar a problemática da violencia habitual, como fenómeno social, esixe partir do dato obxectivo
segundo o cal, maioritariamente, os suxeitos activos da violencia nos fogares, contra as
mulleres e contra os menores, foron e son hoxe aínda os maridos ou compañeiros, e pais
dos menores.325
324 Sanmartín, J.: La mente de los violentos, Ariel, Barcelona, 2002, p. 69. Para G. Gómez Jarabe, “pro-

púxose unha distinción entre agresión e violencia baseada en criterios de utilidade biolóxica. A primeira sería unha conduta normal fisiolóxica, que axuda á supervivencia do individuo e a súa especie.
O termo violencia aplicaríase a formas de agresión nas que o valor adaptativo se perdeu e que poden
reflectir unha disfunción dos mecanismos neurais relacionados coa expresión e control da conduta
agresiva e que, desde logo, no home constitúe a expresión condutual máis irracional, e inxustificable.
Podemos dicir que o home é a única especie do reino animal que conseguiu ser o único desadaptado
na súa propia estrutura social e de convivencia”. Gómez Jarabe, G.: Violencia: antítesis de la agresión,
Promolibro, Valencia, 1999, p. 44.
325 “A actitude social conduciu a unha serie de mitos sobre o maltrato á muller de forma específica que

serven para xustificar baixo argumentos irreflexivos e superficiais o porqué deste problema, e, funda-
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A análise das cifras sobre delitos violentos sinálanos que o exercicio da violencia está
unida á condición masculina;326 así, o Consello Xeral do Poder Xudicial, ao analizar as
características das vítimas, afirma que “con independencia do tipo de violencia, a desagregación dos datos en función do sexo da vítima pon de manifesto de maneira rotunda que a muller é claramente a vítima nos casos de violencia doméstica. A análise desde
a perspectiva do sexo das vítimas dos supostos rexistrados pon en evidencia que a violencia intrafamiliar supón na maioría dos casos a agresión de homes contra mulleres...
No oitenta e oito por cento dos casos, as vítimas dentro da categoría «violencia en parella» son mulleres. Sen acadar esta porcentaxe, as vítimas tamén son maioritariamente
nenas ou mulleres novas no suposto de violencia contra «menores descendentes»”.327
O mesmo Consello Xeral do Poder Xudicial, nos seus informes relativos a mortes violentas acaecidas no ámbito da violencia doméstica, refire unha porcentaxe do setenta
por cento de mortes nas que a vítima son mulleres, en relación co ano 2001; nun seten-

mentalmente, para delimitalo como feitos illados, particulares e limitados non só a unhas familias que
dan a coñecer a súa situación, senón tamén a determinados grupos de familias (por exemplo, as de
baixo nivel económico), a determinadas mulleres (provocadoras, con falta de responsabilidade, masoquistas), a determinados homes (psicópatas, alcohólicos, parados, drogadictos), a determinadas circunstancias (crise familiar, illamento social nunha nova cidade, paro laboral...) e así de forma interminable, sempre e todo para intentar non recoñecer algo que supón un grave quebranto e unha importante axitación dalgunhas das columnas sobre as que se asenta a nosa sociedade patriarcal”. Lorente
Acosta, M. ; J. A.: Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso, Comares, Granada, 1999, p. 81.
326 Creo que, ademais diso, é significativo analizar o índice da actividade delituosa atendendo ao sexo

das/os autores. Se examinamos o total da poboación reclusa, encontrámonos con que, fronte a unha
cifra que alcanza un total de 44.197 homes, o número de mulleres reclusas é de 3.732, o cal significa
que só 8 de cada 100 reclusos son mulleres. Se a diferenciación se leva a cabo tendo en conta o tipo
de delito, a diferenza é máis relevante, e así, se o delito cometido é o de lesións ou homicidio, fronte
a 2.130 homes, a cifra de mulleres é de 102. Habería que preguntarse por que as mulleres non delinquen, por que o seu nivel de participación delituosa é significativamente inferior e se iso non terá unha
vinculación directa co lugar historicamente asignado ás mulleres na sociedade (elaboración do
Instituto da Muller, Ministerio de Asuntos Sociais, a partir de datos facilitados pola Dirección Xeral de
Institucións Penitenciarias, correspondentes ao 31 de decembro de 2001). Véxase ao respecto
Laberge, D.: “Las investigaciones sobre las mujeres calificadas de criminales: cuestiones actuales y
nuevas cuestiones de investigación” en Derecho penal y discriminación de la mujer. Anuario de
Derecho Penal 1999-2000, Pontificia Universidade Católica de Perú e Universidade de Friburgo, Perú,
2001, p. 357, onde o autor se interroga sobre por que poucas mulleres deveñen delincuentes, se está
aumentando a criminalidade das mulleres; se son mellor tratadas polo sistema penal e se é o feminismo responsable do aumento da criminalidade feminina.
327 García Calvo, M.: El tratamiento de la violencia doméstica en la administración de Justicia, Consello

Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2003, p. 84. Na investigación ao analizar a relación do agresor coa
vítima en supostos de violencia na parella, e referido ao total de sentenzas ditadas no ano 1999 en
instancias superiores, conclúese que no 52,0% dos supostos analizados o agresor é o cónxuxe; no
16,5% é a parella con ou sen convivencia estable; no 9,8% o agresor é o cónxuxe separado de feito;
no 14,6% o agresor está separado legalmente; no 1,2% o agresor é o cónxuxe divorciado, e no 5,9%
non consta. Estas cifras permítennos corroborar que na maior parte dos supostos entre vítima e agresor existe ou existiu un matrimonio legalmente constituído. Véxase García Calvo, M.: El tratamiento de
la violencia doméstica en la administración de Justicia, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid,
2003, p. 214.
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ta e cinco por cento nos supostos correspondentes ao ano 2002, e nun setenta e oito
coma seis por cento dos supostos nos que a vítima era unha muller no ano 2003, dos
cales nove vítimas eran menores de idade.328
Non obstante, atopar razóns ou xustificacións desa realidade non constitúe unha tarefa
fácil. Durante anos tanto os medios de comunicación como a comunidade científica que
comezou a analizar a problemática da violencia apuntaban dunha maneira practicamente xeneralizada que esas condutas viñan ligadas a graves problemáticas de alcoholismo
ou drogadicción ou mesmo que a violencia se manifestaba case en exclusiva en familias
desestruturadas en que as condicións de vida raiaban practicamente na pobreza ou a
indixencia, chegándose mesmo a afirmar por parte de importantes representantes da
política española que o fenómeno crecente de parellas unidas en proxectos de convivencia alleos ao matrimonio legalmente constituído predispoñía dunha forma máis intensa á práctica desas condutas.329
A realidade constatou que a problemática da violencia habitual se dá en todo tipo de
familias e formas de convivencia, e que as condicións precarias de vida ou o influxo
dunha grave problemática de alcohol ou consumo de estupefacientes, aínda cando pode
agravar substancialmente a situación en que se desenvolven as vítimas, non constitúen
por si só un factor determinante do exercicio da violencia de maneira habitual. Cuestión
distinta é o feito de que a maior parte das mulleres usuarias de servizos de acollida pertenzan a situacións económicas máis desfavorecidas, e isto na medida en que unha
maior preparación, a pertenza a un determinado grupo social ou a maior capacidade
económica da persoa que sofre unha situación deste tipo permite encontrar solucións de
urxencia sen ter que contar co acceso a servizos sociais, e á marxe de canles pertencentes á rede pública de axuda ás vítimas.
Como diciamos, unha vez abandonada practicamente esa consideración de que a violencia só se dá en situacións de marxinalidade, e parecendo querer encontrar unha xustificación máis globalizada a esa problemática, escóitase con frecuencia a afirmación de
que o exercicio da violencia é algo connatural á natureza humana, e, se o home agride
fisicamente, a muller destaca na agresión psíquica, interpretación que por parte dalgún
autor veu denominarse o “mito da muller agresora”. Para LORENTE ACOSTA “trátase
dun mito, posto que o que se produce é unha desfiguración da realidade, que presenta
como as mulleres poden levar a cabo agresións sobre os homes, coa intención de que
sexa considerado un problema xeral e comparable á agresión do home á muller”.330
No entanto, a busca de argumentos que apoien a posible xeneralización do exercicio da violencia constitúe unha tarefa infrutuosa á vista da realidade. O índice de agresións non só é
cuantitativamente moi superior no caso da violencia exercida por homes contra as súas
esposas ou compañeiras, senón que os mesmos actos de violencia adoitan ter consecuen-

328 Consello Xeral do Poder Xudicial. Informe sobre fallecimientos por violencia doméstica en los años

2001 y 2002, p. 13 e 27; Consello Xeral do Poder Xudicial. Informe sobre muertes violentas en el ámbito de la violencia doméstica en el año 2003, p. 39.
329 Véxase El Correo Gallego, 3 de xuño de 2000; El País, 2 e 3 de xuño de 2000, onde se recollen decla-

racións de importantes representantes da política española nas que se afirma que “as parellas de feito
producen máis violencia”.
330 Lorente Acosta, M.: Mi marido me pega lo normal, Ares y Mares, Barcelona, 2001, p. 123.
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cias máis graves. Ademais, a principal diferenza entre unha e outra forma radica en que a
violencia, cando se realiza de modo habitual, vén motivada ou amparada polas relacións de
poder, o que ten como clara consecuencia que só agride quen pode, non quen quere.
A sociedade busca mecanismos de autodefensa que xustifiquen a existencia de graves
condutas por parte dos seus membros, obviando que a súa propia estrutura constitúe o
xermolo para o desenvolvemento desas condutas delituosas, e isto porque unha vez que
sae á luz nos últimos anos a incidencia desta lacra, a todos e a todas nos custa admitir
que a raíz do problema se encontra na nosa propia organización social.
O desenvolvemento das sociedades occidentais chegou ata cotas tan elevadas e autocompracentes que lles dificulta aos seus membros asumir a inexistencia de inmunidade
ante realidades incompatibles co nivel de desenvolvemento que se acadou, realidades
que si puidesen ser consideradas inherentes a sociedades máis rudimentarias ou primitivas. Precisamente esa aparente inmunidade tivo como a súa máis grave consecuencia
a impunidade, a lexitimidade, a comprensión e a tolerancia ante as condutas e ante os
autores destas.
Para os autores que manteñen unha postura contraria á consideración de que sexa a
familia ou as relacións familiares o ben xurídico protexido polo artigo 173.2 do Código
Penal, a principal argumentación estriba en considerar que a utilización do dereito penal
non se constitúe como un instrumento adecuado para protexer a institución familiar,
como soporte básico da estrutura social, apuntando que a súa consideración podería
implicar unha excesiva intervención, non desexada, do Estado na institución familiar se
esta se constituíse como o ben xurídico protexido do delito que castiga a violencia habitual no seo do ámbito familiar.331
Desde esta segunda opción de rexeitamento á paz e convivencia familiar como obxecto
de protección neste tipo penal, a pregunta debería formularse cuestionando se o desenvolvemento nun determinado espazo familiar a través de canles de convivencia máis ou
menos pacíficas constitúe un interese de tanta transcendencia que a súa posible infracción poida dar lugar á intervención xurídico-penal, sobre todo hoxe en día en que a conceptualización de “familia” constitúe unha tarefa difícil de delimitar tanto no ámbito do
dereito civil como do penal, atendendo ás distintas e novas formas de familia que a evolución da estrutura social constituíu, en principio todas susceptibles de protección.332
331 Véxase Díez Ripolles: Comentarios al Código Penal. Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

p. 417. Para E. Marín de Espinosa Ceballos, “o uso do dereito penal para tutelar a institución familiar,
como soporte ou núcleo importante para a propia existencia da sociedade, non é o instrumento adecuado. Fundamentar na institución familiar o ilícito deste delito suporía un excesivo intervencionismo
estatal”; Marín de Espinosa Ceballos, E.: La violencia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de
derecho comparado, Comares, Granada, 2001, p. 179.
332 Como sinalaron P. García Álvarez e J. del Carpio Delgado, creo que con gran acerto “debe recoñe-

cerse que resulta dubidoso que a familia poida ser concibida, como tal, como valor susceptible dunha
abstracta tutela penal distinta á dos seus membros. O simple feito de que puidera admitirse a intervención do dereito penal na esfera privada para protexer unha hipotética ou mesmo utópica paz familiar como ben xurídico merecedor e necesitado de protección polo dereito penal parece poñer en perigo o carácter de ultima ratio do ordenamento xurídico penal. É máis, os que afirman que o que se protexe é a paz e a tranquilidade familiar parecen confundir o contorno onde se producen estas condutas
co obxecto de tutela delas”; García Álvarez, P. ; del Carpio Delgado, J.: El delito de malos tratos en el
ámbito familiar, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 23.
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Ademais, quixera sinalar que resulta especialmente contraditorio manifestar hoxe en día
que a “paz familiar” é o ben suxeito a protección, cando historicamente o respecto á paz
familiar e o mantemento da unidade familiar foron os argumentos maiormente esgrimidos en contra das mulleres que, tratando de fuxir dos graves episodios de violencia, provocaban a ruptura desa unión.333 A maior parte das mulleres que sufriron unha grave
problemática de violencia con prolongación no tempo tivo presente que a ruptura ou a
posta en coñecemento ante as forzas da orde pública desa situación orixinaría precisamente a extinción da “paz familiar”, ou polo menos na súa proxección de cara ao exterior, de cara ao resto da sociedade.
Xa nos anos setenta BAJO FERNÁNDEZ, ao estudar a circunstancia mixta de parentesco, sinalaba que “resultaría grotesco fundamentar a pena de reclusión maior a morte
do parricidio en razón da necesidade de protexer a orde familiar”.334
Esa consideración non é gratuíta; a familia foi precisamente o ámbito de sobreidentificación feminina. As mulleres, historicamente, tiveron o deber social de transmitir a orde
familiar e manter o funcionamento do cotián, aínda que isto significara perpetuar unha
orde e un modo de vida que, mesmo cando fora asumido de maneira voluntaria e desexada, provocaba unha constante limitación do desenvolvemento persoal. A protección
desa aparente “paz familiar” supuxo en moitas ocasións un elevado custo para aquelas
mulleres que viron como o mantemento da estrutura familiar se facía incompatible co seu
propio desenvolvemento individual.335
Nas ideoloxías patriarcais da realización feminina, aínda está vixente a moral que considera os logros familiares como o camiño das mulleres á felicidade, mesmo a custa do
seu propio desenvolvemento. As mulleres deben satisfacer primeiro as necesidades da
familia e de cada un dos seus membros antes que as propias. Incluso a autoafirmación
das mulleres se basea en ocasións nos logros dos seus familiares, aínda que elas non
obteñan logros semellantes e a súa autoestima decaia cos fracasos e problemas dos
outros. Iso supuxo para moitas mulleres un grave prexuízo, na medida en que tivo como
contrapartida o sacrificio de pospoñer os seus propios obxectivos a prol da familia, ou
mesmo supeditar a ruptura dunha relación conxugal mediatizada pola violencia á supervivencia desa aparente unidade e paz familiar.336

333 Lorente Acosta sinalou ao respecto que “non hai que esquecer que unha gran parte da sociedade cul-

pabiliza á muller, tanto pola agresión en si, xa que consideran que a precipitou por non comprender o
marido cando este ten problemas, cando bebe, ou por non cumprir correctamente coas súas tarefas
de ama de casa; como por tomar calquera tipo de iniciativa en contra del ou para saír da situación na
que se encontra. Esta actitude podería precipitar a ruptura da familia, do cal ela sería responsable,
subliñando máis, paradoxalmente, a súa decisión, que a conduta violenta do home”; Lorente Acosta:
Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso, Comares, Granada, 1999, p. 103.
334 Bajo Fernández, M.: El parentesco en el derecho penal, Bosch, Barcelona, 1973, p. 63.
335 J. Delgado Martín, ao analizar a escasa colaboración da vítima cos órganos do sistema penal con pos-

terioridade á interposición da denuncia, concibe como un dos factores favorecedores da falta de colaboración a importante relación de dependencia da vítima fronte ao agresor. Desde esta óptica afirma
que “pese aos cambios producidos nos últimos tempos, a muller segue sendo educada en actitudes de
afectividade e servizo, outorgándolles valor ás calidades de abnegación, servizo e sacrificio que farán
nacer o seu papel de sostedora da harmonía familiar”. Delgado Martín, J.: La violencia doméstica.
Tratamiento jurídico: problemas penales y procesales; la jurisdicción civil, Colex, Madrid, 2001, p. 116.
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A vivencia da inxustiza que supón para as mulleres situarse sempre en último lugar xera
en moitas mulleres conflitos internos entre as propias necesidades e a atención aos
demais, conflitos derivados do sobreesforzo cotián en favor dos outros. Coa maternidade sobre todo, afloran con vigor as normas, mandatos e sancións que definen o desenvolvemento propio como egoísmo. O egoísmo foi un dos maiores tabús impostos ás
mulleres. Conforme se avanza no camiño da entrega, elimínase a individualidade, o desenvolvemento e a independencia, e como consecuencia os sentimentos oscilan entre a
virtude de realizar o que lles “é propio” e a conciencia da inxustiza que isto supón.337
Se a todo isto se lle agrega unha situación de violencia constante no ámbito desa relación, a contradición entre “paz familiar” e “desenvolvemento persoal en liberdade” faise
máis evidente.
GÓMEZ VALVERDE describe estas contradicións sinalando que “o feito de que na nosa
cultura estivesen asimilados o significado muller e nai como se se confundisen na súa
significación ata o punto de ser o mesmo é algo que choca coas vivencias que as mulleres teñen unha a unha. A experiencia da maternidade non esgota, nin moito menos, a
cantidade de vivencias e anhelos que habitan no corpo e na mente dunha muller e,
porén, parece como se un mandato social encuberto determinase que ser muller fose ser
nai e que desa característica privilexiada da maternidade, que a achegaba á natureza e
aos afectos inmediatos, derivasen todo o resto de propiedades atribuídas ás mulleres: a
súa particular sensibilidade, a súa capacidade para outorgar coidados, a súa abnegación
ou o seu sacrificio”.338
En múltiples ocasións as mulleres vítimas da violencia habitual atravesan por un longo
proceso de indecisión ante o clima de violencia que sofren tanto elas como as súas fillas
e fillos, indecisión claramente influída pola falta de recursos económicos propios que lles
permitan desenvolverse de maneira independente do seu marido ou compañeiro, pola
dificultade de acceso a un mercado de traballo que despreza os colectivos de maior
idade ou carentes de formación, ou mesmo pola existencia de sentimentos contraditorios, lexítimos sempre, que a fan dubidar entre permanecer e manter os seus fillos e fillas
nese clima de violencia ou abandonar ese marido ou compañeiro ao que se uniu nunha
determinada época cunha proxección de futuro e un proxecto de vida en común que se

336 Unha das manifestacións máis claras desa afirmación radica na dificultade, hoxe en día, de compati-

bilizar a continuación dunha vida laboral co nacemento dun fillo. A isto refírese A. Ballester Pastor, na
súa análise da Ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, Tirant lo Blanch, Barcelona,
1999, p. 10, ao sinalar que “probablemente unha das principais carencias da nova regulación fose o
non afrontar o reto da igualdade real por medio de medidas de acción afirmativa, potenciando realmente a asunción masculina das responsabilidades domésticas e familiares, ben directamente, ben
por medio de estratexias efectivas contra a segregación laboral e a discriminación salarial: e é que tan
evidente resulta que as responsabilidades familiares tradicional e socialmente admitidas e promovidas
frean o desenvolvemento profesional das mulleres como que unha peor situación de saída no mercado de traballo ten o efecto perverso de estancalas e facelas forzosamente optar polo coidado doméstico”.
337 Véxase Lagarde e De los Ríos, M.: Claves feministas para la autoestima de las mujeres, Horas y

Horas, Madrid, 2000, p. 159.
338 Gómez Valverde, L.: “Otra forma de violencia: el corsé de las imágenes”, I Congreso Nacional A vio-

lencia impide a Igualdade, Santiago de Compostela, 2000, p. 60.
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derrubou.339 Se a isto lle engadimos que maioritariamente as mulleres vítimas da violencia habitual interiorizan a ruptura como un fracaso persoal na medida en que foron
socializadas na crenza de que o mantemento da paz familiar é connatural a elas, o conflito interior agrávase substancialmente e a busca de solucións convértese nun medicamento con graves efectos secundarios.
Un dos motivos principais que os expertos, dentro do ámbito da psiquiatría, esgrimiron
para que as mulleres que sofren unha grave problemática de violencia no fogar non rompan a relación e continúen vivindo co agresor radica en que as mulleres “cren que os
seus fillos necesitan unha familia intacta”.340
Desligar por tanto o concepto de “paz familiar” do obxecto de protección do tipo penal da
violencia é un presuposto ineludible, e así o considerou quen lexisla circunscribindo unicamente a intervención punitiva á lesión grave de dereitos subxectivos con fundamento
no dereito civil de familia, con especial atención a aqueles membros desta que pola súa
condición (menores, incapaces) requiren unha especial tutela.341
Aínda algúns consideran que a estabilidade emocional dos homes e das mulleres e a súa
realización persoal dependen da calidade de vida familiar, e esta última, á súa vez,
dunha familia no sentido tradicional do termo, ignorando que o dereito ao libre desenvolvemento da personalidade é un dos piares e fundamentos da nosa orde política cuxa
garantía e exercicio vincula e compete aos poderes públicos, a teor do artigo 39 da
Constitución española, mesmo cando detrás da persoa non haxa unha familia; o contrario supón perpetuar un sistema social que descansa nos sistemas informais, en definitiva nas mulleres.
É máis, cada día é menor a intervención pública no seo familiar, e sen descoñecer a relevancia que á institución familiar concede a Constitución española a través do seu artigo
39342, isto non implica que unha convivencia máis ou menos pacífica mereza a protección do ordenamento xurídico penal. Como afirma PRATS CANUT, “ninguén dubida que
as relacións familiares constitúen unha estrutura de dereitos e deberes entre os seus
membros que encontran a súa definición no ámbito do dereito privado, fronte ao cal o
339 Delgado Martín refírese a esta cuestión e a súa especial proxección no ámbito da investigación da acti-

vidade delituosa sinalando que “a familia adoita estar edificada sobre un elemento, o amor-cariño, que
explica en múltiples ocasións as reticencias da vítima a colaborar cos órganos encargados de perseguir o delito: quere ao agresor e descúlpalle moitas das súas condutas; confía en que a violencia é un
episodio pasaxeiro que non se repetirá; adopta unha actitude redentorista, é dicir, esfórzase por modificar o comportamento violento do outro”; Delgado Martín: La violencia doméstica. Tratamiento jurídico: problemas penales y procesales; la jurisdicción civil, Colex, Madrid, 2001, p. 94.
340 Salber, P.; Taliaferro, E.: Reconocimiento y prevención de la violencia doméstica en el ámbito sanitario,

Cedecs, Barcelona, 2000, p. 50.
341 Prats Canut, J. M.: “Delitos contra las relaciones familiares” en Comentarios al nuevo Código Penal.

Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 1028.
342 A xuízo de S. Mir Puig, “el reconocimiento constitucional de un bien debe servir de criterio relevante

para decidir si nos hallamos en presencia de un interés fundamental para la vida social que reclame
protección penal. Sin embargo, la cuestión no puede resolverse de plano con el solo recurso a la
Constitución, que tampoco en este punto constituye la varita mágica que algunos creen”. Mir Puig, S.:
El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, Ariel Derecho, p. 163.
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dereito penal debe cumprir a súa función de última ratio, sancionando aqueles comportamentos que atentan de forma máis grave aos dereitos propios da relación familiar. Tal
e como significou a doutrina, o dereito penal non é instrumento idóneo para a tutela da
institución familiar”.343
Outro factor a ter en conta radica en que quen lexisla, ao introducir o precedente do
actual artigo 173.2 do Código Penal, isto é, o artigo 425 do Código Penal de 1973, precisamente considerou reprochable de forma especial o feito de que a conduta de violencia habitual se producise no ámbito familiar, entendido non como o lugar físico onde vive
a familia, senón no ámbito extenso onde se desenvolven as relacións familiares. A familia constitúe, xa que logo, un elemento vertebrador do tipo penal, pero isto non quere dicir
que a paz e a convivencia nas relacións entre os seus membros constitúan un ben necesitado de protección a través do instrumento penal.344

C.- A dignidade da persoa
Outro importante sector doutrinal refire a “dignidade” da persoa como o interese necesitado de protección a través do delito de violencia habitual, resaltando a maior parte dos
autores que defenden esta postura a especial proxección que supón a dita vulneración
no seo da familia.345

343 Prats Canut, J. M.: “De los delitos contra las relaciones familiares” en Comentarios al nuevo Código

Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 1050.
344 Díez Ripollés sinala que o artigo 153 describe unha figura delituosa que se caracteriza, en primeiro

lugar, porque o feito punible ten sempre como suxeitos activos e pasivos persoas que se encontran
ligadas facticamente mediante unha relación de convivencia; Díez Ripollés: Comentarios al Código
Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 415.
345 Así, para J. Carbonell Mateu e J. L. Gónzalez Cussac “non estamos ante un xenuíno delito de lesións,

senón ante unha infracción de malos tratos, á que a habitualidade e o ámbito familiar converten en
delito. Tampouco, obviamente, o ben xurídico protexido é o mesmo das lesións: nin a saúde nin a integridade corporal son obxecto de tutela por canto é perfectamente concibible a consumación do delito
sen resultado lesivo ningún; é máis, a concorrencia das lesións obrigará a aplicar o correspondente
concurso de delitos. Cremos que se trata de protexer a dignidade da persoa humana no seo da familia, e, concretamente, o seu dereito a non ser sometido a trato inhumano ou degradante ningún, no
sentido do artigo 15 da Constitución española de 1978. Tamén pode ser concibido, en certa maneira,
como un delito contra o honor, en tanto que concreción da dignidade. E, en certa medida, tamén comporta algún perigo para a saúde”, Carbonell Mateu, J. ; Gónzalez Cussac, J. L.: Comentarios al Código
Penal de 1995, volume I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 801. Tamén M. C. Falcón Caro se refire á
protección da dignidade e o grupo familiar ao manifestar que “é un delito que se desenvolve cíclica e
permanentemente corroendo paulatina e mesquiñamente a identidade da persoa, a súa incolumidade, globalmente entendida, física e psicolóxica. O que se protexe é o EU persoal, ou a dignidade
entendida como identidade da persoa, sendo a familia o marco conxuntural ou delimitador, propiciador do desenvolvemento dunha agresión permanente e tan intrínseca en canto espazo de convivencia, onde se establecen unhas especiais e estreitas relacións. Por conseguinte, nin se respecta a persoa en canto tal, nin o desenvolvemento do grupo familiar, tanto global como individualmente entendido”; Falcón Caro, M. C.: Malos tratos habituales a la mujer, Bosch, Barcelona, 2001, p. 151.
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Recentemente o Informe previo á “Guía contra a violencia doméstica” emitido polo
Consello Xeral do Poder Xudicial346, ao que xa se fixo referencia con anterioridade, establece que “o ben xurídico protexido é a dignidade das persoas no seo da familia. Porén,
con frecuencia, aparecen intimamente ligados a este outros bens igualmente necesitados de protección, como son a vida e a integridade física e moral”.347
O Consello Xeral do Poder Xudicial fundamenta a súa interpretación en dúas resolucións
recentes da Sala do Penal do Tribunal Supremo. Na primeira348, do 24 de xuño de 2000,
despois de levar a cabo un resumo das modificacións operadas desde a súa introdución
no ano 1989, sinálase que “é preciso abordar o delito de maltrato familiar desde unha
perspectiva estritamente constitucional; a pesar da súa localización sistemática dentro do
Título III do Código Penal relativo ás lesións, o ben xurídico protexido transcende e esténdese máis alá da integridade persoal ao atentar o maltrato familiar contra valores constitucionais de primeira orde como o dereito á dignidade da persoa e ao libre desenvolvemento da personalidade –artigo 10–, que ten a súa consecuencia lóxica no dereito non
só á vida, senón á integridade física e moral con interdicción dos tratos inhumanos ou
degradantes –artigo 15– e no dereito á seguridade –artigo 17–, quedando tamén afectados principios reitores da política social e económica, como a protección da familia e a
infancia e a protección integral das fillas e dos fillos, do artigo 39. Coherentemente con
este enfoque, o delito que comentamos debe ser abordado como un problema social de
primeira magnitude, e non só como un simple problema que afecta á intimidade da parella... Pode afirmarse que o ben xurídico protexido é a preservación do ámbito familiar
como unha comunidade de amor e liberdade presidido polo respecto mutuo e a igualdade; dito máis sinteticamente, o ben xurídico protexido é a paz familiar, sancionando aqueles actos que exteriorizan unha actitude tendente a converter aquel ámbito nun microcosmos rexido polo medo e a dominación, porque en efecto nada define mellor o maltrato familiar como a situación de dominio e de poder dunha persoa sobre a súa parella
e os menores conviventes... o ben xurídico protexido é moito máis amplo e relevante que
o simple ataque á integridade, quedando afectados fundamentais valores da persoa e
danado o primeiro núcleo de toda sociedade como é o núcleo familiar.”
Con posterioridade, a sentenza do Tribunal Supremo do 7 de setembro de 2000349, que
tamén serviu de base á interpretación recollida no citado informe, sinala que “a reiteración de condutas de violencia física e psíquica por parte dun membro da familia, unido
polos vínculos que se describen no precepto, ou que manteña análogas relacións estables de afectividade, constitúen esta figura delituosa aínda cando illadamente consideradas de falta, en canto veñen a crear, pola súa repetición, unha atmosfera irrespirable
ou un clima de sistemático maltrato, non só polo que comporta de ataque á incolumidade física ou psíquica das vítimas, senón esencialmente polo que implica de vulneración
dos deberes especiais de respecto entre as persoas unidas por tales vínculos e pola
nefasta incidencia no desenvolvemento dos menores que están formándose e crecendo
346 Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001.
347 No mesmo sentido maniféstase Jiménez García, J.: “La habitualidad en el maltrato físico y psíquico.

Evolución legislativa y jurisprudencial del artículo 153 del Código Penal” en La violencia en el ámbito
familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2001, p. 117.
348 Véxase a sentenza do Tribunal Supremo do 24 de xuño de 2000. RX 2000/5792. Fundamento Jurídico IV.
349 Véxase a sentenza do Tribunal Supremo do 7 de setembro de 2000. RX 2000/7925. Fundamento

Jurídico II.
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nese ambiente familiar. Trátase de valores constitucionais que xiran en torno á necesidade de tutelar a dignidade das persoas e a protección á familia.”
Polo contrario, argumentouse que o dereito penal estruturado sobre a categoría da tipicidade e que se orienta cara á protección de bens xurídicos diferenciados que se organizan nun sistema non pode asumir a dignidade humana como un ben xurídico específico e diferenciado.350
Así mesmo, o Tribunal Constitucional351 manifestouse ao interpretar o contido do artigo
10 da Constitución española sinalando que “debe terse inicialmente en conta que o invocado artigo 10.2 da Constitución española non recoñece un dereito fundamental susceptible de amparo constitucional, senón que establece unha regra hermenéutica para a
interpretación dos dereitos fundamentais e liberdades públicas”.
O artigo 10 da Constitución española ten unha significación transcendental; primeiro porque enuncia o que o propio Tribunal Constitucional denominou como dobre carácter dos
dereitos fundamentais, pois a afirmación, contida no seu apartado un, de que “a dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento
da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais é o fundamento da orde
política e da paz social” significa, tal e como o tribunal Constitucional destacou, dúas cousas diferentes: “en primeiro lugar, os dereitos fundamentais son dereitos subxectivos,
dereitos dos individuos non só en canto garanten un status xurídico ou a liberdade nun
ámbito de existencia, e ao propio tempo son elementos esenciais dun ordenamento
obxectivo da comunidade nacional, en canto esta se configura como marco dunha convivencia humana xusta e pacífica, plasmada historicamente no Estado de dereito e, máis
tarde, no Estado social de dereito ou o Estado social e democrático de dereito, segundo
a fórmula da nosa Constitución”.352

350 Para L. Gracía Martín, “a dignidade humana é un atributo totalizador; ela debe explicarse como unha

síntese da totalidade de dimensións físicas e espirituais específicas da persoa humana, que no mundo
xurídico se traduce nunha pluralidade de bens xurídicos persoalísimos recoñecidos constitucionalmente como fundamentais... Todo ben xurídico de carácter persoalísimo: vida, integridade física,
saúde persoal, liberdade, honor, é reconducible finalmente á dignidade da persoa, de modo que todo
atentado a calquera deses bens supón, sen dúbida, unha lesión do respecto debido á dignidade da
persoa”. Gracía Martín, L.: Comentarios al Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 419. Neste
mesmo sentido maniféstase Olmedo Cardenote, M.: El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y jurisprudencial, Atelier penal, Barcelona, 2001, p. 42. E. Marín de Espinosa
Ceballos utiliza a mesma argumentación para afirmar que “a dignidade da persoa non pode ser alegada como un ben xurídico específico. A dignidade da persoa, pese a que se limite o seu contido, non
pode ser alegada como un ben xurídico específico tutelado polo dereito penal”; Marín de Espinosa
Ceballos, E.: La violencia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho comparado,
Comares, Granada, 2001, p. 177. Tamén R. González González se refire a esta cuestión no seu estudo sobre o control internacional da prohibición da tortura, cando ao analizar o ben xurídico protexido
polas normas internacionais manifesta que “a dignidade é algo máis que un ben xurídico; é considerado un dos valores absolutos da existencia humana e, como tal, o fundamento doutros moitos dereitos”. González González, R.: El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o
penas inhumanas o degradantes, Universidade de Granada, 1998, p. 54.
351 Sentenza do Tribunal Constitucional, en adiante STC 1996/21, do 12 de febreiro.
352 STC 25/1981, do 14 de xullo.
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En palabras do propio Tribunal Constitucional,353 “os dereitos fundamentais son os compoñentes estruturais básicos tanto do conxunto da orde xurídica obxectiva como de cada
unha das ramas que o integran, en razón de que son a expresión xurídica dun sistema
de valores que, por decisión do constituínte, ha de informar o conxunto da organización
xurídica e política; son, en fin, como di o artigo 10 da Constitución, o fundamento da orde
xurídica e da paz social”.354
En conclusión, a dignidade constitúe na fórmula proclamada polo artigo 10.1 da
Constitución española un principio motor do Estado de dereito, en canto recoñece o seu
compromiso firme de defensa e promoción dos distintos dereitos fundamentais que logo
enumera, pero non pode constituír un ben xurídico específico a ser tutelado polo dereito
penal.

D.- A integridade moral
Unha vez concluído que o artigo 173.2 do Código Penal non tutela os mesmos bens que
os protexidos polo tipo penal que castiga os actos individuais de violencia, isto é a saúde
e integridade física ou psíquica, nin tampouco a paz familiar, nin a dignidade, haberá que
preguntarse que é o que realmente tutela este delito, cando ademais quen lexisla preveu
non absterse de castigar os actos de violencia individual a través da cláusula concursal
prevista no parágrafo 1º do apartado 2 do artigo 173 ao sinalar “...sen prexuízo das
penas que puideran corresponder aos delitos ou faltas en que se concretaran os actos
de violencia física ou psíquica”.
Quizais o punto de partida inicial radique na valoración que, sobre a problemática da violencia contra as mulleres, realizaron os distintos organismos internacionais. A análise do
concepto de violencia achegado polos textos internacionais, dos criterios achegados
para a súa delimitación, e mesmo das previsións de intervención por parte dos Estados
asinantes resulta un presuposto ineludible para lograr o obxectivo deste traballo. Así, en
febreiro de 1996, a Organización de Nacións Unidas emitiu un informe relativo aos dereitos das mulleres, recoñecendo que a violencia contra elas é asimilable á “tortura”.355
Creo que para os efectos da delimitación do ben xurídico protexido este é o punto de partida.
Iniciar a análise da integridade moral como posible ben xurídico protexido no delito de
violencia habitual implica necesariamente ter que remitirse aos textos internacionais dos
cales se desprenden os conceptos de tratos inhumanos e degradantes, como privilexiados instrumentos de protección das persoas ante a realización de penas ou sufrimentos
graves. Así, e aínda cando, en principio, se refiren a un ámbito de suxeitos activos específico, como é que o autor da conduta delituosa posúa a condición de funcionario, ou, se
é o caso, o autor actúe a instigación súa, é necesario ter presente neste estudo o artigo
1 da Resolución 3.452 da Asemblea Xeral de Nacións Unidas: Declaración sobre a
Protección de Todas as Persoas contra a Tortura e Outros tratos ou Penas Crueis,
353 STC 53/1985, do 11 de abril
354 Véxase Blanco Valdés, R.: Introducción a la constitución de 1978, Alianza Editorial, Madrid, 1998. p. 47.
355 Véxase o apartado 22 do informe da relatora especial sobre a violencia contra a mujer, presentado de

conformidade coa Resolución 1995/85 da Comisión de Dereitos Humanos. 55º período de sesións E
/ C N. 4/1999/68, do 10 de marzo de 1999.
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Inhumanas ou Degradantes e o artigo 1 da Convención contra a Tortura e Tratos ou
Penas Crueis, Inhumanas ou Degradantes.356
O Código Penal de 1995 contén un Título, o VII, dedicado aos delitos contra a integridade moral. É a primeira vez, tanto no noso ordenamento como nos máis próximos, que se
regula esa figura, por canto non existen precedentes nin en códigos penais españois nin
no dereito comparado. Non obstante, aínda que tanto o Título como os preceptos en particular son de nova regulación, pódese sinalar como precedente deste, no Código Penal
de 1973, o delito de tortura que aparecía recollido polo artigo 204 bis.
Partindo da análise de todos os delitos comprendidos polo Título VII, advírtese que o ben
xurídico común a todos eles é a “integridade moral”. A doutrina sinalou que a noción de
integridade moral debe poñerse en relación coa noción de “dignidade da persoa”, configurada esta última como o primeiro dos fundamentos da orde política e da paz social no
artigo 10.1 da Constitución, e isto a pesar da dificultade para delimitar que ha de entenderse por “integridade moral”. En todo caso, sen esquecer que o sentido da dignidade e
incolumidade da persoa sempre estará presente á hora de identificala, e isto na medida
en que a dignidade da persoa se concibe como un dos valores absolutos da existencia
humana, e como tal no fundamento de moitos dos restantes dereitos.357
A expresión “integridade moral” devén da Constitución española, que garante no artigo
15, xunto ao dereito á vida, o dereito á integridade física e moral. Non obstante, non é
fácil delimitar o que desde un punto de vista penal debe entenderse por integridade
moral, sobre todo polo difusos que son os seus límites coa dignidade, ou porque mesmo

356 O artigo 1 da Resolución 3.452 dispón: “1.- Para os efectos da presente declaración entenderase por

tortura todo acto polo cal un funcionario público, ou outra persoa a instigación súa, inflixa intencionalmente a unha persoa penas ou sufrimentos graves, xa sexan físicos ou mentais, co fin de obter dela
ou dun terceiro información ou unha confesión, de castigala por un acto que cometese ou se sospeite que cometeu, ou de intimidar esa persoa ou outras. Non se considerarán tortura as penas ou sufrimentos que sexan inherentes ou incidentais a esta, na medida en que están en consonancia coas
regras mínimas para o tratamento dos reclusos. 2.- A tortura constitúe unha forma agravada e deliberada de trato ou pena cruel, inhumana ou degradante”. Pola súa parte, o artigo 1 da Convención contra a Tortura e Tratos ou Penas Crueis, Inhumanas ou Degradantes (aprobada pola Asemblea Xeral
das Nacións Unidas o 10 de decembro de 1984, ratificada por España polo Instrumento do 19 de outubro de 1987, publicado no BOE do 9 de novembro de 1987) dispón: 1.- Para os efectos da presente
convención, entenderase polo termo Tortura todo acto polo cal se inflixa intencionadamente a una persoa dores ou sufrimentos graves, xa sexan físicos ou mentais, co fin de obter dela ou dun terceiro información ou unha confesión, de castigala por un acto que cometese ou se sospeite que cometeu, ou de
intimidar ou coaccionar esa persoa ou outras, ou por calquera razón baseada en calquera tipo de discriminación, cando esas dores ou sufrimentos sexan inflixidos por un funcionario público ou outra persoa no exercicio de funcións públicas, a instigación súa, ou co seu consentimento ou aquiescencia.
Non se considerarán torturas as dores ou sufrimentos que sexan consecuencia unicamente de sancións lexítimas, ou que sexan inherentes ou incidentais a estas”.
357 Díaz-Maroto y Villarejo, J.: Sobre la tortura y otros delitos contra la integridad moral en el Código Penal,

ICADE, Madrid, 1999, p. 161. Para V. Grima Lizandra, “a integridade moral é unha manifestación da
dignidade persoal da que forma parte”. Grima Lizandra, V.: Los delitos de tortura y tratos degradantes
cometidos por funcionarios públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 65.
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ambos os conceptos podería dicirse que se solapan un a outro,358 e foi o Tribunal
Constitucional, recollendo a xurisprudencia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos,
quen declarou que as tres nocións recollidas no artigo 15 da Constitución española (torturas, penas ou tratos inhumanos, e penas ou tratos degradantes) son, no seu significado xurídico, “nocións graduadas dunha mesma escala” que en todos os seus tramos
entrañan, sexan cales foran os seus fins, “padecementos físicos ou psíquicos ilícitos e
inflixidos de modo vexatorio para quen os sofre, e con esa propia intención de vexar e
dobregar a vontade do suxeito paciente”.359
Son, en definitiva, tres conceptos autónomos, intimamente relacionados e xerarquizados
dentro dunha escala, cuxa parte inferior estaría formada polos tratos degradantes, a
intermedia polos tratos inhumanos e a superior pola tortura.360
Pero, ¿en que consiste realmente un atentado contra a integridade moral? ¿Que pretende o Código Penal ao establecer unha especial protección para este ben xurídico? En
definitiva, ¿que prexuízo puidera chegar a ocasionar un atentado contra a integridade
moral que non se encontrase xa protexido noutros tipos penais, de forma que consecuentemente quen lexisla considerara necesario procurar unha especial protección?
Para a maior parte da doutrina o máis significativo vén constituído pola constatación de
que un atentado contra a integridade moral persegue a humillación da persoa, o sometemento aos ditados do agresor e, en definitiva, o impedir o exercicio lexítimo da vontade do suxeito pasivo. Os mecanismos utilizados polo agresor, xa sexan o atentado contra a saúde física ou psíquica, non perseguen en si mesmos a causación dunha lesión,
senón un fin, se se quere, de maior entidade, a vexación ou humillación que lle permitirá nun futuro lograr outros fins perseguidos; en definitiva, constitúense como instrumentos destinados á destrución da entidade propia do suxeito pasivo.361
A estrutura funcional dos atentados contra a integridade moral foi xa destacada por F.
TOMÁS y VALIENTE no seu estudo sobre a tortura, onde apunta que o tormento se
manifesta como un xogo “moi serio, sen dúbida”, pero coas súas regras e o seu certo
risco, e en todo caso destinado á consecución dun determinado fin.362 É máis, todas as

358 Neste sentido, véxase De la Cuesta Arzamendi, J. L.: “Torturas y atentados contra la integridad moral”,

Estudios penales y criminológicos XXI, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, p. 68.
359 STC 120/1990, do 27 de xuño.
360 Distinción feita por Muñoz Sánchez, J.: Los delitos contra la integridad moral, Tirant lo Blanch,

Valencia, 1999, p. 32.
361 Para J. L. de la Cuesta Arzamendi, “o núcleo central dos comportamentos agresores contra este ben

xurídico ha de ser, polo tanto, o violentar, contrariar ilexitimamente a liberdade de formación ou exteriorización da vontade do suxeito pasivo (obrigándoo a facer ou omitir o que non quere ou a soportar
unha situación non desexada) mediante actos de diverso signo e características, dirixidos a un certo
tratamento instrumental deste, a súa cousificación”; de la Cuesta Armenzadi, J. L.: “Torturas y otros
atentados contra la integridad moral” en EPC, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, p. 71.
Para J. Gómez Navajas, “o verdadeiramente relevante é a humillación ou vexación que se lle infire ao
suxeito pasivo, ao que se lle fere no seu foro interno, infravalorándoo, despoxándoo da súa calidade
de ser humano”; Gómez Navajas, J.: “La vulneración de la integridad moral en el ámbito familiar” en
Los derechos humanos. Libro homenaje a Luis Portero García, Granada, 2001, p. 318.
362 Tomás y Valiente, F.: La tortura judicial en España, Crítica, Barcelona, 2000, p. 18.
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definicións de tortura, como atentado máis grave contra a integridade moral, consideran
a busca dunha finalidade ou a consecución dun propósito determinado o elemento esencial do concepto; no suposto da tortura, historicamente concíbese como a práctica legal
integrada no proceso penal como medio de lograr unha confesión.363
Porén, foi necesario delimitar o nivel de sufrimento que corresponde a cada unha das
tres categorías antes referidas, labor que foi levado a cabo á vez que se procedía á resolución dos supostos formulados ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, creando
un corpo doutrinal e xurisprudencial acerca das tres formas de tratamento ilícito: tortura,
tratos inhumanos e trato degradante.364
Desta maneira, o Tribunal Europeo concibe a tortura como unha forma agravada de trato
inhumano que ocasiona sufrimentos físicos ou psíquicos moi graves e crueis. En cambio,
o Tribunal en ningún caso a apreciou.365
En relación cos tratos inhumanos, o Tribunal Europeo concíbeos como unha escala intermedia entre a tortura e os tratos degradantes, o cal esixe que o trato inhumano implique
sufrimentos físicos ou psíquicos graves, sen alcanzar o tope de gravidade que comporta a tortura. Entre os supostos en que o Tribunal Europeo considerou a existencia de tratos inhumanos, está o emprego dunha serie de técnicas de interrogatorio por parte do
Reino Unido.366
Por último, o concepto de trato degradante dado polo Tribunal Europeo caracterízase
pola creación nas vítimas de sentimentos de temor, angustia e inferioridade, susceptibles
de humillalos, de envilecelos e de quebrantar, se é o caso, a súa resistencia física e
moral;367 e se ben o que o separa dos conceptos anteriores radica na graduación da dor

363 Neste sentido véxase González González, R.: El control internacional de la prohibición de la tortura,

Universidade de Granada, 1998, p. 95.
364 Véxase De la Cuesta Arzamendi, J. L.: El delito de tortura, Bosch, Barcelona, 1990, p. 44. Véxase Cruz

Ros, J.: El Comité para la Prevención de la Tortura y el Convenio Europeo de Derechos Humanos: fijación de los estándares para mejorar la protección de las personas privadas de libertad, Ene Ediciones,
Valencia, 2001, p. 92; Matellanes Rodríguez, N.: “El delito de tortura” en Nuevas cuestiones penales,
Colex, 2001, p. 124.
365 Véxase Muñoz Sánchez, J.: Los delitos contra la integridad moral, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p.

35.
366 Caso Irlanda contra o Reino Unido. Sentenza do 18 de febreiro de 1978. Os procedementos utilizados

nos interrogatorios que foron obxecto de análise consistían no seguinte:
a.- Colocación de pé contra unha parede; obrigábanse os detidos a permaneceren, durante períodos
dalgunhas horas, nunha postura de tensión, cos brazos e pernas separados, fronte a unha parede,
apoiando nela os dedos por encima da cabeza, os membros inferiores moi separados e os pés cara
a atrás, de forma que o peso do corpo recaese principalmente sobre os dedos.
b.- Cubríase a cabeza dos detidos cun saco, que tiñan que levar sempre, salvo nos interrogatorios.
c.- Con anterioridade aos interrogatorios sometíanse os detidos a un grao insoportable de ruído.
e.- As condicións alimentarias eran moi deficitarias.
Non obstante, o Tribunal Europeo, por trece votos fronte a catro, considerou que non constituía un
suposto de tortura, senón de trato inhumano e degradante.
367 Sentenza do 18 de febreiro de 1987, punto 167.
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ou sufrimento, o dato fundamental radica na capacidade de humillar, con independencia
de que o suxeito pasivo se sinta ou non humillado ou envilecido, pois basta con que a
acción produza obxectivamente humillación ou envilecemento das persoas.368
En canto á resposta do noso Tribunal Constitucional, é importante resaltar o esforzo destinado a delimitar o ámbito de protección constitucional da integridade moral, como manifestación do dereito á inviolabilidade da persoa, que protexe todas as persoas fronte a
“ataques dirixidos a lesionar o seu corpo ou o seu espírito” e “contra toda clase de intervención neses bens que careza do consentimento do seu titular” (sentenza do Tribunal
Constitucional, do 27 de xuño de 1990).369 Con vistas a garantir a integridade moral, a
xurisprudencia constitucional estableceu que se proscriben os “actos violentos contrarios
á vontade dunha persoa” que veñen transformala nun “simple instrumento” (sentenza do
Tribunal Constitucional do 11 de abril de 1985),370 e tamén “calquera violencia de carácter intimidatorio”, mesmo se derivada do dereito constitucional á liberdade de pensamento, que de manifestarse “de forma coercitiva suporía unha lesión do ben xurídico integridade moral” (sentenza do Tribunal Constitucional do 29 de xaneiro de 1982).371
Foron frecuentes, ademais, as resolucións referidas á integridade moral no ámbito penitenciario, concernentes á posible provocación dun sufrimento de especial intensidade ou
dunha humillación ou envilecemento do suxeito pasivo372, concibindo o “trato degradante” como “aquel que xera na vítima sentimentos de terror, angustia e inferioridade susceptibles de humillala, envilecela e, eventualmente, de quebrantar a súa resistencia física ou moral”.373
Tamén o Tribunal Supremo recolle esta última conceptuación sinalando a súa adecuación á definición dada polo Tribunal de Estrasburgo, e resolvendo un suposto de vulneración da integridade entre particulares.374
A análise das distintas posturas doutrinais e xurisprudenciais, tanto dentro do ámbito
penal como constitucional permítenos, polo menos, chegar a dúas conclusións: a primeira, que, tal e como foi reiteradamente sinalado pola doutrina, a determinación do contido da integridade moral constitúese nunha tarefa de gran dificultade; pero en todo caso,
e en segundo lugar, pódese concluír que a situación de grave humillación na que se ven
inmersas as vítimas é o elemento unanimemente recoñecido por todos os autores ante
a consumación de calquera dos posibles atentados contra a integridade moral.375
368 Véxase Muñoz Sánchez, J.: Los delitos contra la integridad moral, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 36.
369 RTC 1990\120.
370 RTC 1985\53.
371 RTC 1982\2 Véxase De la Cuesta Arzamendi: “Torturas y otros atentados contra la integridad moral”,

Estudios penales y criminológicos XXI, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, p. 70.
372 Véxase STC 65/1986, do 22 de maio; STC 2/1987, do 21 de xaneiro; STC 89/1987, do 3 de xuño; STC

120/1990, do 27 de xuño; STC 137/1990, do 19 de xullo; STC 150/1991, do 4 de xullo.
373 RTC 333/1997, Auto do 13 de outubro de 1997.
374 Sentenza do Tribunal Supremo 1122/1998, do 29 de setembro.
375 Para Muñoz Conde, “a determinación do contido mínimo da integridade moral resulta unha cuestión

altamente complicada, dada a ausencia de definicións ao respecto... pola súa gran similitude co con-
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Partindo desta concepción da integridade moral, corresponde agora analizar se este é o
ben xurídico tutelado polo delito de violencia habitual, e para isto considero adecuado
reflectir de antemán, dalgunha maneira, a situación en que se desenvolven as mulleres
que son vítimas desas condutas de violencia, sobre todo cando se producen con prolongación no tempo, e na medida en que a observación das súas condicións quizais nos
acheguen á identificación deste ben xurídico como o efectivamente vulnerado.
Os estudos realizados describiron a situación das vítimas da violencia habitual sinalando que se caracteriza pola coincidencia de lesións físicas e psíquicas, por unha dinámica propia con fases alternantes de extrema agresividade e afecto, polo imprevisible dos
ataques, pola inexistencia en moitas ocasións de “razóns ou motivos” que desencadean
a situación, se é que pode concibirse algún motivo ou razón que xustifique ataques desta
natureza, pero en todo caso o que se quere resaltar é que en moitos dos supostos as
vítimas son incapaces de describir o motivo que puidera ser considerado como causante da agresión; pola incapacidade das mulleres para evitalos, o que co transcurso do
tempo vai provocando unha deterioración da estabilidade psíquica da vítima, desembocando en moitas ocasións no que se denominou síndrome da muller maltratada.
As denominacións que os distintos autores adxudicaron ao conxunto de alteracións psicolóxicas que se presentan foron varias. Así, denominouse como escravas psicolóxicas
equiparando a súa situación psíquica á da “síndrome de Estocolmo”. ANNA FREUD acuñou o termo de “identificación co agresor” para describir este proceso. Cando alguén está
nunha situación de ameaza para a súa integridade ou para a vida en inferioridade de forzas respecto ao agresor, prodúcese unha identificación con este como forma de proteccepto de vontade... a diferenza só a podemos situar no feito de que o atentado contra a integridade
moral supón á vez unha humillación, mentres o atentado contra a vontade non ten por que supoñelo”;
Muñoz Conde: “Protección de bienes jurídicos como límite constitucional del Derecho Penal” en El
nuevo Derecho Penal español. Estudios penales en memoria del profesor José Manuel Valle Muñiz,
Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 567. Para J. L. De la Cuesta Arzamendi, “a integridade moral é un novo
ben xurídico susceptible de delimitación (aínda que non sen dificultades) dos bens xurídicos tradicionais conceptualmente máis próximos en relación co dereito á dignidade en canto fundamento e garantía da liberdade e personalidade do ser humano”. De la Cuesta Arzamendi, J.L.: Torturas y otros atentados contra la integridad moral, en EPC, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, p. 75. Para
V. Grima Lizandra, a integridade moral supón “a liberdade de resolución e de actuación, que o ser
humano poida decidir libremente o que queira facer e que libre e responsablemente o faga. É a liberdade da vontade”; Grima Lizandra, L.: Los delitos de tortura y tratos degradantes cometidos por funcionarios públicos, Tirant lo Blanch, Monografías, Valencia, 1998, p. 66. Para B. del Rosal Blasco, o
concepto de integridade moral “debe intentar fixarse a partir da xurisprudencia constitucional que o
interpreta, desde a idea da inviolabilidade da personalidade humana, como o dereito a ser tratado
como persoa e non como cousa, con interdicción de calquera intento de que o individuo sexa considerado como un puro e simple medio para a consecución de calquera fin, sexa este lícito ou ilícito”;
del Rosal Blasco, B.: Compendio de Derecho Penal Español. Parte Especial, Marcial Pons, Madrid,
2000, p. 161. Para M. J. Rodríguez Mesa, a integridade moral pode ser definida como o “conxunto de
sentimentos, ideas e vivencias cuxo equilibrio, ao facilitarlle ao individuo a opción dunhas posibilidades fronte a outras, permite a unicidade de cada un dos seres humanos e o seu libre desenvolvemento
de acordo coa súa condición de persoa”; Rodríguez Mesa, M.J.: Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, Comares, Granada, 2000, p. 165. Para J. M. Tamarit
Sumalla, “resultan fundamentais as notas de humillación ou envilecemento e redución do suxeito á
categoría de cousa”; Tamarit Sumalla, M.: “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral” en
Comentarios al nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2001, p. 863.
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ción, como mecanismo de salvación. En palabras de ANNA FREUD, unha vítima potencial cre que se puidera ver o mundo a través dos ollos do agresor, podería ser capaz de
salvarse a si mesma da súa destrución.
Outros estudos refírense á unión ou lazo traumático fundamentando nas características
deste tipo de relación na que se dá preferentemente unha relación de superioridade e
poder, caracterizado porque a agresión se produce de forma intermitente e impredicible,
e pola actitude afectiva tamén presente como aspecto relevante do seu mantemento e
perpetuidade. Segundo estes autores, as condutas de afecto cara á vítima actúan como
reforzo dos valores positivos que existen na relación, sustentando a esperanza de que
cada nova ocasión vai ser a última e definitiva, e que as razóns e explicacións esgrimidas nese momento si son cribles. Segundo estes autores, a muller permanece unida ao
seu agresor por unha especie de gomas elásticas xigantes. Cando intenta terminar a
relación e se afasta del, a goma vai estirando ata chegar mesmo a un punto próximo á
ruptura, pero resulta moi difícil de superar e, canto máis se afasta, maior é a tensión para
facela volver.376 Para unha persoa debilitada fisicamente, anulada psiquicamente e
temerosa de dar os pasos será moi difícil lograr escapar destes lazos; necesita a axuda
doutras ou dos mecanismos sociais que actúen como tesoiras que permitan liberala.
Esta descrición explicaría as numerosas dificultades que entraña para as vítimas promover a intervención das forzas da orde pública ou, se é o caso, da administración de
xustiza, e á vez os numerosos supostos en que tras a interposición da denuncia a vítima
non volve a comparecer ante os xulgados ou manifesta a súa intención de retirala.377
A pesar das distintas denominacións utilizadas polos diferentes estudos, a maioría dos
autores coinciden en sinalar que a persoa maltratada verá o seu agresor cada vez máis
poderoso e omnipotente, e ela cada vez encontrarase máis indefensa e necesitada do
que a agride. A incorporación deste esquema de poder e submisión fixo que se compare a situación que padece cos síntomas que aparecen nos prisioneiros en campos de
concentración. As consecuencias e secuelas son similares ás que se producen despois
de ser torturado ou secuestrado: recordos traumáticos, estado de hipervixilancia, angustia, vulnerabilidade a novas situacións estresantes, etc.
As Nacións Unidas, no seu Informe sobre a Poboación Mundial do ano 2000, ao analizar
o cómputo do custo que orixina a desigualdade de xénero, cando se refire ao exercicio
da violencia de xénero afirma que “a discriminación por motivos de xénero entraña un
menoscabo da autoestima e da capacidade da muller durante toda a súa vida. A discriminación por motivos de xénero desbarata as aspiracións da muller e restrinxe as súas
oportunidades. Denégalle a experiencia sobre a cal cimentar a súa competencia e o seu
autogoberno e posibilitar alianzas en condicións de igualdade cos homes. As restricións
que se lles impoñen ás mulleres poden conducir a un estado de “desamparo adquirido”,
típico da depresión clínica. É desproporcionada a poboación de mulleres que padecen
376 Lorente Acosta, M.: Maltrato, violación y acoso, Comares, Granada, 1999, p. 110. Véxase Carrasco

Gómez, J. J.: “Violencia psíquica. Lesiones y secuelas en las víctimas” en Las últimas modificaciones
del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de violencia doméstica. La orden
de protección, Instituto da Muller, Madrid, 2003.
377 Véxanse as distintas razóns polas que as mulleres non abandonan unha relación violenta en Gracia

Fuster, E.: Las víctimas invisibles de la violencia familiar. El extraño iceberg de la violencia doméstica,
Paidós, Barcelona, 2002, p. 54.
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síndromes depresivas, os máis importantes factores contribuíntes á carga de mala saúde
a escala mundial”.378
Máis recentemente, o secretario xeral das Nacións Unidas, na súa mensaxe emitida o
día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, destaca que a problemática adquiriu a necesaria atención da comunidade internacional ao ser estudada de
forma transversal nos distintos foros e ámbitos en que queda patente a súa existencia.
Así, para KOFI A. ANNAN: “A violencia contra a muller estivo na axenda da Segunda
Asemblea Mundial sobre Envellecemento, a cal recoñece que as mulleres de idade
enfrontan un risco maior de abuso físico e psicolóxico, e no Cumio Mundial sobre o
Desenvolvemento Sostible, o cal recoñeceu a importancia da eliminación de todas as
formas de violencia e discriminación en contra da muller. A Sesión Especial da Asemblea
Xeral a Favor da Infancia indicou a determinación de todas as nacións de promover todos
os dereitos humanos das nenas, incluíndo o dereito a vivir libre de coerción, prácticas
daniñas e explotación sexual”.379
Tamén o Informe do Defensor do Pobo380 fai referencia ás condicións en que se mostran
as vítimas da violencia habitual, mencionando como trazos da muller maltratada os
seguintes: presenta baixa autoestima; séntese culpable por ser agredida; séntese fracasada como muller, como esposa e como nai; sente temor, pánico; sente que non ten control sobre a súa vida; sente gran ambivalencia: sentimentos encontrados, como por
exemplo, dálle moita rabia ser agredida, pero sente que foi a súa culpa porque “o merecía”; séntese completamente incapaz e impotente para resolver a súa situación debido a
que sempre foi controlada e dominada; é tradicionalista en canto ao fogar, a unidade
familiar e os roles sexuais femininos; foi socializada para pensar que os golpes son cousa
normal no matrimonio; cre que ninguén a pode axudar a resolver o seu problema, excepto ela mesma; séntese responsable pola conduta do agresor; exhibe ou demostra unha
gran resistencia e unha actitude de aceptación pasiva”.
Porén, resaltouse por parte dos profesionais que atenden este tipo de vítimas que con
frecuencia mostran unha destacable fortaleza para manipular e manexar o seu ambiente, de maneira que o incidente non lles cause a morte; abriga esperanzas irreais de que
o cambio é inminente; vólvese illada socialmente; defínese a si mesma en termos das
necesidades dos demais; posúe un alto risco de volverse adicta ás drogas ou ao alcohol;
exhibe desordes de estrés, depresións e enfermidades psicosomáticas; basea os seus
sentimentos de autovalía na habilidade de conquistar e manter un home ao seu lado;
acepta o mito da superioridade masculina; subestima o perigo da súa situación; acepta
a visión da realidade que ten o seu compañeiro; dúbida da súa propia saúde mental e
teme o estigma do divorcio.

378 Naciones Unidas. Informe sobre la Población Mundial 2000. Capítulo 5º.

http://www.unfpa.org/swp/2000/espanol/ch05.html. Rojas Marcos describe nas súas investigacións
que, ademais de serios danos físicos, a violencia familiar causa nas vítimas trastornos emocionais profundos e duradeiros, en particular depresión crónica, baixa autoestima, atordamento afectivo e illamento social. Rojas Marcos: Las semillas de la violencia, Espasa, Madrid, 1995, p. 34.
379 Kofi A. Annan. Mensaxe do secretario xeral das Nacións Unidas do 25 de novembro de 2002.

http://www.unfpa.org.
380 Defensor do Pobo. Informe sobre la violencia doméstica contra las Mujeres, Madrid, 1998.
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Engade o citado informe que ante a situación de violencia doméstica, a muller debe estar
nunha actitude de vixilancia, incorporando á súa conduta elementos de control e alerta
sobre si mesma e sobre quen a rodea, presentando os seguintes fenómenos: inhibición
da expresividade; viven en estado de alerta; adicción a substancias tóxicas; alteracións
da saúde; alteracións na alimentación.
Pero é a IV Declaración de Beijing a que describe os efectos, constatados como unha
problemática que afecta gravemente a un índice importante de mulleres de todo o
mundo, facendo fincapé na situación de medo e inseguridade que impide o acceso das
mulleres á igualdade, ao desenvolvemento e á paz.381
Por todo isto, en páxinas anteriores formulabamos a posibilidade de que as e os menores
sufriran danos irreparables, non só polo feito de se constituíren en vítimas do exercicio da
violencia física ou psíquica sobre a súa persoa, senón en numerosos supostos pola gravidade dos trastornos que puidera chegar a ocasionárselles con motivo de que o seu desenvolvemento na familia estea condicionado polo exercicio da violencia habitual contra
algún outro membro da familia, normalmente a súa nai, situación que os mesmos presencian e que se constitúe en condicionante do seu desenvolvemento evolutivo.
Considero que nestes supostos os ditos menores, aínda cando non sexan os destinatarios directos da conduta violenta, tamén son susceptibles de ver vulnerada a súa integridade moral, na medida en que se proxecta sobre eles unha visión lexitimadora da violencia sobre as mulleres, neste caso a súa nai, e dado que eles teñen que soportar a convivencia diaria baixo o sentimento de medo constante ou terror ante a figura do agresor.382
Partindo desta descrición da situación das vítimas da violencia habitual, é necesario
reflexionar sobre se dentro do noso ordenamento xurídico é posible establecer unha vinculación directa desas consecuencias co concepto de integridade moral. Unha parte da
doutrina xa o identificou así, ao considerar que a violencia habitual, a pesar da súa inicial localización sistemática, non era propiamente un delito de lesións, senón un atentado contra a integridade moral, consideración que encontrou máis defensores tras a reforma operada pola Lei 11/2003, do 29 de setembro, que modifica a localización sistemática do delito de violencia habitual e o encadra no Título VII do Libro II destinado ás “torturas e outros delitos contra a integridade moral”.383
381 “Os actos ou as ameazas de violencia, xa se trate dos actos que ocorren no fogar ou no contorno

social ou dos actos perpetrados ou tolerados polo Estado, infunden medo e inseguridade na vida das
mulleres e impiden lograr a igualdade, o desenvolvemento e a paz. O medo á violencia, incluíndo as
agresións, é un obstáculo constante para a mobilidade das mulleres que limita o seu acceso aos recursos e ás actividades básicas. Esta violencia ten altos custos sociais, sanitarios e económicos para as
persoas e a sociedade”, “Declaración de Beijing e Plataforma”, Serie documentos, n.º 19, Instituto da
Muller, Madrid, 1999, p. 118.
382 Sobre as consecuencias do maltrato nos menores, véxase Soriano, A.: Maltrato Infantil, San Pablo,

Madrid, 2001, p. 95.
383 Véxase Tamarit Sumilla: “De las lesiones” en Comentarios al Nuevo Código Penal, 2ª ed., Aranzadi,

Pamplona, 2001, p. 750. Nesta mesma dirección pronunciouse Quintero Olivares, Carbonell Mateu e
González Cussac, así como Olmedo Cardenete, para quen “o valor que se lesiona a través do exercicio persistente da violencia física e/ou psíquica sobre a vítima non pode ser outra que a súa integridade moral á vista da natureza dos comportamentos descritos no artigo 153 do Código Penal e dos
efectos que o desenvolvemento prolongado deste ten sobre a súa vítima”, considerando coincidentes
os respectivos obxectos de tutela dos artigos 153 e 173 do Código Penal ao afirmar que “a nota esen-
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En páxinas anteriores referíamos que o Tribunal Constitucional considerou que a vulneración da integridade moral será constitutiva de trato degradante cando entrañe, calquera que sexa o seu fin, un padecemento físico ou psíquico ilícito e inflixido de modo vexatorio para quen o sofre, sendo a propia intención do autor a de vexar e dobregar a vontade do suxeito paciente.384

cial da integridade moral é que a persoa, en canto tal, posúe unha dimensión espiritual e valorativa
que a diferencia dos animais e as cousas e que se ve menoscabada cando aquela é tratada como se
fose un simple obxecto”. Olmedo Cardenete, M.: El delito de violencia habitual en el ámbito doméstico: análisis teórico y jurisprudencial, Atelier Penal, Barcelona, 2001, pp. 44-48. Para E. Marín de
Espinosa Ceballos, “o ben xurídico protexido no delito do artigo 153 do Código Penal debe ser diferente aos resultados de violencia que o integran... Ese ben xurídico autónomo, o dereito do ser humano a recibir un trato acorde coa súa condición de persoa, non sendo degradada á consideración de
simple cousa, é o que o noso Código Penal se integra baixo a denominación de integridade moral do
artigo 173 do Código Penal.”. Marín de Espinosa Ceballos, L.: La violencia doméstica. Análisis sociológico, dogmático y de derecho comparado, Comares, Granada, 2001, p. 194. Para L. Morillas Cuevas
“Procede facer algunhas propostas de modificación do dereito penal substantivo que orienta a regulación desta cuestión no noso texto punitivo; a primeira das opcións concrétase nun cambio de localización sistemática dos contidos do actual artigo 153; así, proponse o seu traslado dentro do Título VII,
do Libro segundo referido á Tortura e outros delitos contra a integridade moral”. Morillas Cuevas, L.:
“Valoración de la violencia de género desde la perspectiva del derecho penal” en Revista Electrónica
de Ciencia Penal y Criminología, (2002). Véxase tamén Delgado Martín, J. La violencia doméstica: tratamiento jurídico: problemas penales y procesales; la jurisdicción civil, Colex, Madrid, 2001, p. 72.
Barquín Sanz tamén identifica a integridade moral como o ben xurídico protexido cando ao estudar os
delitos contra a integridade moral, e dun modo máis explícito o delito de grave trato degradante previsto no 173 do Código Penal sinala que “o problema do ben xurídico nestes delitos (refírese ao artigo 173 do Código Penal) admite o achegamento desde diversas perspectivas, incluíndo a súa posta
en relación con outras figuras relativamente novidosas e xurdidas da mesma corrente de política lexislativa, das que o exemplo máis relevante constitúeo quizais o delito de malos tratos no grupo familiar
do artigo 153 do Código Penal”, engadindo con posterioridade, ao analizar o deslinde e delimitación
do delito de grave trato degradante previsto no artigo 173 e o delito de violencia habitual previsto no
artigo 153, que o ben xurídico protexido en ambos os supostos está constituído pola integridade moral.
“As fronteiras deste ben xurídico son difusas e introdúcense a miúdo no ámbito material doutros valores cos que establece diálogo... Trátase dunha nota inseparable do ser humano que apunta á súa vontade e á súa conciencia, á súa capacidade para decidir por si sobre si mesmo e non ser tratado como
unha cousa. Ao mesmo tempo, caracteriza valores do individuo tales como a liberdade e a integridade física e psíquica, así como constitúe o substrato básico do conxunto de dereitos e liberdades fundamentais. Unha concreción máis plausible pode alcanzarse por vía negativa: a integridade moral vese
afectada cando a persoa é obxecto de humillación, de vexación, de envilecemento, o que pode suceder tanto de forma conxunta co atentado a outros valores, como de forma independente”. Delitos contra la integridad moral, Bosch, Colección Estudios Penales, Barcelona, 2001, páxs., 51, 57 e 110.
Véxanse Gómez Navajas, J.: “La vulneración de la integridad moral en el ámbito familiar” en Los derechos humanos. Libro homenaje a Luis Portero García, Granada, 2001, p. 347; Castelló Nicás, N.:
“Problemática sobre la concreción del bien jurídico protegido” en Estudios penales sobre violencia
doméstica, Editoriais de Dereito Reunidas, Madrid, 2002, p. 72, quen considera a integridade moral
como o ben xurídico protexido. Véxase tamén Morillas Fernández, D.L.: Análisis criminológico del delito de violencia doméstica, Universidade de Cádiz, 2003, p. 31 e Benítez Jiménez M. J.: Violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Cambios sociales y legislativos, Edisofer, Madrid, 2004, p. 105.
384 STC 120/1990, do 27 de xuño.
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Creo que a descrición da situación en que se desenvolven as vítimas deste tipo de violencia encaixa integramente na definición dada polo alto tribunal; o padecemento da vítima poderá ter maior ou menor entidade atendendo aos supostos axuizados, pero non
hai dúbida de que o elemento identificador do exercicio da violencia habitual contra as
mulleres e, se é o caso, os menores e os anciáns, producida de modo habitual no seo
das estreitas relacións que se producen no fogar familiar, ten como obxectivo, precisamente, perpetuar esa situación de desigualdade que permitiu ocupar diferentes posicións aos suxeitos da conduta; en definitiva, o fin radica en dobregar a vontade das vítimas.
Perda da autoestima, frustración, autoinculpación, illamento, terror... en definitiva, síntomas evidentes da quebra da propia identidade, constitúense como algúns dos efectos
que a violencia habitual produce nas vítimas descritos polos expertos antes referidos e
que conducen necesariamente a apreciar que é a vulneración da “integridade moral” o
obxectivo perseguido, polo que, en consecuencia, constitúese no ben necesitado de protección polo delito de violencia habitual.

E.- Conclusión
É indiscutible que o exercicio da violencia física ou psíquica pode producir a lesión doutros bens necesitados de protección xa considerados polo texto penal, pero cando o
exercicio da violencia se leva a cabo de maneira reiterada, cando se converte no mecanismo de comunicación corrente por parte dun membro da parella contra o outro, ou
mesmo contra os menores ou anciáns que conviven no ámbito familiar, chegando a afectar ás vítimas na súa integridade como seres humanos e provocando mesmo o derrubamento moral que lles impide buscar a saída a esa dinámica de violencia, o ben xurídico
que resultou gravemente vulnerado xa non é a súa integridade física ou psíquica, senón
a “integridade moral” que define ao ser humano como ben xurídico autónomo; en definitiva, trátase de castigar a conduta que leva consigo o sometemento da vítima a un estado de humillación continua, ao mantemento dun clima presidido pola constante actitude
hostil e intimidatoria, de negación como persoa, e cuxa última finalidade radicaría no
mantemento ou, se é o caso, restablecemento do equilibrio nas relacións de poder como
obxectivo prioritario; unhas relacións de poder en que o suxeito activo da agresión se cre
merecedor dunha posición preferente no ámbito da relación de parella ou familiar, consideración que non encontra amparo nin lexitimación, hoxe en día, nin no ordenamento
xurídico, nin na estrutura social.385
Durante moito tempo resultou difícil para moitas mulleres confiar no sistema penal como
un instrumento capaz de resolver a grave problemática na que se desenvolvía unha vida
presidida pola violencia, cando a mensaxe que transmitían os que interpretaban e aplicaban a lei era que o castigo deviña do agravio á familia como institución básica do noso
ordenamento xurídico, ou cando sobre a base da estrita aplicación do principio de legalidade deixaba fóra da súa intervención e da súa protección aspectos da vida das persoas ás que o ordenamento xurídico penal non facía mención explícita pero ao que o
texto constitucional conceptuaba como dereitos fundamentais cuxa protección corresponde, antes que a ningunha outra orde, ao dereito penal.

385 “Sin dignidad y con una constante violación de la integridad, es difícil vivir con satisfacción a la vista

de otros y de una misma”, T. Stang Dahl: El derecho de la mujer, Vindicación Editores, p. 104.
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A consideración actual de que o ben xurídico protexido no delito de violencia habitual
previsto no artigo 173.2 é a integridade moral da persoa, en definitiva o dereito a non ser
tratado como unha cousa, como un obxecto, senón como un suxeito de dereitos e dono
de si mesmo, como ciudadanas con capacidade para rexer a súa vida, tomar decisións
en todos os aspectos que lle concirnen tanto no ámbito do privado como socialmente, e
facer conciliable o respecto a unha identidade propia, a un desenvolvemento individual
compatible co desenvolvemento dunha vida familiar e persoal plena, constitúese no inicio dunha nova consideración e interpretación da realidade criminolóxica obxecto de
análise.
A consideración de que é a integridade moral das mulleres o que resulta profundamente vulnerado polo exercicio da violencia permite percibir que o lexislador e o intérprete do
dereito están un pouco máis cerca da protección dos dereitos fundamentais, que iniciaron o camiño adecuado e oportuno para resolver aqueles conflitos que en demasiadas
ocasións segaron a vida de moitas mulleres.
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CAPÍTULO III: A BUSCA DO LEXISLADOR DE
2003 E 2004 DE SOLUCIÓNS Á
PROBLEMÁTICA DA VIOLENCIA

1.- Da intensiva aplicación do Principio de intervención
mínima á intensiva utilización do dereito penal como
medio de amortecer a “alarma social”
É innegable que os últimos anos se caracterizaron polo importante impulso dado polo lexislador na busca de novos instrumentos que permitan combater máis eficazmente a grave
problemática da violencia nos fogares españois; problemática que atopou nos medios de
comunicación o vehículo dinamizador dunha sociedade que durante séculos lles virou as
costas ás vítimas desas condutas mesmo cando atentaban contra bens susceptibles de
protección; e sociedade que no día de hoxe lles reclama aos distintos estamentos da
Administración do Estado, con participación directa neste ámbito, solucións específicas.
O citado impulso deu lugar a importantes modificacións tanto no ámbito da regulación
procesual como no ámbito da regulación substantiva, modificacións que se ben no primeiro suposto foron maioritariamente ben acollidas, non sucedeu así en canto ao segundo. En páxinas anteriores xa se fai referencia á creación do novo tipo penal contido no
novo artigo 153 que regula os malos tratos non habituais, e a crítica xurdida en distintos
autores en canto podería vulnerar o principio de proporcionalidade. Porén, non é esta a
única reforma, nin sequera a máis relevante.
Desta forma, a Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, modifica o artigo 173 do Código
Penal, procedendo a introducir na regulación del o exercicio da violencia cando esta se
produce nuns determinados ámbitos, que, se ben en principio xenericamente poderían
ser considerados como familiares, non sempre será así, por canto o lexislador procedeu
a integrar no citado precepto condutas violentas que en esencia poucas similitudes teñen
co exercicio da violencia habitual no ámbito familiar.386
386 A Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, de medidas concretas en materia de seguridade cidadá,

violencia doméstica e integración social dos estranxeiros, BOE n.º 234, do 30 de setembro de 2003,
no seu artigo primeiro, procedeu á modificación da Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do
Código Penal. De conformidade coa citada reforma, o artigo 173 establece: “O que habitualmente exerza violencia física ou psíquica sobre quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou sobre persoa que estea ou
estivese ligada a el por unha análoga relación de afectividade, mesmo sen convivencia, ou sobre os
descendentes, ascendentes ou irmáns por natureza, adopción ou afinidade, propios ou do cónxuxe ou
convivente, ou sobre os menores ou incapaces que con el convivan ou que se encontren suxeitos á
potestade, tutela, curatela, acollemento ou garda de feito do cónxuxe ou convivente, ou sobre persoa
amparada en calquera outra relación pola que se encontre integrada no núcleo da súa convivencia
familiar, así como sobre as persoas que pola súa especial vulnerabilidade se encontran sometidas a
custodia ou guarda en centros públicos ou privados, será castigado coa pena de prisión de seis meses
a tres anos, privación do dereito a ter e portar armas e, de ser o caso, cando o xuíz ou tribunal o estime adecuado ao interese do menor ou incapaz, inhabilitación especial para o exercicio da patria potestade, tutela, curatela, garda ou acollemento por tempo dun a cinco anos, sen prexuízo das penas que
puideran corresponder aos delitos ou faltas en que se concretasen os actos de violencia física ou psíquica. Imporanse as penas na súa metade superior cando algún ou algúns dos actos de violencia se
perpetren en presenza de menores, ou utilizando armas, ou teñan lugar no domicilio común ou no
domicilio da vítima, ou se realicen quebrantando unha pena das previstas no artigo 48 deste código
ou unha medida de seguridade ou prohibición da mesma natureza. Para apreciar a habitualidade a que
se refire o apartado anterior, atenderase ao número de actos de violencia que resulten acreditados,
así como á proximidade temporal destes, con independencia de que esa violencia se exercese sobre
a mesma ou diferentes vítimas das comprendidas neste artigo e de que os actos violentos fosen ou
non obxecto de axuizamento en procesos anteriores.”
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Tamén neste suposto, o das faltas, o lexislador de 2003 mostra unha posición contraria
ás teses expostas polo Consello Xeral do Poder Xudicial, e así a citada Lei orgánica
11/2003, do 29 de setembro, non só non adoptou a remisión á vía civil, senón que, polo
contrario, elevou á categoría de delito, a través da nova redacción do citado artigo 153,
as condutas que anteriormente eran constitutivas de falta de lesións, previstas no artigo
617.2 do Código Penal cando recaian nalgunhas das persoas mencionadas no artigo
173.2 do Código Penal; mesmo cando a modificación neste aspecto deu lugar a certo
rexeitamento por parte da doutrina.387
Para LAURENZO COPELLO, “o dato obxectivo do parentesco ou a relación afectiva non
é suficiente para xustificar un salto cualitativo da magnitude que supón a conversión
dunha falta en delito”.388 Tamén BENÍTEZ JIMÉNEZ considera que a reforma vulnera o
principio de proporcionalidade ao non esixir resultado lesivo ningún, de tal maneira que,
aínda que non haxa resultado, se a agresión foi dirixida contra un dos membros do
núcleo familiar, os feitos serán constitutivos de delito.389 Para DEL ROSAL BLASCO,
existen dúas razóns para rexeitar a reforma: en primeiro lugar porque a equiparación
punitiva da falta de malos tratos de obra á falta de lesións é, desde o punto de vista do
principio de proporcionalidade, discutible, e en segundo o elevar á categoría de delito a
falta de lesións e a de malos tratos de obra, co único elemento diferencial do suxeito activo, implica non deseñar correctamente o tipo para o fenómeno que, con este, se pretende abarcar.390
No entanto, outro sector da doutrina, como MORILLAS CUEVA, xa manifestara a súa
conformidade coa conversión en delitos, atendendo á extremada sensibilidade social
sobre este tipo de violencia e a gravidade cuantitativa e cualitativa destas condutas.391
Tamén MAGRO SERVET apoia esta modificación no seu comentario á proposición de lei
reguladora da orde de protección, argumentando que a súa conversión en delito permitirá que se adopten medidas cautelares. A razón tamén neste caso é instrumental, e quizais innecesaria, por canto a propia regulación da Orde de Protección prevé a posibilidade de adoptar as medidas previstas no novo artigo 544 ter ante as condutas constitutivas de falta, sendo o factor determinante non tanto a posible cualificación de delito ou
falta canto a acreditada situación obxectiva de risco. 392

387 A Lei orgánica 11/2003, do 29 de setembro, xa referida.
388 Laurenzo Copello, P.: “Los nuevos delitos de violencia doméstica, otra reforma precipitada” en Artigo

14. Una perspectiva de género. Boletín de información y análisis jurídico, Instituto Andaluz de la Mujer,
n.º 14, (2003), p. 10.
389 Benítez Jiménez, Mª. J.: Violencia Contra la mujer en el ámbito familiar. Cambios sociales y legislati-

vos, Edisofer, Madrid,(2004), p. 97.
390 Rosal Blasco, B. del: “La regulación de la violencia habitual en el ámbito conyugal o en el de las rela-

cionens de pareja en el Código Penal: legislación vigente y propuestas de reforma”, Congreso de
Violencia Doméstica, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 342.
391 Morillas Cueva, L.: “Respuestas del Código Penal ante la violencia doméstica. Propuestas de reforma”

en Estudios penales sobre violencia doméstica, Editoriales de derecho reunidas, Madrid, 2002, p. 685.
392 Magro Servet, E.: “Análisis de la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados por

todos los grupos parlamentarios el día 28 de mayo de 2003 contra la violencia doméstica”en La Lei,
n.º 5821, ano XXIV, (2003), páx. 11.
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É certo que suscita numerosas dúbidas á hora de valorar a súa introdución. A primeira
delas xorde ao observar na exposición de motivos da citada lei que, para xustificar a súa
introdución, se valore por parte do lexislador que se abre a posibilidade de impoñer pena
de prisión e de privación do dereito a ter e portar armas, co cal a razón parece que é unicamente instrumental, motivo moi débil para proceder a unha modificación destas características; tamén é dubidoso que non se estea vulnerando, como manifestaron xa outros
autores, o principio de proporcionalidade e os demais principios inspiradores do noso
dereito penal.
Non obstante, as dúbidas sobre a posible vulneración do principio de proporcionalidade
foron obxecto de análise polo Tribunal Constitucional, quen se pronunciou xa na cuestión
de inconstitucionalidade do artigo 153 segundo a redacción dada pola Lei 11/2003 de 29
de setembro, interposta polo maxistrado-xuíz titular do Xulgado de Instrución n.º 1 de
San Vicente de Raspeig, quen alegaba a súa posible contradición co principio de proporcionalidade sancionadora penal, atendendo ao excesivo da contía da pena en relación coa entidade do delito; resolución que acorda a inadmisión da cuestión de inconstitucionalidade por ser notoriamente infundada.393
O Tribunal Constitucional declara a inadmisión fundando a súa resolución en que, se ben
para “determinar se o lexislador penal vulnerou o principio de proporcionalidade tanto na
configuración dos tipos penais como en concreto na comparación directa entre o desvalor do comportamento tipificado e a contía da sanción, ha de comprobarse que o ben xurídico protexido pola norma e os fins mediatos e inmediatos de protección desta non están
constitucionalmente proscritos, nin son socialmente irrelevantes, debendo, ademais, ser a
pena idónea ou instrumentalmente apta para alcanzar estes fins, así como necesaria e en
sentido estrito proporcionada, isto é, requírese a existencia de proporción entre as respectivas gravidades do delito e da pena... Polo tanto, nin os bens xurídicos protexidos pola
norma, nin os fins de protección desta están constitucionalmente proscritos, nin son
socialmente irrelevantes, nin en fin as penas previstas constitúen un instrumento non idóneo cualitativamente para conseguir a desaparición de tales comportamentos delituosos...”, argumentación que resulta reforzada polo recoñecemento do alto tribunal á “potestade exclusiva do lexislador para configurar os bens penalmente protexidos, os comportamentos penalmente reprensibles, e o tipo e a contía das sancións penais” .
Pero a dúbida máis relevante xorde á hora de delimitar os posibles suxeitos pasivos do
citado delito por canto se o novo delito previsto no artigo 153 nos remite ás persoas descritas no artigo 173.2, tamén reformado, ímonos poder encontrar con que un maltrato
ocasional no ámbito familiar exercido polo pai ou nai de familia contra a empregada de
fogar que reside no domicilio, ou a labazada inferida ao fillo adolescente van poder ser
considerados como delito e poderase impoñer unha pena de tres meses de prisión, circunstancias que nada teñen que ver coa grave problemática da violencia habitual no
ámbito familiar que historicamente afectou a mulleres e menores e cuxa busca de novos
instrumentos destinados á súa erradicación parecía que constituíra o motivo da citada
reforma.
Mesmo cando non creo que a reforma poida ser considerada precipitada, por canto moitos dos aspectos nela reflectidos foran reclamados pola doutrina desde moito tempo atrás,
hai que interrogarse se era necesario o incremento punitivo de condutas que pouco teñen
393 Auto do 7 de xuño de 2004, Sala de Pleno do Tribunal Constitucional. Relator: Conde Martín de Hijas,

Vicente. N.º de recurso 458/2004. La Lei Juris: 1760/2004.
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que ver coa violencia habitual que se pretendía mellorar; realmente o lexislador neste
aspecto quizais desviou a necesaria perspectiva. E aínda que o presente estudo está referido ao delito de violencia habitual, agora artigo 173.2 do Código Penal e a súa modificación en canto aos novos suxeitos pasivos, é necesario manifestar agora que a modificación operada nel e a ampliación extensiva a outros supostos que en nada coinciden coa
violencia que afecta ás mulleres, aos menores e incluso aos anciáns no ámbito familiar,
desvirtuou o desenvolvemento lexislativo que tivo o tipo delituoso, provocando importantes desaxustes nos tipos penais próximos como este de nova creación, que castiga os
malos tratos ocasionais a que fai referencia o novo artigo 153 do Código Penal.
A crítica á perspectiva do lexislador estriba na pretendida xeneralización do exercicio da
violencia como algo consubstancial ao xénero humano, no que poden ser considerados
como suxeitos pasivos multiplicidade de persoas en circunstancias diferentes, condutas
que deberán ser consideradas como iguais á hora do seu axuizamento, prescindindo por
tanto da propia natureza e especificidade da violencia contra as mulleres, problemática
que pola súa propia virulencia, gravidade e características debera, ao meu xuízo, ter un
tratamento específico no noso sistema penal.394
En todo caso, e mesmo cando o presente texto non podería abarcar unha análise en profundidade das reformas acontecidas nos anos 2003 e 2004, sobre todo atendendo ás
importantes modificacións levadas a cabo pola Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro,
de medidas de protección integral das vítimas da violencia de xénero, si procede valorar
se o noso lexislador abandonou ou non a dinámica reprochada ao longo deste texto en
relación cunha histórica e intensiva aplicación do principio de intervención mínima cando
se trataba de axuizar condutas que atentaban maioritariamente contra as mulleres, para
iniciar o camiño da reforma permanente, da busca imparable de mecanismos de sanción
ante un fenómeno que puxo en tea de xuízo a capacidade da administración do Estado
para resolver conflitos graves e persistentes por requirir un exame profundo das causas
e unha intervención especialmente dirixida ás raíces; isto é, á desigualdade.
E para valoralo é necesario prescindir desa perspectiva, desa orientación, hoxe minoritaria, que parte da consideración de que a violencia contra as mulleres non existe ou que
a violencia contra as mulleres só é un dato estatístico, ou, dito doutra forma, que a violencia dos homes contra as mulleres é un fenómeno sexualmente neutro, subsumible no
tipo xenérico de violencia no seo da familia. E digo minoritaria, aínda que fose asumida
polo lexislador, porque a comunidade científica é practicamente unánime ao considerar
que a violencia contra as mulleres ten a desigualdade como denominador común.
Partindo desta última consideración, é imprescindible analizar cal foi o vehículo que o
dereito utilizou para afrontar a desigualdade. Creo que se pode afirmar que o lexislador
español elixiu a opción neoliberal que considera que para nivelar a desigualdade histórica e combater a violencia, o Estado debe promover a intervención punitiva, eficaz e contundente como solución máis idónea e eficaz; opción neoliberal que prescindiu desa
segunda visión alternativa que entende que os homes e as mulleres se aproximan aos
dilemas éticos de maneira diferente e que o problema debe ser atacado a través dunha
menor utilización do dereito penal, sen descartalo para os supostos máis extremos, pero

394 No mesmo sentido maniféstase B. del Rosal Blasco: “La regulación de la violencia habitual en el ámbi-

to conyugal o en el de las relaciones de pareja en el Código Penal: legislación vigente y propuestas
de reforma”, Congreso de violencia doméstica, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 343.
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en todo caso considerando que os nosos tribunais, e os razoamentos que se articulan
nas súas resolucións xudiciais, estiveron apoiados en estruturas que prescindiron das
especiais condicións de desigualdade nas que se desenvolveron maioritariamente as
mulleres, polo que se fai necesario non tanto modificar o sistema penal, senón apuntar
ao propio corazón de todo o ordenamento xurídico.395
Así, e seguindo o profesor Lascuraín, encontrámonos con que algunhas das medidas
que se conteñen nas reformas levadas a cabo o pasado ano 2003 evocan o expeditivo
modo no que a Raíña de Corazóns resolvía os conflitos do país das marabillas: “Que lles
corten a cabeza”.396
A verdade é que o agresor nunca estivo atento ao que publica o BOE; nunca lle importou que o seu delito implique máis ou menos pena; non obstante, ese incremento das
penas, e a creación de novos tipos penais, quizais innecesarios, si que modificou profundamente a estrutura do noso sistema penal. A dúbida reside en determinar en profundidade se o camiño é o adecuado ou non, e merece en todo caso un tempo de reflexión, imprescindible para valorar se a Lei orgánica 11/2003; a Lei orgánica 15/2003 e,
sobre todo, a Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, nos permitirán no futuro afirmar
que o dereito penal é un instrumento válido para evitar resultados lesivos para as tradicionalmente vítimas da desigualdade, as mulleres e as súas fillas e fillos menores, ou se,
polo contrario, se está consumando, como expón o profesor PORTILLA CONTRERAS,
“a metamorfose dunha progresiva renuncia ao dereito penal de cidadáns e a súa substitución por un dereito penal de inimigos”.397
É tentador deixarse levar polos mecanismos que o lexislador puxo como remedio infalible á problemática, pero as mulleres como colectivo e os grupos sociais que o conforman
e historicamente permaneceron como “convidados de pedra” no xogo da participación
social deben valorar se a citada intervención ofrecida ten un alto prezo agora que se
pode acceder aos espazos de liberdade e de igualdade; cando un colectivo determinado
ten dentro de si un grupo en situación de especiais condicions de opresión e articula fórmulas dirixidas á súa superación, prescindindo dos valores que presiden o noso ordenamento xurídico, os métodos utilizados comprometen e trasladan a opresión ó resto do
colectivo.
Para HABERMASS “canto máis se entumece nos ámbitos da vida privada a forza socializadora da acción comunicativa e se extinguen as chispas da liberdade, tanto máis facilmente se prestan os actores, así illados e alienados uns doutros, a non comportarse
máis que como masa nese hipotecado espazo da opinión pública, a someterse á supervisión do Estado e a deixarse poñer en movemento en termos plebiscitarios”..398
395 Véxase neste mesmo sentido Montalbán Huertas, I.: Perspectiva de género: criterio de interpretación

internacional y constitución, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 220.
396 Lascuraín Sánchez, J. A.: “¿Que les corten la cabeza?” en Claves de Razón Práctica, n.º 145, (2004),

p. 34.
397 Portilla Contreras, G.: “La respuesta del neofuncionalismo penal al cumplimiento íntegro de las penas”,

en Jornadas de Derecho Penal. Las reformas penales de 2003 y Derecho Penal del siglo XXI,
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2004, p. 4.
398 HABERMAS, J.: Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en térmi-

nos de teoría del discurso. Ed. Trotta. Madrid. 2005, páx. 450.
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Nada hai de inevitable na historia; as ideoloxías da igualdade tiveron que desactivar a
idea longamente asentada de que a desigualdade era un feito que formaba parte dun
inevitable “estado natural das cousas”.
Seguindo a COBO399, “a idea de que cando unha realidade existe e existiu sempre atopa
a súa lexitimación na súa propia facticidade, é longa. O pasado, ter historia sempre lexitima”, por iso hai que atopar argumentos moi sólidos para desactivar unha realidade
social de tantos séculos; e non existe realidade social máis cruel e que perdurara no
tempo durante máis tempo que o exercicio da violencia contra as mulleres.
A utilización sensata e medida do sistema penal ante as condutas analizadas é perfectamente compatible coa reticencia e rexeitamento dunha maior presión punitiva e o progresivo incremento da penalización das condutas. Vincular una maior eficacia na resolución dos conflitos no posible incremento das penas ou na creación de novos tipos penais
é o recurso de determinadas opcións políticas que deslocalizan e desvían a raíz do problema, daquelas opcións políticas que cando se trata de condutas vinculadas á violencia
contra as mulleres, parece que da noite á mañá van producir importantes solucións,
aínda que as vítimas non o desexen, aínda que resulte sobradamente probado que a
resolución do conflito vai desencamiñada. A man dura, a “limpeza das rúas”, o cumprimento íntegro das penas, a prolongación das penas privativas de liberdade, a reforma da
prisión provisional, a maior intervención policial e, en definitiva, un dereito penal máis
rigoroso nas súas vertentes substantiva, procesual e penitenciaria é a forma irreflexiva
de tentar resolver aqueles problemas sociais que merecerían un tratamento máis multidisciplinario, máis dotado de recursos e impregnado da atención ás vítimas como finalidade prioritaria.”

399 COBO, R. Universidade de A Coruña.
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2.- A necesaria atención aos intereses das vítimas
Malia as consideracións vertidas con anterioridade, é necesario chamar a atención ante
os importantes efectos, a prol da protección das vítimas, dunha das reformas levadas a
cabo no ano 2003: a lei reguladora da orde de protección.
Ante a constatación da situación de perigo e de indefensión en que se encontraban moitas das vítimas tras iniciarse o correspondente procedemento penal, o lexislador levou a
cabo unha mellora nas medidas destinadas a tutelar de forma provisional a situación das
vítimas durante a tramitación do proceso, naquelas condutas enmarcadas no ámbito da
violencia habitual, tendo influído, por unha parte, o impulso do Consello Xeral do Poder
Xudicial tras a realización do informe a que xa se fixo referencia con anterioridade, a
manifesta preocupación da Unión Europea400 e a presión das institucións e asociacións
coñecedoras das dificultades en que se desenvolven as vítimas; o que tivo como consecuencia as reformas lexislativas postas en marcha no pasado ano 2003, reformas que
permitiron dotar a xuíces e tribunais dun instrumento áxil e eficaz, e cuxa utilización foi
moi significativa por parte dos órganos xurisdicionais.
Este impulso, destinado a dotar a vítima da protección necesaria, descansa no respecto
aos dereitos fundamentais recoñecidos pola Constitución, nomeadamente a tutela xudicial efectiva previsto no artigo 24.1 da Constitución española e o dereito á integridade
física ou moral a que se refire o artigo 15 CE, o cal lle impón ao Estado a obriga de
garantir a protección da vítima, establecendo as condicións necesarias para garantir a
súa seguridade cando exista un risco grave de represalia ou de reiteración dos actos violentos. 401
Neste sentido, o número 24 da Carta de Dereitos dos Cidadáns ante a Xustiza proclama
o dereito da vítima a ser protexida de forma inmediata e efectiva polos xulgados e tribunais, especialmente fronte a quen exerce violencia física ou psíquica no ámbito familiar.402
Esta preocupación polos intereses da vítima, ben que foi posto de relevo inicialmente
polos movementos sociais que, dunha forma máis directa, asumían as demandas dos
colectivos prexudicados por unha determinada actividade delituosa, foi tamén obxecto de
estudo e análise por parte do dereito, sobre todo dirixido á busca de instrumentos xurídico-penais que permitisen conciliar dalgunha forma a propia esencia do dereito penal
coas lexítimas expectativas de quen resultou profundamente lesionado nos seus intereses. Neste sentido, a obra de VON HENTING “o criminal e a súa vítima” inicia a análise
do delito desde unha concepción interactiva entre autor e vítima, e das distintas clasificacións de vítimas que con posterioridade a vítimoloxía desenvolveu.

400 Véxase o artigo 1 a) da Decisión Marco do Consello da UE do 15 de marzo de 2001, relativa ao esta-

tuto da vítima no proceso penal, que a define como “a persoa física que sufriu un prexuízo, en especial lesións físicas ou mentais, danos emocionais ou un prexuízo económico, directamente causado
por un acto ou omisión que infrinxa a lexislación penal dun Estado membro”.
401 Véxase o artigo 8 da Decisión Marco do Consello da UE do 15 de marzo de 2001, relativa ao estatu-

to da vítima no proceso penal.
402 Carta de Dereito dos Cidadáns ante a Xustiza, aprobada polo Pleno do Congreso dos Deputados na

súa sesión do 22 de abril de 2002 como proposición non de lei.
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O debate sobre o papel da vítima, a análise do “conflito” que deriva na súa dimensión
persoal para os partícipes, o monopolio do castigo e do tratamento do delito por parte do
Estado, ou incluso a posibilidade de integrar a conciliación autor-vítima no sistema penal
rexurdiu con forza nos últimos anos na ámbito da análise político-criminal, sobre todo
atendendo á análise previa da situación en que se desenvolven as vítimas das actividades delituosas, previamente á importante proliferación de cambios lexislativos que se
produciron no ámbito penal nos últimos anos.
PÉREZ-SANZBERRO, no seu estudo sobre a “terceira vía”, refire esa posición da vítima
manifestando que “en mans da vítima queda na maioría dos casos a persecución dos delitos, pero posteriormente queda sometida aos órganos da Administración de Xustiza que
representan o interese público na reprensión do delito, sen que apenas obteña a cambio
contrapartidas. Ás dubidosas posibilidades de que se vexan compensados os menoscabos materiais sufridos hai que engadir a práctica imposibilidade de que o procedemento
penal proporcione algunha canle para a satisfacción dos danos morais relacionados con
estados ou sentimentos de humillación, ira, incomprensión, medo; sentimentos todos eles
que paralizan a posibilidade de reacción no sentido de facer asimilable dunha forma racional e frutífera a experiencia vivida, e que, por outra parte, condiciona as relacións sociais
ao enchelas de prexuízos, discriminacións e distanciamento social”.403
Tamén GARCÍA - PABLOS formula a necesidade de redefinir o delito como un conflito
entre tres protagonistas: o delincuente, a vítima e a comunidade, propoñendo unha
ampliación do actual catálogo de consecuencias xurídico-penais.404
Unha actitude máis critica, sobre todo con respecto á reparación como pena aplicable ao
delito, pode observarse en MUÑOZ CONDE e GARCÍA ARÁN. Para estes autores, sen
que isto supoña un absoluto rexeitamento, “o dereito penal está presidido por fins preventivos e de regulación social e non por unha finalidade compensatoria dos males inflixidos ás vítimas; a pena non se aplica para reparar o dano ocasionado á vítima, senón
para confirmar ante os cidadáns a vixencia do dereito penal como protector de bens xurídicos e, en definitiva, constatar a presenza do Estado na ordenación da convivencia,
como únicas vías para lograr os fins preventivos”. 405
Tamén TAMARIT mostrara as súas reticencias, sobre todo con respecto á vitimodogmática, entendida esta como o intento de trasladar ao ámbito da dogmática xurídico-penal
as conclusións da vítimoloxía sobre a importancia da contribución da vítima á xénese e
o desenvolvemento do delito. Para este autor, algúns dos enfoques doutrinais que teñen
xurdido paralelos á análise da situación da vítima serían en principio rexeitables na medida en que poidan representar un avance na privatización dos conceptos penais e ao final
provoquen unha redución da protección da vítima.406

403 Pérez Sanzberro, G.: Reparación y conciliación en el sistema penal ¿apertura de una nueva vía?,

Comares, Granada, 1999, p. 13.
404 García-Pablos, A.: “El redescubrimiento de la víctima: victimización secundaria y programas de repa-

ración del daño. La denominada <vitimización terciaria>” en CGPJ, Cuadernos de derecho judicial. La
Victimología, Madrid, 1993, p. 309 e ss.
405 García Arán, M.; Muñoz Conde, F.: Derecho penal. Parte general, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.
406 Véxase Tamarit Sumilla, J. M.: La víctima en el derecho penal, Aranzadi, 1998, p. 225 e ss.
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Con independencia da importancia do debate aberto á posible xustiza “reparadora”, do
recoñecemento por parte de moitos autores da necesidade de abrir novas vías, das críticas contra os efectos que derivan da rixidez do noso sistema penal e das posturas
expostas pola doutrina sobre as cautelas que deben observarse á hora de introducir
novos sistemas que poñan a mirada na posible conciliación-reparación, todo isto materia para unha análise máis profunda e posterior, onde non se puido observar dúbida ningunha é en canto á necesidade de incrementar as medidas de protección destinadas a
evitar que tras o inicio do correspondente procedemento penal a vítima poida sufrir a reiteración da conduta, ou incluso ser vítima, por parte do suxeito activo, dunha agresión de
maior gravidade.
En consecuencia, foi xeneralizada a consideración tanto por parte da doutrina como dos
operadores xurídicos de que pór en mans de xuíces e tribunais instrumentos que permitan dotar a vítima do que se ten dado en chamar un “estatuto integral de protección” era
unha materia pendente do noso ordenamento.

175
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

3.- Especial referencia á orde de protección
Ata o pasado ano 2003, producido un delito ou falta contra unha vítima, ou cando tivo
lugar un feito violento dun membro da familia contra outro, o noso ordenamento procesual contiña unha serie de medidas que gozaban da característica da provisionalidade,
sen prexuízo dos pronunciamentos da sentenza que fose ditada; medidas heteroxéneas
que abarcaban desde a mera ocultación do enderezo e doutros datos de localización da
vítima que debe declarar como testemuña (previstas na Lei orgánica 14/1994, do 23 de
decembro, de protección a testemuñas e peritos en causas criminais) ata a propia prisión provisional, ou, de ser o caso, as prohibicións previstas do artigo 544 bis da Lei de
axuizamento criminal, tras a reforma operada pola Lei 14/1999, do 9 de xuño.
As reformas lexislativas operadas na nosa Lei de axuizamento criminal a través da Lei
27/2003 permiten que na maior parte dos supostos de violencia dentro do ámbito familiar, e tras a comisión da actividade delituosa, a presentación da correspondente denuncia vaia acompañada do amparo imprescindible para evitar que a conduta se reproduza.407
O lexislador, non obstante, non está perseguindo unicamente a protección da vítima,
senón que o establecemento de mellores instrumentos de protección vai permitir que os
suxeitos pasivos do delito ou falta non amosen reticencias nin temor pola súa seguridade ao colaboraren coa Administración de xustiza pondo no seu coñecemento os datos e
circunstancias que van favorecer a investigación do ilícito penal, e, se for do caso, a súa
posterior condena.
Por maior abastanza, as medidas de protección terán un efecto importante de cara a
outras posibles vítimas, que van confiar en que a súa colaboración coa Administración
de xustiza non vai supor maiores prexuízos; este efecto vaise constituír nun importante
medio de prevención da violencia, na medida en que a confianza na xustiza, e a súa
intervención, poderían impedir futuros feitos delituosos que, nalgunhas ocasións, poderían ter chegado a ser dramáticos.

407 Véxase a valoración relativa á reforma da Lacrim. operada a través da Lei 27/2003, do 31 de xullo, en

Laurenzo Copello, P.: “Los nuevos delitos de violencia doméstica. Otra reforma precipitada” en Artículo
14. Una perspectiva de género, Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla, 2004, p. 5; Sospedra Navas, F.
J.: Las reformas del proceso penal de 2002 y 2003. Juicios rápidos. Prisión provisional y orden de protección. El juicio de faltas, Cívitas, Madrid, 2004, p. 214; Delgado Martín, J.: “La orden de protección
de las víctimas de violencia doméstica” en Encuentros de violencia doméstica, Consello Xeral do
Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 86 e ss.; Durán Febrer, M.: “Aspectos procesales de la violencia
doméstica: Medidas de protección a las víctimas” en Encuentros de violencia doméstica, Consello
Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 152 e ss.; Utrera Gutiérrez, J. L.: “Aspectos civiles de la violencia doméstica: coordinación de la jurisdicción civil y penal” en Encuentros de violencia doméstica,
Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 223; Morillas Cueva, L.: “El derecho penal y la violencia doméstica” en Encuentros de violencia doméstica, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid,
2004, p. 227; Ortells Ramos, M.: “Tratamiento de la violencia doméstica en la Lacrim (un comentario a
la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de las ODP de las víctimas de la violencia doméstica” en
Encuentros violencia doméstica, Consello Xeral do Poder Xudicial, Madrid, 2004, p. 397; Alhambra
Pérez, P.: “Aspectos procesales de la violencia doméstica” en Encuentros de violencia doméstica,
Madrid, 2004, p. 680.
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Non obstante, é indubidable que a finalidade principal das medidas de protección que se
habilitaron perseguen evitar a reiteración dos episodios de violencia. É innegable que a
esencia do dereito penal radica en impor unha pena cando xa se produciu o perigo ou a
lesión do ben xurídico protexido polo tipo, pero o sistema penal non pode permanecer
cego ante as posibles consecuencias da presentación da denuncia e tamén a el lle
corresponde garantir a seguridade das vítimas.
Partindo destas consideracións, a evidencia do carácter especialmente perigoso dalgúns
agresores e a gravidade das ameazas inferidas en ocasións ás vítimas da violencia no
ámbito familiar comportan que estas últimas, en ocasións, non poidan esperar que os
xuíces e tribunais se pronuncien a través dunha sentenza firme que condene o agresor
a unha pena de prisión ou de afastamento, senón que en moitas ocasións é clara a necesidade de protección inmediata. Por iso, o lexislador regulou as denominadas ordes de
protección408 como instrumento destinado a garantir a integridade física ou psíquica das
vítimas, e incluso, en ocasións, a vida, a través do reforzamento das medidas xa previstas durante a tramitación do proceso penal; a establecer as medidas na orde civil que lle
permitan á vítima e, de ser o caso, ás súas fillas e fillos percibiren uns ingresos do agresor destinados ao levantamento das cargas familiares, así como o uso e aproveitamento da vivenda familiar e, se é o caso, calquera medida que poida contribuír ao coidado e
atención dos menores; así como o acceso ás axudas sociais destinadas a facilitarlle á
vítima a posibilidade de romper o ciclo da violencia.
Con data do 28 de maio de 2003 foi presentada no Congreso polos Grupos
Parlamentarios Popular, Socialista, Vasco (EAJ-PNV), Federal de Izquierda Unida,
Catalán (Convergencia i Unió), Mixto e Coalición Canaria, en definitiva, por todos os grupos parlamentarios, á Mesa do Congreso dos Deputados unha proposición de Lei reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica. A propia concorrencia
de todos os partidos políticos con representación parlamentaria á hora de instar a devandita modificación lexislativa é en si mesma indicativa da fonda preocupación da clase
política ante os graves sucesos de violencia rexistrados nos dous anos anteriores, e o
clima de reproche social ante a ineficacia dos medios arbitrados ata a data.409
A orde de protección encontra o seu antecedente na “protection order”, que se estendeu
en diferentes países anglosaxóns, como EEUU ou Australia. En Estados Unidos foi o
Estado de Pensilvania no ano 1976 o primeiro en aprobar unha Lei de protección fronte
ao abuso; na actualidade, en todos os estados da Unión existen leis de corte similar,
aínda que nalgúns deles se estableceu un dobre sistema de protección das vítimas da
violencia no ámbito familiar, dependendo do xulgado emisor, cuxa denominación tamén
será diferente: orde de protección (“restraining order”) cando se insta ante un xulgado
penal, e orde de distanciamento (“peace bond”) se se insta ante un xulgado civil. O control das ordes emitidas lévase a cabo a través do Rexistro de Ordes de Protección, onde
se inscriben as resolucións ditadas polos tribunais e ao cal poden acceder as forzas de
seguridade durante as 24 horas do día. 410

408 Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de protección das vítimas da violencia doméstica.
409 Boletín Oficial de las Cortes Generales n.º 342.1, do 6 de xuño de 2003, VII Lexislatura.
410 Véxase a páxina do Estado de Nova York en que se contén un sistema interactivo para que o cidadán

poida solicitar unha orde de protección http://www.fcny.org/spanishdemo/main.
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A experiencia norteamericana sobre a eficacia da emisión das ordes foi exposta en distintos estudos; MEDINA refírese a eles, e da súa análise afirma que se poden extraer
unha serie de conclusións: en primeiro lugar, é evidente que a solicitude dunha orde de
protección vai ligada a unha seria problemática de violencia, e que hai que partir da
“severidade do perigo a que se enfrontan estas mulleres”, evitando a posible vinculación
da petición a posibles vantaxes na tramitación de procedementos de separación; en
segundo lugar, é necesario observar esta medida con certas reservas en canto á súa eficacia, ben que “as mulleres maltratadas pensan que as ordes constitúen un instrumento
útil que lles axuda”; e, en terceiro lugar, chámase a atención sobre a imposibilidade de
que as ordes de protección, pola súa propia configuración, permitan unha total redución
da exposición da vítima ao agresor.411
No noso dereito, aínda que a posibilidade de establecer medidas cautelares existiu a través da aplicación do propio artigo 13 da Lei de axuizamento criminal, foi a Lei orgánica
14/1999, do 9 de xuño, a que introduciu, a través do artigo 544 bis, a posibilidade de
adoptar distintas medidas como a prohibición de residencia, a prohibición de acceso e a
prohibición de aproximación. A redacción do artigo permítenos afirmar que o lexislador
pretendía naquel momento restrinxir a aplicación daquela a situacións extraordinarias, á
vista da expresión “cando resulte estritamente necesario”. 412
No entanto, a principal crítica que se ten feito á previsión do lexislador foi que da redacción do número 3º se deduce que o xulgador, prioritariamente, deberá ter en conta as
especiais condicións persoais do inculpado –saúde, situación económica ou actividade
laboral– sen que se faga mención ningunha á súa especial perigosidade, sobre todo,
tendo en conta que a introdución da norma tiña como finalidade a protección das vítimas
ante a posible reiteración da conduta violenta.413
411 Medina, J. J.: Violencia contra la mujer en la pareja. Investigación comparada y en España, Tirant lo

Blanch, Valencia, 2002, p. 490.
412 V. Magro Servet resalta a ampla capacidade que permite o artigo 13 Lacrim. para a adopción de medi-

das cautelares na súa vixencia, que alcanza xa máis de 100 anos, e á vez a súa escasa aplicación
polos xuíces e tribunais. Non obstante, valora moi positivamente a reforma que regula a orde de protección. “Análisis de la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados por todos los
grupos palamentarios el día 28 de mayo de 2003 contra la violencia doméstica” en Diario La Ley, n.º
5821, Ano XXIV, 10 de xullo de 2003. Para E. de Urbano Castrillo: El alejamiento del agresor en los
casos de violencia familiar, Diario La Ley…o precepto establece unhas amplas posibilidades ao xuíz
de garda pero os órganos xudiciais non fixeron uso dela a teor do seu carácter xenérico e a súa propia indefinición.
413 O artigo 544 bis establece que “nos casos en que se investigue un delito dos mencionados no artigo

57 do Código Penal, o xuíz ou tribunal poderá, de forma motivada e cando resulte estritamente
necesario ao fin de protección da vítima, impor cautelarmente ao inculpado a prohibición de residir
nun determinado lugar, barrio, municipio, provincia ou outra entidade local, ou comunidade autónoma.
Nas mesmas condicións poderalle impor cautelarmente a prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias ou outras entidades locais ou comunidades autónomas, ou de
aproximarse, coa graduación que sexa precisa, a determinados lugares. Para a adopción destas
medidas terase en conta a situación económica do imputado e os requirimentos de saúde, situación familiar e actividade laboral. Atenderase especialmente á posibilidade de continuidade desta
última, tanto durante a vixencia da medida como tras a súa finalización”. En canto ao apartado último
do artigo 544 bis, relativo ás medidas previstas para o seu incumprimento, a Lei orgánica 15/2003, do
25 de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal,
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Con independencia da escasa aplicación destas medidas, circunstancia á cal xa se fixo
referencia con anterioridade414, é indubidable que o lexislador do 2003 quixo paliar, coa
entrada en vigor da Lei reguladora das ordes de protección, as deficiencias normativas
que tanto a doutrina como os operadores xurídicos puxeran de relevo; e para tal efecto
a concesión da orde de protección outórgalle á vítima, á vista da exposición de motivos
da lei, un estatuto integral de protección que concentra, de forma coordinada, unha
acción de natureza civil e penal. 415
A lei componse de dous artigos; o primeiro deles procede á modificación da redacción
do artigo 13 da LACRIM, e o segundo introduce o novo artigo 544 ter, que regula propiamente a orde de protección. 416
Á vista do citado artigo 544 ter, a orde de protección concíbese como unha resolución
xudicial adoptada no curso da tramitación dun proceso penal onde existan indicios fundados da comisión dun delito ou falta contra a vida, contra a integridade física ou moral,
a liberdade sexual, a liberdade ou seguridade dalgunha das persoas a que fai referencia
o artigo 173.2 do Código Penal e onde se aprecie unha situación obxectiva de risco para

modificou a súa redacción e de conformidade coa disposición derradeira desta última entrou en vigor
o pasado 27 de novembro de 2003. A teor dela, “en caso de incumprimento por parte do inculpado da
medida acordada polo xuíz ou tribunal, este convocará a comparecencia regulada no artigo 505 para
a adopción da prisión provisional nos termos do artigo 503, da orde de protección prevista no artigo
544 ter ou doutra medida cautelar que implique unha maior limitación da súa liberdade persoal, para
o cal se terán en conta a incidencia do incumprimento, os seus motivos, gravidade e circunstancias,
sen prexuízo das responsabilidades que do incumprimento puidesen resultar”. Ao respecto chama a
atención que o lexislador do 2003 preveña a posibilidade de que existan motivos por parte do imputado para o incumprimento dun mandamento xudicial. Pregúntome se non tería sido suficiente coa
referencia á gravidade e ás circunstancias do incumprimento.
414 Véxanse ao respecto datos relativos á aplicación das medidas cautelares previstas no artigo 544 bis

Lacrim a que se fai referencia nas pp. 92 e ss.
415 Véxase a exposición de motivos, apartado II, da Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de

protección das vítimas da violencia doméstica. Véxase Observatorio contra a Violencia Doméstica e
de Xénero. Consello Xeral do Poder Xudicial. “El estatuto de la víctima en el proceso penal español”
en Guía práctica contra la violencia doméstica y de género, p. 39, http://www.poderjudicial.es.
416 O artigo 13 da Lei de axuizamento criminal queda redactado nos seguintes termos: “Considéranse

como primeiras dilixencias a de consignar as probas do delito que poidan desaparecer, a de recoller
e pór en custodia canto conduza á súa comprobación e á identificación do delincuente, a de deter, se
é o caso, aos posibles responsables do delito, e a de protexer os ofendidos e prexudicados polo
mesmo, os seus familiares ou outras persoas, podendo acordarse para tal efecto as medidas cautelares a que se refire o artigo 544 bis ou a orde de protección prevista no artigo 544 ter desta lei”. O artigo 2º: engádese un novo artigo 544 ter na Lei de axuizamento criminal, redactado nos seguintes termos: “1º.- O xuíz de instrución ditará orde de protección para as vítimas de violencia doméstica nos
casos en que, existindo indicios fundados da comisión dun delito ou falta contra a vida, integridade física ou moral, liberdade sexual, liberdade ou seguridade dalgunhas das persoas mencionadas no artigo 153 do Código Penal resulte unha situación obxectiva de risco para a vítima que requira a adopción dalgunha das medidas de protección reguladas neste artigo”. Con posterioridade, a Lei orgánica
15/2003, do 25 de novembro, pola que se modifica a Lei orgánica 1071995, do 23 de novembro do
Código Penal, a través da disposición derradeira primeira, punto segundo, letra f, modifica a anterior
redacción substituíndo a referencia ao artigo 153, polo artigo 173,2.
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a vítima que requira a adopción dalgunha das medidas previstas no precepto. Así
mesmo, a comunicación da resolución ás administracións públicas competentes permitiralle á vítima acceder ás medidas de asistencia e protección social. 417
Os aspectos máis significativos da nova regulación son os seguintes: En primeiro lugar,
a orde de protección poderá ser acordada a petición da vítima ou de persoa que manteña unha relación de parentesco ou de afectividade a que fai referencia o vixente artigo
173.2, ou, de ser o caso, o Ministerio Fiscal. A orde tamén poderá ser acordada de oficio cando polas múltiples razóns que concorren na problemática da violencia (medo,
inseguridade, problemas económicos ou dependencia emocional do agresor) a vítima
non insta do xuíz as citadas medidas e o xulgador, á vista das circunstancias ata o
momento acreditadas, observa que concorre unha situación obxectiva de risco para a
vítima ou, de ser o caso, os seus fillos ou fillas.
Paralelamente, a previsión normativa contempla, de conformidade co parágrafo 2º do
número 2 do citado artigo 544 ter, a obriga por parte das entidades públicas que puidesen ter coñecemento dalgún dos feitos que poden conducir á adopción das medidas, de
pólo en coñecemento do xulgado de garda ou do Ministerio Fiscal para que procedan.
Ben que o número 3 do artigo 544 ter da LACRIM permite que a solicitude poida tramitarse directamente perante a autoridade xudicial, perante o Ministerio Fiscal ou perante
as Forzas e Corpos de Seguridade, oficinas de atención ás vítimas ou institucións asistenciais, e en todos estes supostos deberá remitirse de inmediato ao xuíz competente,
para facilitar a práctica das investigacións que sexan necesarias, a vía máis adecuada
será a presentación da solicitude perante a Policía Xudicial a fin de que realice o correspondente atestado. 418 A solicitude poderase realizar a través dun formulario normalizado. O citado formulario encóntrase en calquera das páxinas dos organismos que forman
parte da Comisión de Seguimento da Orde de Protección. Non obstante, no suposto de
que a vítima non estea asistida por profesional destinado á súa asistencia, a súa cobertura podería resultar incompleta por canto a vítima descoñece as medidas tanto penais
como civís cuxa adopción poida ser acordada polo xuíz ou tribunal, e aínda que, en relación coas medidas na orde penal, poderán ser adoptadas de oficio, en canto ás civís,
salvo as relativas á protección dos menores,419 deberán ser instadas pola parte, e non
417 Véxase, en relación coa análise da protección das vítimas da violencia, Delgado Martín, J.: “La orden

de protección de las víctimas de violencia doméstica”, en La ley Penal. Revista de Derecho Penal,
Procesal y Penitenciario, ano I, n.º 2, (2004), p. 39; e Delgado Martín, J.: “La orden de protección de
las víctimas de violencia doméstica”, en Revista Xurídica Galega, n.º 39, 2º trimestre, (2003), p. 79.
418 Esta recomendación encóntrase recollida no Protocolo para a implantación da orde de protección, ela-

borado pola Comisión de Seguimento da Implantación da Orde de Protección das Vítimas de Violencia
Doméstica, Madrid, 2003, p. 11. (http://www.cgpj.es). A citada comisión está integrada por representantes do Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fiscalía Xeral do Estado, o Ministerio de Xustiza, o
Ministerio do Interior, o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, as comunidades autónomas, a
Federación Española de Municipios e Provincias, o Consello Xeral da Avogacía Española e o Consello
Xeral de Procuradores dos Tribunais Españois. A citada recomendación vén ligada ademais á propia
tramitación dos denominados “xuízos rápidos”, que requiren iniciarse a través de atestado, de conformidade co artigo 795 da Lacrim.
419 De conformidade co artigo 158,3º do Código civil, “o xuíz, de oficio ou por instancia do propio fillo [...]

ditará [...] as demais disposicións que considere oportunas, co fin de apartar o menor dun perigo ou
de lle evitar prexuízos”.
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sempre, diciamos, coñece a vítima a súa posibilidade de adopción; de aí a necesaria
asistencia dun profesional que garanta a súa adecuada tramitación.420
O número 4º do citado 544 ter LACRIM regula o trámite da admisión, e a posterior convocatoria de audiencia, establecendo un prazo máximo de 72 horas para a súa celebración, tras a cal resolverá.421
A orde de protección confírelle á vítima un estatuto integral de protección que comprende medidas cautelares de carácter penal, que poderán consistir en calquera das previstas na lexislación criminal, e medidas de carácter civil que poderán consistir en atribución do uso e aproveitamento da vivenda, réxime de custodia e vistas, comunicación e
estadías cos fillos e fillas menores, réxime de prestación de alimentos, ou calquera outra
medida que permita apartar o menor dun perigo ou evitarlle prexuízos, ademais das
medidas de carácter social previstas no ordenamento. O lexislador previu un prazo de
vixencia de 30 días para as medidas civís, polo que a vítima deberá instar perante o xuíz
civil competente a súa ratificación.422 Así mesmo, o número 9 do citado artigo 544 ter
prevé o dereito das vítimas de seren permanentemente informadas sobre o alcance e
vixencia das medidas adoptadas así como da situación penitenciaria do agresor, circunstancias estas últimas cuxa posta en marcha efectiva require un importante esforzo
por parte dos Poderes Públicos que aínda está en proceso de elaboración.423
O número 8 do artigo 544 ter LACRIM dispón a obriga de lles notificar a resolución adoptada non só ás partes senón ás administracións públicas competentes en materia de
seguridade, corpos e forzas de seguridade do Estado, ou de asistencia sanitaria ou
social. Para tal efecto, en todas as comunidades autónomas se designou un punto de
coordinación ao cal o xuíz ou tribunal remite testemuño íntegro da resolución e desde o
que se posibilita ás vítimas as axudas económicas ou de índole social previstas no ordenamento xurídico. A propia lei reguladora prevé a creación do Rexistro Central para a
Protección das Vítimas de Violencia Doméstica destinado a facilitarlles aos órganos xudiciais da orde penal, ao Ministerio Fiscal, á policía xudicial e aos órganos xurisdicionais
da orde civil a información precisa para a tramitación de causas civís ou penais, así como

420 Véxase o anexo I do presente texto, no que se incorpora un modelo ampliado de solicitude, atenden-

do á necesidade de que o modelo de orde de protección conteña a información máis completa e que
a petición da vítima sexa a máis precisa no ámbito das medidas penais e civís.
421 Véxase en relación coa comparecencia a Circular 3/2003 da Fiscalía Xeral do Estado.
422 De cara á necesaria coordinación entre as ordes civil e penal e a prol de evitar que xurdan disfuncións

entre os órganos xurisdicionais do ámbito penal que contradigan resolucións anteriores ditadas pola
orde xurisdicional civil, e tamén de cara á remisión inmediata das resolucións acordadas en materia
de protección ao citado órgano xurisdicional civil, a Comisión de Seguimento da Implantación da Orde
de Protección publicou o Protocolo de Coordinación entre as Ordes Xurisdicionais Civil e Penal,
Madrid, 2003. (http://www.cgpj.es).
423 A dificultade que implica en ocasións localizar as vítimas provoca que a Administración Penitenciaria

e as propias forzas e corpos de seguridade encontren dificultades para informar adecuadamente os
posibles prexudicados, sobre todo cando a resolución que se puidera ditar fose a posta en liberdade
do imputado, dificultade que require para a súa rectificación a sinatura de protocolos a nivel autonómico no que todos os operadores xurídicos competentes na materia, xuíces e tribunais se comprometan na necesaria coordinación.
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para a adopción, modificación, execución e seguimento de medidas de protección das
citadas vítimas. 424
O lexislador, tras constatar co transcurso do tempo que as comunidades autónomas son
as que levan a cabo a atención das vítimas a través dos organismos de igualdade e a
súa adscrición nalgúns supostos como Puntos de Coordinación das Ordes de
Protección, procedeu a ampliar a inicial previsión, permitindo na actualidade o acceso
dos PCOP á información necesaria en poder do rexistro central a prol de garantir o efectivo cumprimento das medidas de protección provisionais e definitivas.425

3. A.- O Punto de Coordinación das Ordes de Protección de Galicia
A lei reguladora da Orde de Protección establece que a orde de protección lles será notificada ás partes, e comunicada polo xuíz inmediatamente, mediante testemuño íntegro
á vítima e ás administracións públicas competentes para a adopción de medidas de protección, sexan estas de seguridade ou de asistencia social, xurídica, sanitaria ou psicolóxica, para o que se prevé o establecemento dun sistema integrado de coordinación
administrativa que garanta a axilidade destas comunicacións.426
A resposta desde as administracións públicas foi diferente nas distintas comunidades
autónomas do Estado español; nuns supostos a competencia foi asumida polas propias
Oficinas de Atención ás Vítimas, e noutros, polos organismos autonómicos destinados a
levar a cabo as políticas de igualdade, con diferentes resultados en canto á súa xestión
e ao nivel de atención que a lei reguladora prevé no seu articulado.427
A Comunidade Autónoma de Galicia asume a competencia dentro do ámbito do Servizo
Galego de Igualdade, como organismo autónomo da Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar. A decisión sobre cal debía ser o tipo de servizo e atención tomouse atendendo á consideración de que a posible xestión e atención das vítimas debía ser levada a
cabo desde aqueles servizos das administracións públicas cuxo desenvolvemento no
ámbito da atención xurídica e social fose máis especializada e cuxo persoal recibise a
correspondente formación en materia de xénero.

424 Véxase o apartado 2 do artigo 2 do Real decreto 355/2004, do 5 de marzo, polo que se regula o

Rexistro Central para a protección das vítimas da violencia doméstica.
425 Véxase o Real decreto 513/2005, do 9 de maio, polo que se modifica o Real decreto 355/2004, do 5

de marzo, polo que se regula o Rexistro Central para a protección das vítimas da violencia doméstica.
426 Véxase o apartado 8º do artigo 544 ter da Lei de axuizamento criminal, segundo a redacción dada

pola Lei 27/2003, do 31 de xullo.
427 Segundo datos facilitados polo Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero en Cataluña,

Comunidade Valenciana, A Rioxa, Navarra e País Vasco, as competencias foron asumidas polas respectivas Oficinas de Atención ás Vítimas, dependentes da administración de xustiza; en canto a
Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castela e León, Ceuta (Cidade de), Comunidade de Madrid,
Galicia, Illas Baleares e Murcia, foron as diferentes direccións xerais competentes en materia de
Igualdade as que asumiron esa competencia, atendendo á especial capacitación e formación do persoal que presta servizos nos citados organismos. En canto a Andalucía e Castela-A Mancha, encóntrase pendente de designar o Punto de Coordinación. http://www.poderjudicial.es.
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No momento en que se asume a citada competencia, a Comunidade Autónoma de
Galicia contaba cunha Rede de Centros de Información ás Mulleres –de titularidade
municipal pero en cuxo sostemento e formación participaba–, que podían colaborar de
forma directa na atención das vítimas se contaban cun servizo que, recibindo as comunicacións dos xulgados, servise de coordinación das peticións e necesidades destas.
Esta foi a razón que conduciu a determinar que fose un servizo que coñecese a propia
especificidade da problemática, contase con persoal técnico competente en asesoramento xurídico, laboral e psicolóxico e experiencia acreditada nel, servizos que como
Centro de Información ás Mulleres se desempeñaban desde o ano 1986, e desde o cal
foran atendidas máis de sesenta mil mulleres.428
O feito de que ademais contase cun servizo de asesores xurídicos, especialmente formados e con atención as 24 horas, os sete días da semana, foi algo que determinou a
súa adscrición.429
En canto ao marco normativo que serviu ao seu desenvolvemento, é necesario destacar,
en primeiro lugar, o Protocolo para a Implantación da Orde de Protección, que no seu
epígrafe 3.4, parágrafo 3º, apartado 2º, prevé o establecemento dun sistema de comunicación que permita a rápida remisión da orde de protección desde o xulgado ao Punto
de Coordinación.
Así mesmo, o Real decreto 355/2004, do 5 de marzo, polo que se regula o Rexistro
Central para a protección das vítimas da violencia doméstica, recolle na súa Disposición
Adicional Única a “comunicación das ordes de protección ás administracións públicas
competentes en materia de protección social”, e para tal efecto establece que “os secretarios dos xulgados e tribunais comunicarán as ordes de protección das vítimas de violencia doméstica que se adopten e as súas respectivas solicitudes, mediante testemuño
íntegro, a aquel ou aqueles puntos de coordinación designados pola comunidade autónoma correspondente, que constituirán a canle única de notificación destas resolucións
a centros, unidades, organismos e institucións competentes en materia de protección
social en relación con estas vítimas, de acordo co establecido no apartado 8 do artigo
544 ter da Lei de axuizamento criminal”.
Desde outra perspectiva, e en relación coa forma de levar a cabo a atención, partiuse do
contido da recomendación (2002) 5 do Comité de Ministros do Consello de Europa aos
estados membros, sobre protección das mulleres contra a violencia, a cal recomenda
como unha das medidas a de promover a posta en funcionamento de servizos proactivos de protección das vítimas que tomen a iniciativa de contactar coas vítimas desde que
o asunto é transmitido ás forzas e corpos de seguridade do Estado. Esta perspectiva proactiva foi asumida desde o seu inicio polo Punto de Coordinación das Ordes de
428 O Decreto 182/2004, de 22 de xullo, regula os centros de información ás mulleres e establece os requi-

sitos para o seu recoñecemento e funcionamento. DOG do 4 de agosto de 2004.
429 Cando se puxo en marcha o Punto de Coordinación das ordes de protección, Galicia contaba con 60

centros de información ás mulleres repartidos por todo o territorio, de titularidade municipal e con
impulso económico da Comunidade Autónoma, inscritos na Rede RIAM de atención a mulleres. Na
actualidade o número de Centros de Información as Mulleres ascende a 72, e a 27 casas de acollida
ou centros de emerxencia, pisos tutelados destinados a asegurar a protección das vítimas con especiais características cada un deles. O Servizo Galego de Igualdade é o organismo autonómico competente en materia de igualdade.
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Protección, en adiante PCOP, e como consecuencia diso tómase a iniciativa de contactar coa vítima anticipándose ás súas posibles necesidades.
Como consecuencia diso, e atendendo á importancia da citada comunicación, iniciáronse as xestións destinadas a que non só os xulgados de instrución da Comunidade comunicasen as ordes de protección que ditaban no ámbito das súas competencias, senón
que, partindo da consideración de que a protección ás vítimas podía ser adoptada en virtude da aplicación do artigo 544 ter, ou de ser o caso caso das medidas cautelares previstas no artigo 544 bis da Lei de axuizamento criminal, e incluso aínda cando inicialmente non se considerarse necesario adoptar protección porque non se daban as condicións necesarias para apreciar unha posible situación de risco, esta si podía ser adoptada con posterioridade por instancia da vítima ou, de ser o caso, do ministerio fiscal,
podendo ser adoptadas a través da imposición das penas accesorias.
O Tribunal Superior de Xustiza, en virtude do acordo adoptado pola Sala de Goberno do
14 de maio de 2004, insta xuíces e tribunais a comunicaren as citadas resolucións ao
PCOP, o que supuxo, desde esa data, que este servizo levase a cabo xestións de seguimento de 1.320 vítimas de violencia e beneficiarias/os de medidas cautelares, ou, se é
o caso, penas accesorias, prestando servizo as 24 horas do día durante os sete días da
semana.
O labor de seguimento en cada un dos supostos foi diferente en función da gravidade e
a problemática de cada caso, se ben é xeral a todos o supostos o labor de información
e, de ser o caso, a xestión da Asistencia Xurídica Gratuíta; o acceso inmediato, a través
das xestións necesarias cos sete Colexios de Avogados de Galicia, dá Quenda
Específica de Violencia; a atención psicolóxica das vítimas de violencia xestiónase a través do programa financiado pola Comunidade Autónoma e impartida a atención por
parte do Colexio Profesional de Psicólogos de Galicia; a xestión dos mecanismos de
acceso á Renda Activa de Inserción, o Programa de Alugamento financiado pola Xunta
de Galicia ou os ingresos nos Centros de Acollida ou, de ser o caso, Traslados de
Seguridade a outras comunidades autónomas e calquera outra prestación ou axuda que
a Comunidade Autónoma, administración local ou de ámbito nacional puidese agora ou
no futuro dispoñer a favor das vítimas.430
430 Na actualidade, desde o PCOP de Galicia infórmase e xestiónanse, se é o caso, por petición da víti-

ma, as indemnizacións que puideran derivarse da aplicación da Lei 35/1995, do 11 de decembro, de
axudas e asistencia a vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual. A posible aplicación ao
suposto do Decreto 233/2004, do 23 de setembro, polo que se modifica o Decreto 199/2002, do 6 de
xuño, en virtude do cal se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da
Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 1/2002, do 11
de xaneiro, para o período 2002-2005, e se integra o Decreto 35/2004, do 6 de febreiro, polo que se
regulan as subvencións aos arrendatarios no marco do programa bolsa de vivenda en alugamento do
Instituto Galego da Vivenda e Solo. No ámbito do acceso ao emprego xestiónase a aplicación da Orde
do 4 de xaneiro de 2005, da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, pola que
se modifica a do 5 de xuño de 2003, que establece un programa de fomento da inserción laboral das
mulleres vítimas de violencia doméstica. Entre as axudas económicas, o Real decreto 205/05, do 25
de febreiro, do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, regula para o ano 2005 o programa de Renda
Activa de Inserción para desempregados con especiais necesidades económicas e dificultade para
encontrar emprego, que prevé a condición de vítima de violencia de xénero como un suposto específico dentro dos posibles beneficarios/as, con requisitos tamén específicos para quen posuíse a condición.
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Á marxe da xestión anteriormente sinalada, un dos ámbitos onde houbo unha maior
implicación na atención ás vítimas foi no labor destinado a procurar a atención necesaria por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado, ou, de ser o caso, os órganos xurisdicionais, sobre todo naqueles supostos en que o PCOP ten coñecemento do
quebrantamento das medidas cautelares, ou penas accesorias adoptadas polos xuíces
e tribunais da Comunidade Autónoma.
Así mesmo, é de destacar a xestión inmediata dos teléfonos de marcación rápida con
cargo ao SGI e cuxa atención á vítima é levada a cabo pola Policía Autonómica nos
supostos de especial risco ou perigosidade do agresor.
A coordinación, polo tanto, entre os distintos estamentos destinados a procurar a protección das vítimas da violencia no ámbito familiar supón, no día de hoxe, un camiño que
se acaba de iniciar no que algúns deses estamentos detectan unha especial responsabilidade, e cuxo establecemento e consecución require unha canle áxil de transmisión
entre o PCOP e os órganos xurisdicionais, que é unha realidade no día de hoxe.
Transcorridos cinco meses desde a posta en marcha, levouse a cabo unha análise estatística das resolucións, que ascendían a seiscentas vinte, e cuxa atención ás vítimas se
xestionaba desde o Punto de Coordinación das Ordes de Protección de Galicia.
Os resultados permitíronnos elaborar un mapa e unha análise real da problemática da
violencia de xénero no ámbito familiar en Galicia, sempre partindo da consideración de
que as condutas e supostos obxecto de análise corresponden non con toda a amplitude
que deberan, senón só en relación con aquelas condutas delituosas que as vítimas
poñen en coñecemento das forzas e corpos de seguridade do Estado, e consecuentemente dos órganos xurisdicionais.

Desde o PCOP, e atendendo á comunicación por xulgados e tribunais das resolucións ditadas en
materia de medidas cautelares, ou, se é o caso, tras a comunicación da resolución xudicial para o
suposto do establecemento de penas accesorias, constitúese en servizo acreditado para a emisión da
acreditación da condición requirida por todas aquelas administracións públicas que consideren medidas especiais atendendo á condición de vítimas da violencia.
En canto aos supostos en que a vítima reunise as condicións necesarias previstas na lei, o posible
acceso ao Beneficio de Xustiza Gratuíta lévase a cabo desde o PCOP e a través da xestión con carácter urxente cos correspondentes colexios profesionais da Comunidade Autónoma.
En canto ao acceso á atención psicolóxica dentro do ámbito de actuación do convenio subscrito polo
Servizo Galego de Igualdade co Colexio de Psicólogos de Galicia para a atención a vítimas de violencia que permite dispoñer dentro do mesmo día que se solicita e ata a alta da atención psicolóxica
con profesionais da localidade onde reside a vítima e con cargo á Comunidade Autónoma.
Por último, e de conformidade co desenvolvemento que por parte das distintas administracións públicas se leve a cabo da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, as vítimas serán informadas puntualmente por parte das/dos letradas/os
deste servizo, para os efectos da súa posible percepción.
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3.B.- O mapa da violencia en Galicia
VÍNCULO DAS VÍTIMAS DE XÉNERO FEMININO CO AGRESOR
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SEN DATOS
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REVOGADAS POR PETICIÓN DA VÍTIMA
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SEN SENTENZA
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MEDIAS PENAIS INDIVIDUALMENTE
PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN
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MEDIDAS PENAIS EN PORCENTAXE TOTAL
PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN

95%
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MEDIDAS CIVÍS
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MEDIDAS CIVÍS EN PORCENTAXE
ATRIBUCIÓN DE USO E
APROVEITAMENTO DO DOMICILIO
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MEDIDAS DE ASISTENCIA E PROTECCIÓN SOCIAL
NINGUNHA MEDIDA DE ASISTENCIA E DE
PROTECCIÓN SOCIAL
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XURÍDICA
NON ASISTENCIA
XURÍDICA
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PRESTACIÓN SOCIAL
4%
PRESTACIÓN S. SOCIAL
NON PRESTACIÓN
SOCIAL

RENDA ACTIVA DE INSERCIÓN

RENDA ACTIVA DE
INSERCIÓN

16%

NON RENDA
ACTIVA DE
INSERCIÓN

84%

96%

PRESTACIÓN POR FILLO A CARGO

1% R.I.S.G.A.

7%

R.I.S.G.A
NON R.I.S.G.A.

PRESTACIÓN POR
FILLO A CARGO

93%

99%

RÉXIME DE ALUGAMENTO DA XUNTA
2%

NON PRESTACIÓN
POR FILLO A
CARGO

ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA
6%

RÉXIME DE
ALUGAMENTO DA XUNTA

ATENCIÓN
PSIQUIÁTRICA

NON RÉXIME DE
ALUGAMENTO DA XUNTA

98%

94%

NON ATENCIÓN
PSIQUIÁTRICA

Con data do 6 de xuño de 2005, e transcorrido un ano desde que se puxo en marcha de
forma efectiva, o PCOP realiza unha nova análise das resolucións xudiciais cuxa xestión
da atención das vítimas se levou a cabo no citado ano.
Para tal efecto, tívose en conta a totalidade das resolucións que se recibiron entre o 6 de
xuño de 2004, data de recepción por parte de xulgados e tribunais da petición remitida
polo Tribunal Superior de Xustiza, e o 6 de xuño de 2005, cifra que alcanzou un total de
1.289.
Con excepción de 38 persoas que na actualidade se encontran en trámite de seren localizadas, por descoñecer o xulgado ou, de ser o caso, os servizos sociais o domicilio onde
se encontran, no resto dos supostos contactouse e atendéronse todas e cada unha das
vítimas, de conformidade co informe de seguimento que como exemplo se xunta como
Anexo II do presente texto.
Os resultados indícannos que a resposta dos xuíces e tribunais ante a petición por parte
das vítimas é maioritariamente atendida; non obstante, e tal e como puido ser constatado sete meses antes, o nivel de auxilio económico e asistencial aínda deixa moito que
desexar, pois detectáronse carencias importantes especialmente en relación coa dificultade no acceso ás prestacións económicas e co reducidas que son. Por outro lado, e a
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pesar da posta en marcha polo Ministerio de Asuntos Sociais do programa de
Teleasistencia destinado á dotación de medios técnicos específicos de protección, GPS,
o alcance do citado programa, polo menos no que incumbe a Galicia, foi moi escaso,
sobre todo atendendo ao importante número de vítimas cuxa xestión das axudas foi levada a cabo polo PCOP, e respecto das cales non foi posible acceder a esa protección.
Temporalmente, e desde principios de 2004, a Comunidade Autónoma puxo en mans de
48 vítimas os denominados teléfonos de marcación rápida; teléfonos móbiles entregados
pola Policía Autonómica a instancias do PCOP e tras a acreditación da condición de vítima, instrumentos con menor capacidade de eficacia que o GPS pero que dotan a vítima
dun instrumento que transmite seguridade. En canto ao número de dotacións de GPS do
Programa de Teleasistencia do Ministerio, e ata o día 10 de xuño, a cifra ascende a 25,
número moi insuficiente á vista do importante número de vítimas que consideran que a
dotación incrementaría o seu nivel de protección.431
O programa do Servizo de Teleasistencia Móbil para as vítimas da violencia de xénero é
froito do Plan de Medidas Urxentes para a Prevención da Violencia de Xénero aprobado
polo Consello de Ministros o 7 de maio de 2004, aprobado con carácter previo. Con data
de outubro de 2004 o Imserso, a Federación de Municipios e Provincias e a Cruz
Vermella acordan un sistema de tramitación e acceso a través da petición por parte dos
servizos sociais nos que a vítima se encontrase empadroada, petición á que se deberá
xuntar unha “copia debidamente compulsada da orde de protección”.432
O sistema, non obstante, foi concibido prescindindo de que as resolucións ditadas polos
órganos xurisdicionais que poden conter medidas de protección non son soamente as
ordes de protección á que fai referencia o artigo 544 ter da Lei de axuizamento criminal,
senón que poderán ser ditadas de conformidade co artigo 13 o 544 bis, ou, se é o caso,
a través da sentenza e o establecemento de penas accesorias.
Así mesmo, o medio de acreditar a vixencia dunha resolución que contén unha resolución non é a través da compulsa, senón a través dun testemuño expedido polo propio
órgano xurisdicional, e cuxa tramitación deberá facer a propia persoa interesada, pois os
servizos sociais non teñen lexitimación para iso. Ao anterior haberá que sumar a especial dificultade que xurda cando a necesidade de protección deveña de momentos moi
separados no tempo coa adopción inicial da medida cautelar, feito que dificulta o acceso
á certificación acreditativa, xa que os autos maioritariamente deberán ser remitidos ao
órgano encargado de xulgar, circunstancias que se verán agravadas polo feito de que as
resolucións a través das cales se adoptan medidas de protección poden ser obxecto de
revogación polo órgano xurisdicional, polo que resulta imprescindible que a petición do
medio telemático vaia acompañado de certificación acreditativa da citada vixencia de
cara a evitar a entrega de recursos a quen non ten xa a necesidade.433
431 Véxanse as Normas xerais do Servizo de Teleasistencia Móbil para as vítimas da violencia de xénero

de outubro de 2004, publicadas na páxina http://www.mtas.es, nas que se describe o sistema de acceso ao programa.
432 Véxase o punto 1.4.- Incorporación ao servizo. Páxina 9 das Normas xerais referidas, no punto 430.
433 Mesmo cando a finais de 2004, o PCOP, atendendo á súa condición de organismo competente na xes-

tión e posta en mans das vítimas, solicitou do ministerio competente a súa adscrición ao programa,
ou, de ser o caso, a consideración da súa petición análoga á cualificación de urxente a que fai referencia o parágrafo 5º do punto 1.4 das normas.
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Os datos que fornece o estudo poñen en evidencia a insuficiencia dos medios que aínda
a sociedade española utiliza a favor das vítimas, o que permite percibir a estas que as
resolucións ditadas polos órganos xurisdicionais son en si mesmas insuficientes se non
van acompañadas dunha adecuada contribución orzamentaria e unha correcta xestión
dos medios ofrecidos, que deberán realizar aqueles profesionais especialmente acreditados para iso.

3.C.- A protección da vítima, unha débeda histórica coas mulleres.
PCOP de Galicia
Resolucións nas que se acordan medidas de protección e comunicadas por xulgados e tribunais entre o 06/06/04 e o 06/06/05
1.289

Medidas penais ou civís aplicadas como medidas cautelares a través dunha
orde de protección
1,50%
42,75%

59,50%

Só medidas civís
Só medidas penais
Medidas penais e civís

Táboa I: En segundo lugar procedeuse a analizar que tipo de medidas se impuxeran,
destacando que hai unha porcentaxe moi elevada de supostos –42%– nos que só se
adoptan medidas penais, o cal puidera estar vinculado á falta da asistencia letrada das
vítimas.

434 Mesmo cando existe constancia no PCOP de ordes de protección nas que se lle impediu ao agresor

residir nunha determinada poboación, na relación que serve de base ao estudo estatístico non consta ningún suposto en que o órgano xurisdicional determinase que o imputado deba residir nun domicilio ou lugar concreto. Esta circunstancia puidera ter importancia se a comparamos coa posibilidade
que abriu o lexislador a través da reforma do CC en materia de separación e divorcio, e que a teor do
Informe de Relatorio remitido desde o Congreso ao Senado, o lexislador, se se aproba definitivamente o citado texto, vai facultar os xuíces e tribunais, en virtude dos supostos excepcionais de “custodia
compartida” a obrigar os proxenitores a viviren nun determinado domicilio, e incluso a viviren cada tres
meses nun diferente, sen que sexa necesario que ningún dos proxenitores cometese ningunha acción
delituosa, nin en principio conduta reprochable. Véxase o artigo 8 do proxecto de lei polo que se modifica o CC en materia de separación e divorcio, que dá unha nova redacción ao artigo 92 do CC. Texto
remitido polo Congreso dos Deputados. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII lexislatura, 5 de maio de 2005.

198
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

Medidas Penais acordadas por Xuíces e Tribunais
Prisión provisional ....................................................................................2,50%
Prohibición de comunicación ....................................................................61,2%
Prohibición de aproximación........................................................................72%
Prohibición de residencia..........................................................................1,25%
Retirada de armas ......................................................................................5,5%
Suspensión de licenza de armas..............................................................7,25%
Expulsión de residentes irregulares ..............................................................0%
Custodia familiar ............................................................................................0%
Internamento en Centro Psiquiátrico ............................................................0%
Internamento en Centro de Deshabituación..................................................0%
Obriga de residir nun lugar determinado ......................................................0%
Tratamento médico externo ......................................................................0,25%
Programas Formativos, Educativos, Profesionais, etc ..................................0%
Internamento en Centro Educativo Especial ............................................0,25%
Outras medidas..............................................................................................5%

Prisión provisional

Medidas Penais acordadas por Xuíces e Tribunais
Prohibición de
comunicación
Prohibición de
aproximación
Prohibición de residencia

0,25%
5% 2,50%
0,25%
5,50% 7,25%
1,25%
61,20%

Retirada de armas

72,00%

Suspensión de licenza de
armas
Tratamento médico
externo
Internamento en Centro
Educativo Especial
Outras medidas

Táboa II.- Medidas penais. Destaca o feito de que a prohibición de aproximación se impoña no 72% dos supostos, e creo que é significativo que se acorde a prisión provisional
nun 2,5%, e que a non adopción da medida de internamento en centro psiquiátrico acredita que a “enfermidade mental” non está especialmente vinculada ao exercicio da violencia contra as mulleres.434
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Medidas Civís acordadas a través dunha
orde de protección
Artigo 544 ter Lecrim
Atribución de domicilio á vítima ..............................................................13,25%
Garda e custodia de fillos e fillas a favor da vítima ................................13,25%
Visitas e estancias cos fillos e fillas a favor do inculpado ......................10,25%
Pensión alimentaria ................................................................................12,75%
Outras medidas..............................................................................................3%

Medidas penais ou civís aplicadas como medidas cautelares a través dunha
orde de protección
3%

13,25%

12,75%

Atribución de domicilio á
vítima
Garda e custodia de fillos e
fillas a favor da vítima
Visitas e estancias cos fillos
e fillas a favor do inculpado

10,25%

13,25%

Pensión alimentaria
Outras medidas

Táboa III.- Medidas civís. Esta táboa non constata máis que a realidade social na que
nos desenvolvemos: se miramos ao noso arredor e observamos como se desenvolven
as familias que teñen fillos ou fillas menores, percibimos que, a pesar da masiva incorporación da muller ao mercado de traballo, iso non impediu que sigan as nais, maioritariamente, asumindo o coidado directo e cotián dos fillos e das fillas, incluso tras a ruptura; é máis, do 90% dos procesos que se tramitan de mutuo acordo, ambos os proxenitores “conveñen voluntariamente” en que as e os menores permanezan baixo a custodia
das súas nais, o cal permite afirmar que non é o ordenamento xurídico nin os órganos
xurisdicionais os que “favorecen” as nais, senón que as resolucións xudiciais non fan
máis que rexistrar a realidade, e esta realidade non pode menos que manifestarse cando
a ruptura está presidida pola violencia, e os xuíces e tribunais da orde penal teñen que
intervir. As cifras son a acta notarial dunha realidade que ás veces non lles gusta a todas
as persoas.
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Delito ao que están vinculadas as ordes de protección
ditadas polos xulgados de instrución de Galicia e notificadas ao PCOP
Homicidio ..................................................................................................0,92%
Lesións......................................................................................................3,20%
Contra a integridade moral ....................................................................79,00%
Contra a liberdade e indemnidade sexual ................................................1,23%
Contra a liberdade ....................................................................................13,8%
Admón. de xustiza:quebrantamento
de medidas de protección ........................................................................1,84%

de instrución de Galicia e notificadas ao PCOP

13,80%

1,84% 0,92% 3,20%

1,23%

79%

Homicidio
Lesións
Contra a integridade moral
Contra a liberdade e indemnidade sexual
Contra a liberdade
Admón. De xustiza: quebrantamento de medidas de protección

Táboa IV.- Delitos aos que están vinculadas. Cómpre destacar que maioritariamente o
delito vinculado á orde de protección é o delito contra a integridade moral; en definitiva,
o xulgador está analizando e protexendo as vítimas da violencia habitual, non da violencia ocasional. É o artigo 173.2 do Código Penal o de aplicación maioritaria, non o novo
artigo 153 do Código Penal. As mulleres non piden protección por un altercado puntual,
senón por un proceso de sometemento que vulnera a integridade moral das persoas.
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Vínculo entre vítimas e inculpados
Parella ....................................................................................................63,25%
Ascendentes ............................................................................................9,25%
Descendentes ..........................................................................................3,25%
Irmán/Irmá ....................................................................................................2,%
Outros conviventes ..................................................................................0,75%
Outro tipo ..................................................................................................0,75%

Vínculo entre vítimas e inculpados
3,25%

2,00% 0,75% 0,75%

Parella

9,25%

Ascendentes
Descendentes
Irmán/Irmá
Outros conviventes
63,25%

Outro tipo

Táboa V.- Vínculo. No 93% dos supostos as vítimas son mulleres e no 63% o inculpado
e a vítima estaban unidos por un vínculo conxugal ou análogo.435

435 O cal constata que un número importante de mulleres non deben temer saír á rúa e relacionarse con

estraños; é a relación de afectividade a que se converte nun factor de risco para moitas mulleres galegas.
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Período de consulta: Entre 06/06/2004 e 06/06/2005
Beneficiarias de Renda Activa de Inserción

4%

Beneficiarias de asistencia xurídica gratuíta

8,25%

Beneficiarias da Renda de Inserción Social de Galicia

1%

Beneficiarias de asistencia psicolóxica da Xunta

4,25%

Beneficiarias de casa de acollida

1,25%

Beneficiarias do programa de alugamento da Xunta

0,5%

Beneficiarias de orientación laboral da Xunta

1,25%

Beneficiarias doutras medidas asistenciais

2,25%

Sen medidas

77,25%

4,00%

8,25%

1%

4,25%
1,25%
1,25%
0,50%
2,25%

77,25%
Renda Activa de Inserción
Asistencia xurídica gratuíta
Inserción Social de galicia
Asistencia psicolóxica da Xunta
Casa de Acollida
Programa de alugamento da Xunta
Orientación laboral da Xunta
Doutras medidas asistenciais
Sen medidas

Táboa VI.- Vítimas ás que, contando cunha orde de protección, se lles concederon medidas de asistencia e protección social.
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Medidas penais ou civís aplicadas como medidas cautelares a través dunha
orde de protección
33,07%

A Coruña

45,07%
Lugo
Ourense

13,34%

Pontevedra

8,52%

Táboa VII- Provincias. Destaca que as provincias da Coruña e Pontevedra son aquelas
onde hai un número máis importante de ordes ditadas.

Sentenzas comunicadas polos xulgados e tribunais ao
PCOP: atendendo á resolución da sentenza
1.- Ditouse sentenza no 31% dos supostos obxecto de análise
2.- A análise das citadas resolucións indícanos:
Sentenza condenatoria ....................................................................87,10%
Sentenza absolutoria ........................................................................12,90%
Sentenzas comunicadas polos xulgados e tribunais ao PCOP:
atendendo á resolución da sentenza
12,90%

Sentenza condenatoria
Sentenza absolutoria
87,10%

Táboa VIII.- Sentenzas. Tras a instrución do procedemento e a celebración do correspondente xuízo, e dentro dos supostos nos que recaeu sentenza (31%), no 78% a sentenza é condenatoria e impón as citadas medidas de protección non xa como medidas
cautelares, senón como penas accesorias, o cal constata que no 78% dos supostos os
nosos tribunais non se equivocaron ao considerar que se estaba ante unha real situación
de risco para a vítima, o que nos permite afirmar que cando as vítimas da violencia se
dirixen aos nosos tribunais as pretensións de protección están presididas maioritariamente pola sensatez e a racionalidade.
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Na táboa anterior o acento ponse por fin no condenado, non na vítima, porque detrás de
1.289 OP hai a mesma cantidade de cidadáns que viron profundamente recortados os
seus dereitos fundamentais polo risco que supón para a vida das súas familias vivir na
súa compañía, e no 78% dos supostos e tras a tramitación dun procedemento presidido
polo respecto ás garantías os nosos tribunais confirman esas medidas.

Reconto de resolucións en que se adoptaron medidas
cautelares e se procedeu á súa revogación
Os xulgados proceden á revogación das medidas cautelares nun 6,4% de supostos; de todos eles, no 76% é por petición da vítima
Total revogacións ..................................................................................6,4%
Por petición da vítima ............................................................................76%
Reconto de resolucións en que se adoptaron medidas cautelares e se
procedeu á súa revogación
6,40%

Total por revogacións

Reconto de resolucións en que se adoptaron medidas cautelares e se
procedeu á súa revogación

Por petición da vítima
76,00%

Táboa IX.- Revogación. Por último, é significativo tamén o cómputo dos supostos en que
a vítima insta dos nosos tribunais, tras a adopción dunha medida cautelar, a revogación
desta.
Os xulgados procederon á revogación das medidas cautelares nun 6,4% de supostos; de
todos eles, no 76% é por petición da vítima, mesmo cando se detecta polo seguimento
que se lle fai á vítima desde o PCOP que a reconciliación se produce en moitos máis
supostos dos que se lle comunica ao xulgado.
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Esta circunstancia constitúese nuns dos aspectos máis debatidos e no expoñente máis
significativo da propia especificidade e complexidade da problemática da violencia, complexidade que os poderes públicos están obrigados a ter en conta, que deberán non perder de vista á hora de establecer as formas de intervención a favor das vítimas, e iso na
medida de que en moitos supostos o que está en xogo é a propia integridade da vítima
e incluso en ocasións a das súas fillas e fillos menores. Incluso se percibe xa o importante número de vítimas que non desexa que se execute a pena cando hai sentenza condenatoria.
É indubidable que as vítimas non deben ter a capacidade de decidir cando unha pena
debe ou non executarse, pero creo que o sistema penal debe facer compatible a sanción
dunha conduta tan grave e a posibilidade de dar resposta ás demandas dunhas vítimas
cuxa problemática é filla da desigualdade e cuxa situación persoal, profesional e familiar
non cambia da noite á mañá só polo feito de dirixirse a un xulgado e que o titular dun xulgado dite unha resolución determinada.
A propia desigualdade segue vixente cando a vítima sae do xulgado e a dependencia
económica, a indefensión xurídica, a dependencia emocional do seu agresor seguen
estando ao seu lado, sen esquecernos dun factor que me resisto a non mencionar, como
é o especial vínculo que existe entre as mulleres e as súas fillas e fillos menores, que as
paraliza á hora de tomaren decisións, ou imos seguir prescindindo de que a maternidade impregna e condiciona a vida das mulleres desde o mesmo momento do nacemento
das fillas e dos fillos a prol do respecto á neutralidade das nosas normas.
Articular un dereito penal presidido pola súa función sancionadora é perfectamente compatible cun dereito penal que atenda á necesidade de protección, de participación da vítima e de resposta ás especiais situacións nas que se desenvolven; e facelo desta forma
é tocar o corazón do estado social e de dereito.
Se non o facemos así, acabaremos como nalgúns estados de Norteamérica, onde se
permite deter as vítimas deste tipo de violencia e mantelas en dependencias policiais
mentres non presten colaboración coa imputación á súa parella.
Se os operadores xurídicos pretenden reconducir o intento dunha vítima de desdicirse
na súa declaración ou de evitar a condena do seu esposo ou compañeiro para a posible
imputación da vítima dun delito de obstrución á xustiza, ou de indución ao quebrantamento da OP, ou incluso de denuncia falsa, desde a Administración de Xustiza estarase
abocando as vítimas a un precipicio.
Non podemos prescindir doutras circunstancias que se entrelazan na vida das persoas
e acrecentan as posibilidades de ver a súa vida mediatizada pola problemática da violencia; aquelas mulleres cuxa propia realidade cotiá e circunstancias especiais de vida
as sitúan nunha posición que as fai moito máis vulnerables ante a posibilidade de sufrila e menos capaz de procurar para si os instrumentos precisos para que a conduta sexa
evitada ou, se é o caso, sancionada; aquelas ás que as medidas adoptadas polos poderes públicos lles quedan moi lonxe e inalcanzables aínda hoxe porque as súas propias
características dificultan a busca da solución; en definitiva, as máis desiguais.
Moitas desas mulleres séntense alleas aos textos legais e ás reformas que conteñen.
Aínda que escoiten con frecuencia que as leis se acompañan de posibilidades, estas
mulleres, a pesar de seren consideradas as vítimas máis vulnerables, perciben que esas
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posibilidades poucas veces chegan. En realidade, moitas destas mulleres perciben que
a lei non as recoñece.
Centrar a solución nun dereito penal que, partindo desa aparente neutralidade, incida
nunha maior criminalización ou no agravamento das penas, sen que iso se complemente coa suficiente dotación de recursos, conduciranos a un camiño sen retorno, sobre todo
á vítima, pero tamén ao resto da sociedade, que presencia como o noso dereito, esencialmente garantista, se ve profundamente modificado, sen obter resultados.
Os poderes públicos teñen na súa man os instrumentos necesarios para cambiar o
rumbo iniciado nos últimos anos e agravado a través das reformas de 2003; a resposta
penal xa se está producindo, os xuíces e tribunais realizaron o seu cometido; se esta
resposta non vai acompañada do esforzo dos responsables doutros ámbitos, estaremos
reconducindo as vítimas ao abismo.
A modo de conclusión, é importante salientar a unanimidade de todos os responsables
políticos á hora de elaborar a proposta de regulación da orde de protección e o acerto
do lexislador na súa norma aprobada. Non obstante, é preciso sinalar que o lexislador
insta a modificación dos instrumentos de protección, non tanto á vista das importantes
cifras de denuncias presentadas ante forzas e corpos de seguridade do Estado por condutas violentas no seo do ámbito familiar, canto pola inquietude provocada pola existencia dun número de supostos –unha media de setenta ao ano– en que a gravidade das
condutas tivo como resultado a morte da vítima, e incluso con moita frecuencia acompañada da morte das fillas e dos fillos menores; obviando ás veces que a propia natureza e características da problemática impide valorar, en moitos dos supostos, a especial
vulnerabilidade en que se desenvolven as vítimas de cara a un posterior acto violento,
tras a adopción das medidas cautelares.
É preciso preguntar se as medidas previstas a través da orde de protección comportan
realmente a capacidade de impedir a comisión dun feito delituoso de especial gravidade
cando o agresor decidiu pór fin á vida das vítimas; é dicir: ¿Cal é o nivel de protección
que pode alcanzar unha resolución xudicial que require do agresor non aproximarse á
vítima a 50, 300 ou 500 metros? ¿En que supostos é suficientemente coercitiva para un
imputado a resolución dun órgano xudicial para que se cumpra? ¿E en que outros supostos é necesario que o Estado dote a vítima dun especial apoio para o cumprimento da
resolución? ¿Será en todos os supostos suficiente coa dotación dun teléfono de conexión inmediata coas forzas e corpos de seguridade do Estado ou haberá que valorar
incluso o acompañamento durante as 24 horas do día por parte de efectivos destinados
á súa protección? ¿Realmente pode unha sociedade democrática como a nosa e cun
nivel de desenvolvemento próximo aos países máis desenvolvidos do mundo soportar
moralmente (xa que non hai dúbida de que economicamente podería) que varios miles
de mulleres deban ser protexidas por efectivos policiais durante o transcurso dun tempo,
en principio non susceptible de ser calculado?
En moitos dos supostos, o contido propio da resolución, impedíndolle ao agresor aproximarse á vítima, será suficiente para que este último cumpra o ordenado;436 non obstante, non podemos perder de vista que a raíz do problema radica na profunda desigualda436 Entre o 1 de agosto de 2003, data en que entrou en vigor a Lei reguladora da orde de protección, e o

31 de decembro do mesmo ano foron presentadas ante os xulgados españois 7869 solicitudes de
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de en que aínda se desenvolve a vida de moitas mulleres na nosa sociedade, e mesmo
cando o nivel de respecto aos órganos xurisdicionais é aínda elevado non hai dúbida de
que pór a mirada nos instrumentos penais, como suficientes por si sós para resolver a
problemática da violencia, é equivocar o camiño.437
A resposta a estes interrogantes fai xurdir novamente o escepticismo ante os instrumentos penais como válidos para a resolución do conflito; pero aínda que en si mesmos non
son suficientes para resolver o grave conflito social que subxace tras as agresións, é
indubidable que é imprescindible evitar a reprodución da conduta contra a muller afectada, polo que a reacción do sistema penal debe ser o suficientemente enérxica438 a fin de
que o agresor perciba que o seu poder de control sobre a vítima, tras a intervención
penal, se debilitou substancialmente. A única forma de que o agresor o perciba é que se
dote esta última de medios capaces de facer efectiva esa resolución xudicial, aínda que
esa dotación xa non sexa competencia do poder xurisdicional.439
Non obstante, a dúbida principal reside nese número limitado de supostos en que o agresor, dunha forma ou outra, percibe que a resolución xudicial vulnera profundamente os
dereitos de que se cría merecedor, e non está disposto a respectar as prohibicións que
na orde do xulgado se lle impoñan, transmitindo dunha ou outra forma a súa firme vontade de non acatar o mandamento xudicial.

ordes de protección; acordáronse en 6004 supostos, e non se acordaron en 1865, o que representa
que en 76% dos supostos os xuíces e tribunais consideraron que a solicitude vai acompañada dunha
acreditada situación obxectiva de risco para as vítimas; cifras que nos permiten valorar a reforma como
adecuada na medida en que puxo en mans de xuíces e tribunais un instrumento de indubidable aplicación práctica. En dous supostos, malia ter sido acordada a orde de protección que supuña o afastamento do agresor, este acabou coa vida das súas vítimas e nun dos supostos acabou tamén coa
vida dos seus dous fillos menores; nun dos supostos prendeulle lume á vivenda coa súa esposa e
dous fillos menores dentro, e no outro suposto atropelou co seu vehículo á vítima en tres ocasións ata
que faleceu. http://www.poderjudicial.es.
437 Véxase Bodelón González, E.: “El tratamiento jurídico-penal de la violencia contra las mujeres y sus

deficiencias” en Sistema penal y problemas sociales, Tirant lo Blanch,Valencia, 2003, p. 474.
438 A necesidade desa resposta enérxica non é tan unánime. Así, para Mª. J. Benítez Jiménez “a prisión

provisional é unha medida perigosa, pois significa privar unha persoa da súa liberdade individual e
implica unha tensión dialéctica entre os principios de liberdade persoal e presunción de inocencia e
aseguramento do proceso”. Benitez Jiménez, Mª. J.: Violencia contra la mujer en el ámbito familiar.
Cambios sociales y legislativos, Edisofer, Madrid, 2004, p. 137.
439 O Consello de Ministros do 7 de maio de 2004 aprobou un “Plan de medidas urxentes contra a vio-

lencia de xénero”. O Plan, proposto polos ministerios de Xustiza, de Interior e de Traballo e Asuntos
Sociais, contén medidas, algunhas delas xa previstas con anterioridade, destinadas a mellorar o
amparo ás vítimas e reparar disfuncións da orde de protección ás vítimas da violencia doméstica.
Entre as medidas aprobadas encóntrase a de que a Fiscalía Xeral do Estado inste os fiscais a solicitar a suspensión dos réximes de visitas, solicite prisión provisional ante o incumprimento da orde de
afastamento, elaboración dun único formulario de denuncia, elaboración entre as forzas e corpos de
seguridade e a Fiscalía dun mapa de risco, a entrega de teléfonos móbiles de marcación rápida para
as vítimas, e a dotación de 570 efectivos policiais destinados á vixilancia do cumprimento da orde de
protección. No entanto, non se prevé maior dotación económica que a xa prevista, e contida na Renda
de Inserción Laboral. Xornal El País, 8 de maio de 2004, p. 35.
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É indubidable o complicado que supón valorar o índice de perigosidade dun suxeito que
se sente abandonado por aqueles aos que durante moito tempo creu do seu lado, e para
isto xuíces e tribunais deberán poder contar con persoal técnico especializado que permita avaliar o risco de sufrir novas agresións ou agresións de maior gravidade,440 pero o
que os operadores xurídicos non deben esquecer é que o ordenamento procesual lles
confire a xuíces e tribunais unha ampla capacidade de ditar medidas cautelares que eviten novos actos violentos, e aínda que a prisión provisional supón unha intervención moi
grave nun dereito fundamental básico cal é a liberdade da persoa,441 constitúese como
unha medida imprescindible nalgúns dos supostos en que a gravidade das condutas e a
especial perigosidade de agresor o requiran;442 sobre todo, tras a reforma operada pola
Lei 13/2003, do 24 de outubro, de reforma da Lei de axuizamento criminal en materia de
prisión provisional, e por maior abastanza trala aprobación da Lei Orgánica 1/2004 de 28
de decembro.443

440 Véxase ao respecto Garrido Genovés, V.: “Protocolo para la evaluación del riesgo y la respuesta ante

los casos de malos tratos” en Psicópatas y otros delincuentes violentos, Tirant lo Blanch, Valencia,
2003, p. 292; e Echeburúa Odriozola, E.: “Comparecencia do 25 de xuño de 2001, previa ao Informe
do Relatorio sobre a erradicación da violencia doméstica, constituída no seo da Comisión Mixta dos
Dereitos da Muller” en Boletín Oficial das Cortes Xerais, VII Lexislatura, n.º 374, p. 19.
441 O Tribunal Constitucional, a través da sentenza 147/2000, do 29 de maio (EDJ2000/9372), desenvol-

veu os principio de legalidade e excepcionalidade en relación coa prisión provisional. De conformidade con esta resolución, o papel nuclear que desempeña a liberdade no sistema que configura a
Constitución, ben como valor superior do ordenamento xurídico (artigo 1.1 CE), ben como dereito fundamental (artigo 17CE), determina que gozar da liberdade sexa a regra xeral, sendo a súa privación
a excepción.
442 Véxase a análise relativa aos requisitos que han de concorrer en orde á constitucionalidade da prisión

provisional en J. Brage Camazno: “La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica:
dimensión penal y afectación de derechos fundamentales” en El Derecho. Diario de Jurisprudencia,
Ano XI, n.º 1942, (2004), p. 4.
443 Para C. Conde-Pumpido, fiscal xeral do Estado, a solicitude de prisión provisional en caso de que-

brantamento será un “obxectivo esencial”. Xornal El País, 8 de maio de 2004, p. 35.
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3.D. - Conclusión
A análise das situacións descritas permite afirmar que é certo que, malia non existir na
actualidade ningunha norma que de forma expresa regule que as mulleres sigan sendo
desiguais, en realidade non foi necesario, porque o ordenamento xurídico, as normas
que garanten a Igualdade e o Dereito Fundamental á non Discriminación por razón de
sexo non tiveron a suficiente forza para permitir que a realidade se modifique.
É imprescindible modificar o discurso, é inevitable realzar novamente o carácter universal da dignidade das persoas, e a capacidade destas para decidir individualmente o
camiño e a concepción propia dos seus límites. Os homes e as mulleres deberán caracterizarse pola súa propia autonomía racional e moral, pola súa propia capacidade de
tomar decisións e elixir o camiño que desexen, tanto no ámbito da súa vida privada como
no ámbito do público.
Como expresa HABERMASS “os problemas de trato igual do home e a muller obrigan a
apercibirse do feito de que a apetecida efectiva igualdade de dereito non pode entenderse soamente como tratos de favor outorgados polo Estado sociais o sentido dunha
xusta distribución de bens sociais. Os dereitos que foren só poden facultar ás mulleres
para configurar as súas propias vidas no marco dunha autonomía privada na medida en
que simultaneamente posibiliten unha participación dotada duns mesmos dereitos na
práctica da autodeterminación cidadá, posto que só as afectadas mesmas poden clarificar en cada caso cales son os aspectos relevantes de igualdade e desigualdade”.444
E ás propias mulleres correspóndelles decidir e esixir o cumprimento dos seus dereitos
desde as súas experiencias concretas, desde o seu propio sufrimento. A decisión e
determinación de cal é a medida dese sufrimento, de cando os dereitos foron ou non vulnerados non debe estar ao arbitrio dunha interpretación realizada polos órganos xurisdicionais; por iso e en atención a esa capacidade de exercer a liberdade de elección dunha
forma plena, é imprescindible que exista plena participación das mulleres e dos homes
no proceso de creación das normas. O exercicio dos dereitos fundamentais está esencialmente ligado aos homes e ás mulleres, que, dotados dos mesmos dereitos, poden
optar pola súa realización ou por prescindir diso nun determinado momento, e esa elección é un proceso insubstituíble e irrenunciable.

Hoxe sabemos que a maior das inxustizas é tratar igual os que son desiguais, porque ao
facelo reproducimos a desigualdade;445 e diciamos en páxinas anteriores que centrar a
solución nun dereito penal que, partindo desa aparente neutralidade, incida nunha maior
criminalización ou no agravamento das penas sen que iso se complemente coa suficiente dotación de recursos, co recoñecemento á propia identidade dos suxeitos pasivo
e activo do delito, nos conducirá a un camiño sen retorno, sobre todo á vítima, pero
tamén ao resto da sociedade que presencia como o noso dereito esencialmente garantista se ve profundamente modificado, sen obter resultados.
Quizais a aplicación das medidas previstas na Lei integral de medidas contra a violencia
de xénero nos permita contemplar o comezo do final do túnel, un cambio de rumbo que
444 Habermas, J.: Paradigmas del derecho. Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 2005, p. 511.
445 Rubio, A.: Análisis jurídico de la violencia contra las mujeres, Instituto Andaluz de la Mujer, Estudios nº

18, p. 32
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lles posibilite ás mulleres percibir que a utilización do dereito é algo máis que un xogo de
especialistas que, observando desde a distancia, delimitan e deciden sobre a vida das
persoas; a montaxe dun crebacabezas no que os operadores xurídicos buscamos o
encaixe das pezas, incluso aínda que rematar o crebacabezas non leve consigo ningunha solución: como se a procura da resolución perfecta fose en si mesmo o fin perseguido polo dereito.
Os poderes públicos teñen na súa man os instrumentos necesarios para cambiar o
rumbo iniciado nos últimos anos; a resposta penal xa se está producindo; pero se esta
resposta non vai acompañada do esforzo dos responsables doutros ámbitos, estaremos
reconducindo as vítimas a un precipicio. A sociedade non pode seguir observando atónita o odioso prexuízo que se esconde tras a discriminación, a desigualdade e o doloroso escenario da violencia contra as mulleres; coa participación e o esforzo da outra mitade da humanidade permitirase recuperar a idea da Igualdade e a Xustiza como Dereitos
Fundamentais e irrenunciables que as mulleres poden exercer sen ningún obstáculo; e
iso non é máis que tocar o corazón e a esencia do Estado Social e de Dereito; en definitiva recuperar “a metade do aire, a metade do ceo”.
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ANEXO I: Modelo de escrito de solicitude de orde
de protección facilitado polo Punto de Coordinación
das Ordes de Protección de Galicia, PCOP, a todos os
servizos sociais e centros de información ás mulleres
da Comunidade Autónoma de Galicia, destinado a
facilitar a atención das vítimas da violencia de
xénero e doméstica

MODELO DE SOLICITUDE DE ORDE DE PROTECCIÓN
DATA:

HORA:

ORGANISMO RECEPTOR DA SOLICITUDE

Nome do organismo: ........................................................................................................
Enderezo: ..........................................................................................................................
Teléfono: ............................................................................................................................
Fax: ....................................................................................................................................
Correo-electrónico: ............................................................................................................
Localidade: ........................................................................................................................
Persoa que recibe a solicitude (nome ou número de carné profesional): ........................
..........................................................................................................................................

VÍTIMA
Apelidos:

Nome:

Lugar/Data de nacemento:

Nacionalidade:

Sexo:
Nome do pai:

Nome da nai:

Domicilio:
Teléfonos de contacto:
DNI n.º:
NIE Nº ou pasaporte n.º:
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SOLICITANTE QUE NON SEXA A VÍTIMA
Apelidos:

Nome:

Lugar/Data de nacemento:

Nacionalidade:

Sexo:
Nome do pai:

Nome da nai:

Domicilio:
Teléfonos de contacto:
DNI n.º:
NIE n.º ou pasaporte n.º:
Relación que o/a une coa víctima:

PERSOA DENUNCIADA
Apelidos:

Nome:

Lugar/Data de nacemento:

Nacionalidade:

Sexo:
Nome do pai:

Nome da nai:

Domicilio:
Teléfonos de contacto:
DNI n.º:
NIE n.º ou pasaporte n.º:

RELACIÓN VÍTIMA-PERSOA DENUNCIADA

1. ¿Denunciou con anterioridade á mesma persoa?

Si

2. En caso afirmativo, indique o número de denuncias:
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Non

3. ¿Sabe se a citada persoa ten algún procedemento xudicial aberto por agresións anteriores, ou por outros delitos?
Si

Non

4. ¿Que relación de parentesco ou outra relación ten ou tivo coa persoa denunciada?

SITUACIÓN FAMILIAR
PERSOAS QUE CONVIVEN NO DOMICILIO
Nome e apelidos

Data de nacemento

Vínculo ou relación
de partentesco

DESCRICIÓN DE FEITOS DENUNCIADOS QUE
FUNDAMENTAN A ORDE DE PROTECCIÓN
(Relación detallada e circunstanciada dos feitos)
1.- ¿Que últimos feitos lle impulsaron a formular a presente solicitude?
2.- ¿Que actos violentos ocorreron con anterioridade, fosen ou non denunciados?
3.- ¿En que localidade ocorreron os feitos?

ATENCIÓN MÉDICA

Caso de ter sido lesionada, ¿foi asistida nalgún centro médico?
¿Achega a vítima parte facultativo?

Si

Si

Non

Non

En caso afirmativo, únase unha copia do parte como anexo desta solicitude.
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ASISTENCIA XURÍDICA

1.-¿Ten vostede un/ha avogado/a que a asista?

Si

Non

2.-¿Desexa contactar co servizo de asistencia xurídica do colexio de avogados para
recibir asesoramento xurídico?
Si

Non

3.-Desexaría asistencia letrada da quenda específica para a atención de vítimas de violencia para o procedemento penal que derive da presentación desta solicitude.
4.-Desexaría asistencia letrada co obxecto de iniciar o correspondente procedemento
ante a xurisdición civil.

OUTROS DATOS DE INTERESE PARA
A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
En caso de convivencia no mesmo domicilio da persoa denunciada:
1.-¿Quere continuar no mencionado domicilio cos seus fillos e fillas?
Si

Non

2.-¿Desexa vostede que a persoa denunciada abandone o seu domicilio e non se poda
achegar a vostede?
Si

Non

3.-¿Cre vostede que a persoa denunciada debería recibir tratamento nun centro psiquiátrico?
Si

Non

4.-¿Cre vostede que a persoa denunciada debería recibir tratamento nun centro de deshabituación ás drogas/alcohol?
Si

Non

5.-¿Cre vostede que a persoa denunciada debería seguir un programa específico de reeducación?
Si

Non
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MEDIDAS QUE SE SOLICITAN NO ÁMBITO CIVIL
1.- Que D/Dª....................................................... continúe no uso da vivenda familiar
2.- Que D/Dª........................................................ sexa obrigado a abandonar o domicilio.
3.- Que
as
e
os
menores
residan
en
compaña
de
D/Dª........................................................................ e queden baixo o seu coidado e
atención.
4.- Que as decisións sobre o coidado e educación das e dos menores, así como a súa
representación e administración dos seus bens correspondan só a
D/Dª..................................................................
5.- Que a persoa denunciada non poida continuar realizando o réxime de visitas coas
súas fillas/os ....................................................... que lle foi concedido polo xulgado
nº....... de Autos......
6.- Que a fin de evitar riscos que poidan afectar ás e aos menores non se estableza réxime de visitas, e polo tanto, o denunciado non poida comunicar non telos na súa
compaña mentres duren as presentes medidas de protección.
7.- Que se estableza o seguinte réxime de visitas para que o denunciado poida comunicar e ter na súa compaña ás e aos menores................:……………...
8.- Que se designe o Punto de Encontro, situado en ......................... de .........................
como lugar onde deben realizarse as visitas d proxenitor denunciado coa/co
menor...........
9.- Que a entrega e recollida da/do menor se efectúe nas dependencias da Garda Civil
/ Policía Nacional, Punto de Encontro ............................ da localidade de
..........................., situada na rúa ...................................
10.- Que a persoa denunciada ten que pagar renda e cantidades asimiladas, así como a
Comunidade de Propietarios do domicilio familiar por importe de...............
11.- Que a persoa denunciada ingrese mensualmente a cantidade de
................................................ a fin de facer fronte a débedas familiares (créditos,
hipoteca, etc)
12.- Que D/Dª................................................ ten que ingresar unha prestación de alimentos para atender as necesidades dos fillos e das fillas por importe de.............. .na
conta bancaria nº ...........................................................
13.- Que se entreguen as chaves do vehículo.................. ao/á solicitante,
D/Dª........................................ para os efectos do seu uso e aproveitamento, durante
a vixencia destas medidas.
14.- Que se entreguen a D/Dª ......................................... os bens e documentos que
seguidamente se relaciona para que se faga cargo deles e os administre:
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15.- Que a persoa denunciada ten que ingresar unha prestación de alimentos para o sostenemento de D/Dª ................................................... por importe de ............... euros
mensuais, pagadoiros dentro dos cinco primeiros días de cada mes na conta bancaria n.º ........................

XULGADO AO CAL SE REMITE A SOLICITUDE

Sinatura solicitante
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ANEXO II: Exemplo dun suposto de seguimento das
vítimas da violencia de xénero atendidas no PCOP de
Galicia cuxa formulación, atención da vítima, data de
revisión e xestións levadas a cabo se expoñen a modo de
exemplo, dado que a atención non pode someterse a
criterios fixos dada a diversidade dos supostos e o
diferente grao de perigosidade do agresor, gravidade
das condutas delituosas e perigo da súa reiteración, que
deberá ser valorado en cada suposto por parte dos
profesionais que levan a cabo o seguimento, atendendo
á posible variación no curso do procedemento

PUNTO DE COORDINACIÓN DAS ORDES DE
PROTECCIÓN DE GALICIA
XESTIÓNS DE SEGUIMENTO

VÍTIMA: ......................................................................................................................
OUTRAS VÍTIMAS: ....................................................................................................
ENDEREZO: ..............................................................................................................
TLF.: ............................................................................................................................
TLF. MARCAC. RÁP.: ..................................................................................................
XULG. INSTRUCIÓN: ................................................................................................
XULG. PENAL:............................................................................................................
AUD. PROV. SECC.:....................................................................................................
DATA O.P.: ..................................................................................................................
DATA REVOG.:............................................................................................................
DATA SENTENZA: ......................................................................................................
N.º DE AUTOS: ..........................................................................................................
N.º DE EXECUTORIA:................................................................................................
VIXENCIA O.P.: ..........................................................................................................
FORZA OU CORPO DE SEGURIDADE: ..................................................................
DENUNCIADO: ..........................................................................................................
PARENTESCO OU VÍNCULO CO AGRESOR: ..........................................................
CAUSA CON PRESO:
Data ingreso: ..........................................................................................................
Data liberdade: ......................................................................................................
TLF. TERAPEUTA: ......................................................................................................
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DATA

PROFESIONAL

XESTIÓN

30-07-04

Avogada de garda

O seu compañeiro está cumprindo a orde de
afastamento e a prohibición de comunicación.
Traballa como funcionaria, polo que non solicitou a Renta Activa de Inserción, RAI.
Está acudindo a un psicólogo.
Maniféstolle que, como Punto de Coordinación
das Ordes de Protección, en adiante PCOP, nos
poñemos ao seu dispor facilitándolle o Teléfono
da Muller, teléfono gratuíto e en funcionamento
as 24 horas.

2-08-04

Avogada de garda

Chama a usuaria.
O venres da semana pasada, a súa parella
incumpriu a orde de afastamento, aproximándose a ela nunha cafetería. A usuaria presentou
denuncia, e agora o denunciado alega que se
achegou a ela porque quedaran para que puidese recoller os seus obxectos persoais do
domicilio común.
Informámola das consecuencias do quebrantamento e da conveniencia de presentar denuncia en caso de incumprimento das medidas, así
como da existencia dunha quenda específica de
avogados para esta clase de asuntos. Tamén a
informamos da conveniencia de acudir ao xuízo
acompañada de avogado da quenda específica.
Está acudindo a un psicólogo dos Servizos
Sociais.
Maniféstolle que, como PCOP, nos poñemos ao
seu dispor facilitándolle o Teléfono da Muller,
teléfono gratuíto e en funcionamento as 24
horas.

2-09-04

Responsable do
PCOP

Revisado seguimento. Fíxase data de revisión:
11-09-2005, salvo incidencias, novas comunicacións da vítima ou do órgano xurisdicional.

4/09/04

Avogado de garda e
asesora laboral

Contacto coa usuaria:
Dáme conta da sentenza recaída no procedemento seguido por mor do quebrantamento
denunciado en xullo. Celebrouse xuízo oral o
pasado 10 de agosto no Xulgado do Penal n.º …
de Vigo e recaeu sentenza absolutoria. A sentenza non é firme, e está en prazo para interpor
recurso. Non puido comparecer asistida de avogada de oficio, pois non se lle permitiu comparecer tras do trámite de cualificación. Informame
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DATA

PROFESIONAL

XESTIÓN
que foi celebrado outro xuízo o 1 de setembro
por quebrantamento da medida cautelar no xulgado do Penal nº .... de Vigo. Remito fax ao
Xulgado do Penal n.º ... de Vigo no que solicito
o texto íntegro da sentenza recaída en dito procedemento seguido por quebrantamento de
medida cautelar.
Indícame que ten avogada contratada para os
autos .../2005.
Infórmame de que o agresor lle dirixe mensaxes
ameazantes a través de terceiras persoas, pero
estas non queren declarar ante a policía ou no
xulgado. Afirma que o seu compañeiro incumpre
a orde de afastamento, pero que non denuncia
porque non confía en que se faga nada. A usuaria expresa a súa angustia porque o agresor non
cesa na súa actitude e entende que a sentenza
recaída o anima a manter esa postura.
Indícolle a conveniencia de que non desista de
denunciar todos os incumprimentos, polo
menos, para que as forzas de seguridade estean pendentes e ao tanto da perigosidade.
Malia que na actualidade recibe apoio psicolóxico a través de ADESLAS, amósase interesada
no programa de atención psicolóxica SGIColexio de Psicólogos. Facilítolle o teléfono do
coordinador.
Reitero ofrecemento servizos PCOP.
Data próxima revisión: 26 de setembro de 2004.

5-09-04

Responsable do
PCOP

Recibida copia da sentenza ditada polo Xulgado
do Penal de Vigo. Sentenza de autos nº ...por
quebrantamento de medida cautelar: condenatoria. Arquívase pendente de novo seguimento e
incidencias.

6-09-04

Avogada de garda

Chama a usuaria para solicitar o teléfono do programa de atención psicolóxica para vítimas de
violencia. Refire que na actualidade está sendo
atendida por un psicólogo de ADESLAS facilitado
por MUFACE (é profesora de instituto, e está de
baixa por depresión).
Na actualidade está sendo asesorada por outra
avogada nomeada novamente polo Colexio de
Avogados. Manifesta conformidade coa atención.
É remitida ao CIM da localidade onde reside para
que realice unha consulta e sexa asesorada
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DATA

PROFESIONAL

XESTIÓN
sobre os diversos procedementos, pois está moi
confusa e parece que non recibe ben a información por teléfono.
Ponse ao seu dispor disposición o servizo
PCOP.

7/09/04

Avogada de garda

Arquívase provisionalmente pendente de incidencias e novas comunicacións. Chama a letrada do CIM, quen manifesta que ante o agravamento de problemática remitiron a vítima á
Casa de Acollida da Comunidade de Madrid, a
través dun traslado de seguridade. Están ao
corrente e en contacto coordinado coa letrada
designada na quenda de oficio, quen compareceu como acusación particular. Manifesta ter
sido citada polo Xulgado a fin de informar sobre
as actuacións levadas a cabo en relación con
este suposto. Remitirán informe para os efectos
de incorporar ao expediente do PCOP.

8/09/04

Avogada de garda

Non volveu ter problemas co seu compañeiro
porque a usuaria non está residindo agora en
Vigo, senón en Madrid.
Segue de baixa por depresión.
Segue acudindo ao seu psicólogo; aínda non se
puxo en contacto co coordinador do programa
de asistencia psicolóxica ás vítimas de malos
tratos.
Reitérolle a dispoñibilidade do PCOP.
Próximo seguimento: 21/12/04.

2-11-04

Responsable PCOP

Chama a usuaria remitida polo seu psiquiatra,
co fin de que lle xestionemos unha comisión de
servizos. Infórmoa sobre a tramitación ante o
órgano competente, a Consellería de
Educación. Reitérolle a dispoñibilidade do
PCOP.
Próximo seguimento: 21/12/04. Á vista da documentación existente e a confirmación polo xulgado da vixencia das medidas cautelares, firmo
certificación da súa condición de vítima de violencia para os efectos da súa acreditación ante
o órgano competente en materia de función
pública.

1/12/04

Psicóloga do PCOP

O coordinador do Servizo de Asistencia
Psicolóxica a Vítimas de Violencia (Xunta de
Galicia) remitiu o código do terapeuta da vítima,
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PROFESIONAL

XESTIÓN
para os efectos de calquera xestión que for
necesaria en beneficio da vítima: G-………,
Telf.: …………..Contacto coa vítima telefonicamente co obxecto de constatar a atención
correcta en materia psicolóxica.

1/12/04

Responsable do
PCOP

Contacto coa usuaria: desde que regresou ao
seu domicilio a situación volveuse agravar: amósase totalmente desesperada polo comportamento do agresor, quen incumpre reiteradamente a orde de afastamento e comunicación. O
problema é que ela non o pode demostrar. As
chamadas que recibe, mesmo a altas horas da
noite, fainas desde unha cabina telefónica. En
canto ás aproximacións, a usuaria indica que se
aproveita de que os seus domicilios están próximos. Manifesta que o fai para provocala e atemorizala e evitar que declare na súa contra no
xuízo.
Non quere denunciar os feitos porque sabe que
non ten probas e non quere volver a pasar pola
experiencia anterior, en que o absolveron dun
quebrantamento da orde de afastamento. Debo
insistirlle en que debe denunciar os quebrantamentos para que se poida actuar contra el.
Está atemorizada. Ofrézolle un teléfono de marcación rápida pero rexéitao porque afirma que
non é a solución. Sostén que vive torturada e
que a tardanza en celebrarse o xuízo rápido lle
está a facer moito dano. O xulgado e mais a súa
avogada dinlle que aínda ten que esperar.
Toda esta situación está afectando a súa saúde.
Encóntrase de baixa laboral por ansiedade e
depresión. Está recibindo apoio psicolóxico dentro do programa de asistencia psicolóxica gratuíta SGI-Colexio de Avogados.
Pídeme que falemos cos axentes do Servizo de
Atención á Familia, en adiante SAF, da Policía
nacional e lles comentemos o seu caso.
Suxírolle contactar tamén co psicólogo que a
atende. Manifesta conformidade.
Reitero o ofrecemento dos servizos PCOP e
Centro 24 Horas e recórdolle os teléfonos de
contacto.
Falo con SAF de Vigo, dándolles traslado das
circunstancias expostas. Coméntanme que se
porán en contacto con ela... Reitera que falarán
con ela e que lle aconsellarán que denuncie
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PROFESIONAL

XESTIÓN
todos os incumprimentos.
Traslado a necesidade de especial atención ao
coordinador do programa de atención a vítimas.
Insto para que o profesional contacte coa vítima
e a continuación se poña en contacto co PCOP
para os efectos oportunos.
Comunícanselle as posibilidades de suspensión
da relación laboral previstas na lexislación
vixente.
Atendendo á situación que está atravesando a
usuaria adianto a próxima revisión para o 22 de
xaneiro de 2005.

3/12/04

Avogada de garda

Recíbese chamada no PCOP do SAF de Vigo.
Resúltalles imposible localizar a usuaria. Non
contesta as chamadas e non se encontra no
domicilio que lle facilitamos. Non obstante, continuarán intentando contactar con ela.
Intento contactar coa usuaria pero salta o buzón
de voz.

2/01/05

Avogada de garda

A usuaria refire que estivo de viaxe cunha irmá.
Durante os últimos quince días, non volveu ter
problemas co agresor, pero nótoa igualmente
moi angustiada, e cansada.
Non quere presentar unha nova denuncia, e
dixéronlle no xulgado que non se vai celebrar o
xuízo por quebrantamento ata que se celebre o
xuízo principal. Ante tales feitos, cre que non
paga a pena denunciar. Reitérolle a conveniencia de presentar denuncia.
Teme que algún día a encontre soa e a lesione
gravemente.
Tiña coñecemento de que un letrado deste servizo falou co SAF, pero o propio agresor recoñeceulle ao policía que cando pasaba polas proximidades do domicilio da usuaria era cando
recollía os nenos.
Por outro lado, non desexa coincidir co agresor
no xuízo. Infórmoa do dereito que a asiste e da
posibilidade de solicitar que non coincida con el.
Segue con terapia psicolóxica.
Revisión: 20/04/05

5/01/05

Psicóloga do PCOP

O coordinador do Servizo de Asistencia
Psicolóxica a Vítimas de Violencia (Xunta de
Galicia) comunícanos que a usuaria segue a
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súa terapia en curso. Mantense a data de revisión: 20/04/05.

8/01/05

30-07-05

Xefa de negociado

Redáctase certificación de condición de vítima e
paso á sinatura a responsable do PCOP.
Remítese por correo certificado. Mantense a
data de revisión: 20/04/05.
Na actualidade o PCOP continúa na coordinación da atención a vítima.
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ANEXO III: DATOS DE VIOLENCIA CONTRA AS
MULLERES EN GALICIA. ANO 2004

1. Denuncias interpostas por violencia no ámbito familiar: 4.125.
2. Vítimas homes: 435; vítimas mulleres: 3.783.
3. Denuncias retiradas: 485.
4. Ordes de protección concedidas: 1.497.
a. Concedidas a homes: 92.
b. Concedidas a mulleres: 1.419.
5. Número de axuizados/as:
a.- 1.157 homes axuizados en total en Galicia.
a.1.- 706 condenados son españois,
a.2.- 31 estranxeiros;
a.3.- 404 dos absoltos son españois,
a.4.- 9 absoltos estranxeiros.
b.- 121 mulleres axuizadas en total en Galicia.
b.1.- 41 condenadas son españolas
b. 2.- 4 condenadas son estranxeiras;
b.3.- 72 absoltas son españolas
b.4.- 4 absoltas son estranxeiras.
É dicir, a porcentaxe de condenados/as con respecto a axuizados/as é do 61,08% no
caso de persoas españolas e dun 72,92% no caso de estranxeiros/as. Desagregados por
sexo, os homes españois condenados con respecto aos axuizados son un 63,60% fronte ao 36,28% das mulleres españolas; as mulleres españolas condenadas con respecto
ás axuizadas son un 36,28%, fronte ao 50% das mulleres estranxeiras condenadas.
Galicia ocupa a antepenúltima posición entre as comunidades autónomas españolas en
número de denuncias por violencia doméstica: ten 15 denuncias por cada 10.000 habitantes, igual que Cantabria, e remata a listaxe Aragón con 11 denuncias por cada 10.000
habitantes. As comunidades con maior número de denuncias son Baleares, con 42 por
cada 10.000, Canarias con 40, seguidas de Murcia (28), Valencia, Madrid e Andalucía
(26 por 10.000).
Por provincias, Pontevedra encabeza o número de denuncias interpostas, con 1.869,
seguida da Coruña con 1.388, Lugo con 438 e Ourense con 430.
En denuncias retiradas, Pontevedra e A Coruña teñen o mesmo número case (176 e 178,
respectivamente), seguidas de Lugo con 62 e Ourense con 69. En canto a ordes de protección outorgadas, o número maior corresponde a Pontevedra (451), seguida da Coruña
(391), Lugo (141) e Ourense (115).
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O maior número de condenados españois varóns corresponde a Pontevedra (321),
seguido da Coruña (284), Lugo (58) e Ourense (43).
Por partidos xudiciais, o que encabeza a lista de denuncias en Galicia é o de Cangas,
con 30 denuncias por cada 10.000 habitantes, seguido por Marín (28), Vigo (27), Ribeira
(25), O Porriño (24), Verín (20), Lugo (17), Viveiro e Pontevedra (15), Santiago de
Compostela, Vilagarcía de Arousa, Caldas, Ourense, Ferrol, Mondoñedo e Negreira (14),
A Coruña e Xinzo de Limia (13), Padrón, O Carballiño, A Estrada, Ribadavia, Noia e
Redondela (12), Tui (11), Carballo, Celanova e Vilalba (10), Chantada, Monforte de
Lemos, O Barco de Valdeorras e Arzúa (8), Ortigueira e Corcubión (7), Betanzos, Muros
e Becerreá (6), A Pobra de Trives (3) e A Fonsagrada (2).
MORTES POR VIOLENCIA DE XÉNERO
En España morreron por violencia doméstica 100 persoas. Delas 84 eran mulleres (84%)
e un 15% menores de idade, nove nenas e seis nenos.
No 73,6% das mortes por violencia doméstica no 2004, a morte violenta produciuse sen
que ningunha institución tivese coñecemento da existencia de malos tratos no ámbito
familiar (sen denuncia previa).
En canto ao sexo do agresor, no 93,4% dos casos, trátase dun home. A maioría dos
agresores (case un 40%) están no tramo de idade entre os 30 e os 40 anos, seguidos
dun 16% de ata 30 anos de idade. Un 27% das vítimas están no tramo de idade entre os
30 e 40 anos, seguidas das vítimas entre os 20 e 30 anos, cun 19%.
As mortes en que existía vínculo matrimonial ou relación sentimental asimilable no
momento de ocorrer os feitos son o 53% do total; nas parellas en crise son un 19% do
total de mortes. Polo tanto, o 72% das mortes teñen lugar no eido da relación de parella.
En canto á relación paterno-filial, dáse nun 21% dos casos totais.
Nun 22,2% dos casos do 2004, tanto agresor como vítima eran estranxeiros, fronte ao
72,2% dos casos en que tanto agresor como vítima eran españois; nun 25,6%, o agresor só era estranxeiro, e nun 24,4% era a vítima estranxeira. No 11% dos casos de mortes por violencia doméstica o agresor suicidouse despois de cometer o crime.
Distribuíndo as mortes violentas por cada 100.000 habitantes, as comunidades con
maior porcentaxe son o País Vasco, Cantabria e Murcia. En Galicia producíronse en 2004
dúas mortes na Coruña e unha en Ourense. 446

446 Datos extraídos do informe La violencia doméstica en la Estadística Judicial: Año 2004, Consello Xeral

do Poder Xudicial, 2005.
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ANEXO IV: PROGRAMA DE REEDUCACIÓN
PARA MALTRATADORES CONDENADOS POR
VIOLENCIA DE XÉNERO: PLAN DE ACTUACIÓN
NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.
Unidade de Psicoloxía Forense da USC. Consellería
da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
Servizo Galego de Igualdade

1. Introdución
A violencia de xénero, definida como todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo
feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou
psicolóxico para as mulleres, constitúe unha das problemáticas de índole relacional que
maior interese e preocupación ten espertado en todos os estamentos sociais, debido,
principalmente, ás múltiples repercusións que comporta, tanto aos receptores directos
dela como ao común da sociedade. Desta forma, e contrariamente ao que sucedía noutrora, a violencia exercida cara ás mulleres deixou de ser un problema de índole privada
e ignorado socialmente, para se converter nunha cuestión de interese comunitario
(Fernández, 2003). Non obstante, e malia as diferentes iniciativas e intervencións propostas coa finalidade de eliminar esta lacra social, a incidencia das agresións sobre as
mulleres segue en aumento. Así, e segundo os datos proporcionados polo Consello Xeral
do Poder Xudicial, durante o pasado ano foron tramitadas 66.188 denuncias por malos
tratos, o que constitúe, sen dúbida, unha cifra alarmante. Por todo isto, e a pesar da idoneidade das diferentes alternativas propostas para eliminar a incidencia desta forma de
violencia, consideramos necesario un cambio de perspectiva, isto é, a intervención sobre
o maltratador e non só sobre a vítima. A intervención sobre a muller maltratada é imprescindible, pero resulta insuficiente se non se actúa simultaneamente sobre o agresor. En
caso contrario, existe un risco alto de que a situación de maltrato se reproduza –o 23%
das vítimas volve co seu agresor– (El Correo Gallego, 27/08/2004), e mesmo se estenda a outros membros do fogar, o que ocorre nun 30 ou 40% dos casos (Echeburúa e
Corral, 1998) ou a futuras parellas do maltratador (Echeburúa e Corral, 1999).
Non cabe dúbida de que este gravísimo problema debe ser castigado con severidade a
nivel lexislativo e xudicial, pero non por iso debemos obviar a importante función doutras
iniciativas de carácter psico-educacional, as cales deberán ser consideradas como unha
medida de reforzo contra a violencia de xénero (Fariña, Villar e Suárez, 2004). Debemos
matizar que tratar un agresor non significa consideralo non responsable; lonxe de tal afirmación, consideramos que os agresores son responsables das súas condutas violentas.
Baixo esta perspectiva, e ao fío dos novos enfoques recollidos na Lei orgánica 1/2004,
de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, propoñemos a posta en
marcha dun programa centrado no agresor e baseado na súa reeducación e no seu tratamento psicolóxico. Especificamente, o programa que se formula a continuación pretende acadar os seguintes obxectivos xerais: erradicación de crenzas irracionais, mitos e
estereotipos sexistas, eliminación de patróns condutuais agresivos ou violentos cara á
muller, educación en igualdade de xénero e internalización de condutas alternativas ao
emprego da violencia cara á muller. A implantación deste tipo de programas poderá
constituír unha alternativa á pena de prisión naqueles casos en que tal pena privativa de
liberdade sexa inferior a dous anos, tal e como recolle o artigo 35 da LO 1/2004. Pola súa
vez, con isto conseguiremos integrar, de maneira adecuada, as diversas funcións das
medidas penais segundo o artigo 25.2 da Constitución e o artigo 1 da Lei xeral penitenciaria, isto é, as funcións retributiva, exemplarizante e protectora da sociedade, así como
as de reeducación e a posibilidade de reinserción social do infractor.

2. “Programa de reeducación para maltratadores de xénero”
As penas de cárcere impostas polos delitos do artigo 153 do Código Penal e 173.2 do
Código Penal non van ser efectivamente cumpridas polo agresor condenado. Esta continxencia motivounos a proposta dun programa de reeducación para maltratadores de
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xénero na Comunidade Autónoma de Galicia. Este, ademais de eliminar ou minimizar a
sensación de impunidade do agresor, cando non cumpre a condena na súa totalidade,
posibilita erradicar a violencia cara ás mulleres, mediante a reeducación dos agresores.
Seguidamente describimos as actuacións que prevé a implantación do mencionado programa reeducativo.

2.1. Obxectivos do programa
A intervención con maltratadores de xénero pretende lograr, como obxectivo xeral, a súa
reeducación mediante a aprendizaxe e xeneralización dunha serie de habilidades e destrezas, así como a erradicación de patróns condutuais e culturais desadaptados.
Concretamente, os obxectivos centrais do programa, tal e como exporemos, son os
seguintes: aceptación da responsabilidade das condutas violentas; logro dun bo axuste
psicolóxico; modificación das crenzas irracionais en torno ao xénero e ao emprego da
violencia contra as mulleres; fomento do respecto cara á muller; educación en igualdade
de xénero; adquisición de patróns condutuais non agresivos ou violentos e mantemento
do autocontrol tras o programa. Todo isto co fin último de alcanzar un adecuado grao de
axuste no agresor que lle posibilite reinserirse na sociedade, coa garantía de ter erradicado do seu repertorio condutual a violencia. Estes obxectivos dótanse dunha maior diferenciación que será desenvolvida a seguir.
a) Aceptar a responsabilidade das condutas violentas.
O primeiro paso a lograr é que os usuarios recoñezan a existencia do maltrato, a asunción da responsabilidade da violencia exercida, así como o dano producido á muller
(Echeburúa, 2004). En consecuencia, cómpre que os maltratadores sexan capaces de
aceptar que a actitude agresiva que manifestan é o mecanismo que utilizan para satisfacer a súa necesidade de exercer o dominio sobre a muller. Por tanto, a aceptación da
responsabilidade dos seus actos violentos constitúe un paso imprescindible para o
desenvolvemento das sesións e a consecución dos obxectivos do programa. Resulta
indispensable que internalicen o motivo da súa presenza no programa.
Para a consecución do citado obxectivo é necesario, nun primeiro momento, coñecer
os feitos delituosos cometidos polos maltratadores, coa finalidade de intervir individualmente con eles. Pola súa vez, é preciso empregar diferentes técnicas que permitan fomentar un locus de control interno neles, isto é, asumir a responsabilidade que
lles corresponde nas interaccións violentas, así como o fomento da empatía coa vítima (cambio de perspectiva situándose no lugar do outro).
b) Logro dun adecuado axuste psicolóxico.
A maioría dos maltratadores de xénero non padecen ningunha psicopatoloxía que
poida xustificar a súa conduta violenta cara á muller e, por tanto, son plenamente responsables de tales comportamentos. Non obstante, algunhas investigacións (v. gr.,
Bersani, Chen, Pendleton e Denton, 1992; Corsi, 1995; Fernández-Montalvo e
Echeburúa, 1997; Navarro, 2000) sinalan que certos maltratadores presentan un estado psicolóxico desadaptado, caracterizado pola incapacidade de mostrar os seus sentimentos adecuadamente; elevados niveis de estrés; sentimentos de inadecuación e
fracaso vital; escasa confianza en si mesmos e baixo autoconcepto; sentimentos de
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desagrado e cólera; pouca tolerancia á frustración; escaso control da expresión externa da ira e dos impulsos en xeral, baixo control dos celos, e dependencia extrema da
parella. Tales desaxustes psicoemocionais xustifican a necesidade de intervir, durante as primeiras fases do programa, sobre o estado psicoemocional dos agresores coa
intención de lograr un equilibrio psicolóxico que lles permita controlar en calquera contexto as súas condutas violentas e hostís cara ás mulleres (Arce, Suárez e Villar
2004).
Para a consecución dese axuste psicolóxico, o cal resulta fundamental para o logro
das restantes metas do programa, valémonos das seguintes técnicas: reestruturación
dos pensamentos distorsionados e o autocontrol das emocións. Non obstante, gran
parte dos contidos anteriormente expostos, así como as técnicas de reestruturación
cognitiva e autocontrol emocional, terán un carácter transversal, isto é, estarán presentes ao longo de todo o programa.
c) Modificación de crenzas irracionais en torno ao xénero e ao emprego da violencia.
As condutas violentas cara ás mulleres veñen precedidas pola presenza de abundantes nesgos cognitivos sobre a súa inferioridade e sobre a lexitimación da violencia
como forma de resolver conflitos. Por iso é imprescindible tratar de maneira específica aquelas crenzas distorsionadas e ríxidas que poden favorecer a escalada da violencia. Para tal fin emprégase a xa mencionada reestruturación cognitiva, mediante a
cal confrontaremos o maltratador coa irracionalidade das súas crenzas e substituirémolas por pensamentos racionais.
d) Fomento do respecto cara á muller: dereitos das mulleres vs. obrigas dos homes.
Tras a consecución do anterior obxectivo, isto é, despois de eliminar as crenzas ou
estereotipos machistas, así como os pensamentos distorsionados sobre o emprego
da violencia, o paso seguinte focalízase no fomento do respeto cara ás mulleres,
especialmente a parella ou ex-parella. Para isto, preténdese eliminar nos asistentes
ao programa as condutas e actitudes que representen unha falta de consideración
cara aos membros do sexo oposto ou unha mingua da súas liberdades e dereitos. Por
tanto, resulta imprescindible a adecuada reeducación respecto á igualdade de dereitos e deberes entre o home e a muller, coa finalidade de instaurar unha actitude que
permita o logro dunha adecuada interacción co outro sexo. Concretamente, procédese a erradicar as desvalorizacións (críticas e humillacións permanentes cara ás tarefas, opinións ou físico da parella), as posturas e xestos ameazantes de restrición (control das amizades, etc.), a indiferenza ou a falta total de atención ás necesidades afectivas e aos estados de ánimo dos membros da familia e, por suposto, as condutas destrutivas (Caño, 1995).
Con esta finalidade adéstrase os participantes na adquisición daquelas habilidades
que lles permitan manter o respeto cara á muller, tales como o fomento da empatía
(consideración dos sentimentos e necesidades dos demais), a adecuada expresión
dos sentimentos (co fin de evitar a acumulación de tensión e o estalido da violencia)
e o emprego dunha comunicación asertiva (que garanta a expresión das súas necesidades e o respecto das demandas dos demais). Pola súa vez, proporcionaráselles
información específica en torno aos dereitos fundamentais das cidadás e dos cidadáns, recollidos na Constitución española.
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e) Internalización de condutas adaptativas.
É frecuente que os maltratadores de xénero amosen condutas axustadas na maioría
dos contextos, evidenciando os comportamentos violentos exclusivamente coa muller.
Non obstante, algúns agresores presentan unha carencia de condutas alternativas ao
emprego da violencia como forma de resolución de conflitos. De feito, a utilización e
mantemento dos comportamentos violentos é xustificado por estas persoas a partir
das consecuencias positivas que derivan deles, fundamentalmente ao permitirlles
controlar, momentaneamente, a conduta dos membros da familia (Navarro, 2000).
Por todo isto, outro dos principais obxectivos do programa de intervención é a eliminación de tales condutas agresivas no repertorio condutual dos participantes e a internalización de estratexias condutuais alternativas á agresión (habilidades de comunicación, escoita activa, negociación e resolución de problemas), para a consecución
dunha adecuada interacción interpersoal, especialmente coa súa parella ou ex-parella. Para tal fin, deberemos romper o reforzo positivo das condutas hostís mediante a
exposición das consecuencias negativas das súas accións violentas.
f) Mantemento e xeneralización.
Un obxectivo básico que debe conter calquera programa de intervención ou reeducación é o mantemento e a xeneralización dos coñecementos e destrezas ao ámbito real
de actuación, isto é, á vida cotiá. Por tanto, preséntase imprescindible que os asistentes consigan internalizar os contidos aprendidos e controlarse de maneira autónoma.

2.2. Técnicas de intervención
Instrucións e información.
Os maltratadores reciben, no inicio do programa, información sobre os obxectivos que se
pretenden conseguir coa intervención, así como as técnicas concretas que se van
empregar para acadalos. Así, os asistentes coñecen en cada momento que é o que
deben aprender e que é o que se espera deles (Fariña, Novo, Arce e Seijo, 2002). Deste
xeito, ofrécenselles as instrucións para a eliminación das pautas condutuais violentas e
das actitudes hostís cara ás mulleres. Ademais, proporciónaselles cuantiosa información
acerca do “ciclo da violencia” e as consecuencias da violencia de xénero. Seguidamente,
abordamos cada unha das técnicas específicas que se utilizan no programa.

Técnicas de autocontrol da ira.
A nivel xeral, a finalidade das técnicas de autocontrol é conseguir que os individuos adquiran as destrezas necesarias para diminuír a probabilidade de aparición dunha conduta
considerada negativa ou desadaptativa, mediante o coñecemento das relacións funcionais que controlan o comportamento (Díaz, Comeche e Vallejo, 1998). Neste programa
adéstrase aos suxeitos no control daquelas emocións que poden desencadear a aparición
de condutas agresivas ou disfuncionais cara ás mulleres. Concretamente, ensínaselles a
autocontrolar a súa ira. A técnica de autocontrol da ira comprende unha serie de fases que
detallamos: 1) Autoobservación e autorrexistro: identificación das situacións antecedentes
facilitadoras da ira, dos pensamentos distorsionados activadores da emoción, e identificación dos signos fisiolóxicos máis habituais que indican o inicio da escalada de ira; 2)
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Unha vez que o suxeito é quen de identificar a emoción é instruído na aplicación de técnicas que lle permiten controlala, como a reestruturación cognitiva, a distracción cognitiva (p. e., practicar algunha actividade mental, como contar amodo de 1 a 20 de atrás
adiante) e a relaxación; 3) Aplicación das técnicas en contexto real, isto é, a situacións de
tensión ou conflitivas, empregando para iso a visualización de escenas violentas, role-playing e modelado. Dada a importancia e complexidade das técnicas de reestruturación
cognitiva e de control da activación (relaxación), dedícaselles un apartado propio.

Reestruturación cognitiva.
É moi habitual que os agresores manifesten pensamentos e crenzas erróneas respecto a
diferentes aspectos relacionados coa súa parella ou coas mulleres en xeral (v. gr., a miña
parella non ten dereito nin a cuestionarme nin a levarme a contraria; as mulleres son inferiores aos homes), emprego da violencia (v. gr., as labazadas son ás veces necesarias) e
en relación consigo mesmo (v. gr., todo na miña vida é un desastre). Debido a isto, tórnase imprescindible a utilización dunha técnica que permita a identificación de tales pensamentos erróneos para a súa posterior eliminación mediante a interrupción, desafío ou
redefinición dos patróns de pensamento distorsionados ou crenzas irracionais.

Técnicas de control da activación.
Con estas técnicas preténdese que os participantes aprendan a controlar o seu propio
nivel de activación, en especial, a activación emocional resultante de pensamentos distorsionados, situacións externas estresantes ou incluso as súas propias condutas. A utilización deste tipo de técnicas responde á necesidade de evitar as respostas agresivas
por parte dos participantes a través do coñecemento das respostas de activación previas
á emisión daquelas (tensión muscular, aumento do ritmo cardíaco, aumento da frecuencia respiratoria, etc.). No presente programa optamos polo emprego de dúas técnicas de
control da activación: a relaxación progresiva ou diferencial, cuxo obxectivo é conseguir
que a persoa aprenda a identificar os sinais fisiolóxicos provenientes dos seus músculos
cando están en tensión e a relaxarse mediante o emprego da técnica, ou o adestramento autóxeno, o cal consiste en inducir, mediante determinados exercicios, unha “desconexión” xeral do organismo que supoña un determinado cambio de actitude e, en xeral,
unha modificación na forma de afrontar as demandas do medio.

Resolución de problemas.
Un dos problemas ao que nos enfrontamos cando traballamos con agresores, como xa
se sinalou, é a súa tendencia ao emprego de tácticas violentas como forma de dar termo
a un conflito coa súa parella ou outros membros da familia. A intervención sobre tal problemática require a aprendizaxe, adestramento e xeneralización de modos de resolución
de problemas non agresivos ou hostís, que lles permitan solucionar as posibles situacións de tensión. Así, a técnica de resolución de problemas permítelles aos usuarios do
programa realizar un achegamento reflexivo e racional aos posibles conflitos que teñan
que afrontar, tanto na súa vida cotiá como no ámbito de relación coa súa parella ou exparella, evitando, deste modo, que a impulsividade os leve a actuar dunha maneira agresiva ou hostil. Concretamente, son adestrados nunha serie de pasos que deberán seguir
ante calquera problema: realizar unha orientación xeral cara ao problema, a definición e
formulación deste; xeración de solucións alternativas; toma de decisións e, finalmente, a
execución e verificación da solución formulada (D’Zurilla, 1986; en Labrador, Cruzado e
Muñoz, 1998).
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Modelado.
Esta técnica de intervención baséase nos principios da aprendizaxe observacional, onde
a conduta dun modelo (individuo ou grupo) funciona como estímulo para xerar condutas,
pensamentos ou actitudes semellantes noutras persoas que observan a súa actuación
(Labrador, Cruzado e Muñoz, 1998). No noso programa preténdese, mediante a aplicación desta técnica, que os participantes adquiran condutas alternativas ao emprego da
violencia tras a exposición a un modelo que amose un comportamento axustado e non
agresivo ante situacións estresantes. Pola súa vez, procúrase que inhiban ou eliminen
condutas inadaptadas e violentas, mediante a exposición a modelos que obteñen consecuencias negativas cos devanditos comportamentos. Os técnicos que dirixen o grupo
son os que actúan como modelos; igualmente, utilízanse vídeos con fragmentos de películas que reflictan tanto a utilización de condutas agresivas contra a muller, asociadas a
consecuencias negativas, como fragmentos onde se evidencie o adecuado dos comportamentos alternativos á agresión.

Role-Playing.
A través do emprego desta técnica, tamén denominada ensaio condutual, preténdese
que os suxeitos teñan a oportunidade de practicar e ensaiar, cantas veces sexa necesario, as destrezas e habilidades adestradas ao longo do programa, ata acadar un nivel de
execución adecuado. Así, a escenificación tanto das situacións, feitos ou problemas tratados na intervención, como dos comportamentos adestrados para afrontalas posibilita
non só unha maior comprensión, senón a creación dun ambiente altamente participativo
e propicio para a discusión grupal. Mediante a aplicación desta técnica os participantes
poderán practicar as habilidades de comunicación, as habilidades de resolución de problemas e o autocontrol da ira ante situacións conflitivas.

Adestramento en habilidades sociais de comunicación.
Unha das características do perfil psicolóxico dos agresores de xénero é a súa incapacidade para entender ou comunicarse adecuadamente coa/s muller/es vítimas das súas
condutas violentas, optando polo exercicio do poder e a forza, como modo de controlalas. Así, resulta irrenunciable que os asistentes ao programa adquiran unha serie de
habilidades que lles permitan interaccionar dunha maneira correcta e autocontrolada non
só co sexo oposto senón co común da sociedade. Desta forma, son adestrados nunha
serie de habilidades de comunicación, tales como o adestramento en asertividade, co
que se pretende fomentar un estilo de comunicación adecuado e non agresivo ou pasivo, mediante a escoita activa e a consideración dos dereitos e demandas dos demais.
Pola súa vez, consideramos necesario que os usuarios adquiran unha serie de habilidades sociais que lles permitan reducir a dependencia emocional coa vítima e relacionarse de maneira correcta en todos os ámbitos da vida. O adestramento destas habilidades
require a posta en práctica dun conxunto de técnicas aplicadas ao longo do programa:
instrucións e modelado (informar e facer demostracións das condutas adecuadas),
ensaio condutual (reprodución e práctica das devanditas condutas), retroalimentación e
reforzo (moldeamento e perfección das condutas exhibidas polos usuarios do programa)
e mantemento e xeneralización (aplicación das condutas adestradas en diferentes situacións e contextos).
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Retroalimentación e reforzo.
Para garantir que a aprendizaxe das destrezas ou habilidades sexa óptima, é necesaria
a aplicación de dúas técnicas fundamentais: a retroalimentación ou feedback e o reforzo.
A técnica de retroalimentación consiste, a grandes trazos, en proporcionarlle información
específica ao suxeito sobre unha conduta que realizou, con dous propósitos diferenciados: corrector, se o que se pretende é alterar algún dos compoñentes da conduta; ou
enriquecedor, se se intenta engadir algún elemento ao comportamento (Fariña e outros,
2002). Pola súa vez, a técnica de reforzo consiste en recompensar un comportamento
que foi executado correctamente por parte do suxeito. Ambas as técnicas deberán estar
presentes ao longo de toda a intervención (Fariña e outros, 2004).

Técnicas para o mantemento e a xeneralización.
Para conseguir o mantemento e a xeneralización utilízanse os procedementos de prácticas entre sesións (Pentz, 1980), instrucións para que a habilidade sexa utilizada fóra da
situación de adestramento (Ollendick e Hersen, 1979) e a asignación de tarefas extragrupais nas que os suxeitos deben rexistrar a habilidade que utilizan, en qué situacións
o fan e con quen interactúan (Hazel e col., 1981; Trower e col., 1978; Fallon e col., 1977;
Goldstein e col., 1976). Ademais, Scott, Himadi e Keane (1983) suxiren a utilización
dunha serie de elementos que se aplican neste programa:

– Emprego de situacións relevantes/múltiples: problemas reais e variación de
situacións.
– Adestramento con persoas múltiples ou relevantes: é importante ter en conta as
clases de persoas coas cales o usuario se sente máis incómodo.
– Adestramento de persoas significativas para ofrecer reforzamento: o feito de
adestrar persoas significativas do ambiente do suxeito é a forma máis eficaz de
lle proporcionar reforzos no seu propio ambiente.
– Adestramento en múltiples contextos.
– Programar sesións regulares de apoio despois do tratamento.
– Adestramento en discriminación: débese adestrar os usuarios para que discriminen os sinais sociais apropiados para responder adecuadamente.
– O modelado encuberto para facilitar a transferencia.
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3. Implantación do programa
O programa componse de 52 sesións, a metade delas individuais e as restantes grupais;
non obstante, co fin de alcanzar os obxectivos xerais propostos anteriormente, a intervención individual pódese ver ampliada. As sesións individuais posibilitan levar a cabo un
seguimento continuo e exhaustivo dos participantes no programa, facilitando con isto a
avaliación da súa adecuada progresión. Así mesmo, permite adaptar o programa aos
deficits e necesidades de cada un dos participantes. Pola súa parte, as sesións grupais
facilitan a exposición dos contidos educativos do programa e a posta en práctica das destrezas e habilidades que se adquiren durante o seu desenvolvemento. Pola súa vez, a
dinámica grupal axuda a que os usuarios superen os problemas relacionais, sendo este
un paso previo para facilitar a súa adecuada reinserción social.
A seguir, procederemos a sinalar os contidos que guiarán as sesións que constitúen o programa, debendo destacar que tanto os contidos como as sesións son susceptibles de ser
modificadas, en función das necesidades concretas das persoas que asisten ao programa.

3.1. Contidos do programa
a) Avaliación pre-intervención.
Contrariamente ao que se cría, só unha pequena porcentaxe dos agresores son persoas que padecen enfermidade mental (Musitu e Cava, 2001). Non obstante, a avaliación
do estado psicolóxico previo dos agresores tórnase imprescindible para garantir que ningún dos participantes presente patoloxías significativas (v. gr., trastorno antisocial da
personalidade, trastorno por abuso de substancias, trastornos psicóticos). Deste xeito,
contrólase que ningún usuario que non poida beneficiarse do programa o inicie, á vez
que se evita que estas persoas interfiran no adecuado desenvolvemento das sesións e
na apropiada progresión dos outros asistentes. Naqueles casos en que o agresor presente patoloxía relevante, infórmase o xuíz co obxecto de que este tramite a orde xudicial para que reciba tratamento psiquiátrico. Unha vez controlado ou superado o seu problema mental, reconsidérase a súa participación no programa de reeducación.
Por tanto, o obxectivo principal da sesión pre-intervención focalízase na avaliación do
estado mental dos participantes, coa finalidade de descartar aqueles suxeitos que
presenten un grao de alteración psicolóxica que requira unha intervención de carácter terapéutico. Igualmente, para poder adaptar a intervención ás necesidades do
agresor, así como para poder valorar a súa progresión no transcurso do programa,
avalíanse outros aspectos, tales como historia persoal e datos sobre as súas cognicións e condutas, que se concretan como segue:

– Avaliación psicolóxica mediante a aplicación do inventario multifásico de personalidade MMPI-2. Este inventario avalía o suxeito a través de 10 escalas clínicas; así,
unha puntuación significativa en calquera delas estaría indicando un posible
menoscabo no seu axuste psicolóxico.
– Avaliación dos pensamentos ou crenzas irracionais relacionados coa muller e coa
utilización da violencia como medio de solucionar problemas. Para isto utilízase un
cuestionario baseado no Inventario de Pensamentos Distorsionados de Echeburúa
e Fernández-Montalvo (1997).
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– Avaliación do autoconcepto mediante a aplicación da Escala de Autoconcepto de
Tennesse desenvolta por Fitts (1965). Este instrumento recolle e combina información
dos aspectos internos e externos que conforman o self, proporcionando un elaborado perfil psicodiagnóstico do autoconcepto dos maltratadores. Dentro dos aspectos
ou dimensións internas do self avaliadas encóntrase a identidade ou autoconcepto
(¿quen son eu?); a estima de si mesmo ou autoestima (¿como me sinto comigo
mesmo?), e o autocomportamento (¿como actúo comigo mesmo?). Pola súa banda,
os aspectos externos avaliados polo TSCS son os seguintes: o si mesmo físico, o si
mesmo moral-ético, o si mesmo social, o si mesmo familiar, e o si mesmo persoal.
– Avaliación das estratexias de afrontamento utilizadas polos agresores ante as
situacións que lles xeran tensión. Para iso empregaremos o Inventario de
Respostas de Afrontamento elaborado por Moos (1993), o cal permite a avaliación
das seguintes estratexias: análise lóxica; reencadramento positivo; busca de orientación e apoio; resolución de problemas; evitación cognitiva; aceptación ou resignación; busca de actividades alternativas; e descarga emocional.
– Avaliación do locus de control coa finalidade de coñecer o grao de responsabilidade que os propios agresores se atribúen no desenvolvemento da espiral da violencia.
– Entrevista semiestruturada, mediante a cal pretendemos coñecer os feitos violentos cometidos polo maltratador, así como o seu punto de vista acerca deles. Todo
isto repórtanos información complementaria acerca da interpretación persoal que
os usuarios realizan sobre a súa actual situación vital.
A avaliación pre-intervención realízase de maneira individual coa finalidade de conseguir
a máxima información en relación cos feitos violentos e o seu estado psicolóxico.
b) Toma de contacto e introdución ao programa.
A toma de contacto co programa prodúcese, nun primeiro momento, con cada usuario
individualmente, ao cal se lle explican os obxectivos que se pretende lograr coa intervención, ao tempo que a esixencia da implicación no programa. Nun segundo momento, xa a nivel grupal, e posteriormente á presentación de todos os membros do grupo
de traballo, reitéranse os obxectivos da intervención e motívase a xustificación do programa. Do mesmo modo, abórdase o tema da violencia de xénero, a violencia doméstica e a violencia familiar. Por último, expóñense os motivos polos cales se encontran
no programa e recórdaselles a obrigatoriedade da asistencia por mandato xudicial.
c) Aceptación da responsabilidade propia nos episodios de violencia.
Moitos dos maltratadores de xénero non recoñecen a existencia do problema e non
teñen motivación intrínseca para o cambio de conduta (Redondo e Garrido, 1999).
Debido a isto é necesario enfrontar os agresores á necesidade de efectuar cambios
nas súas crenzas, actitudes e condutas, mediante a participación activa no programa.
Por tanto, incídese na importancia de recoñecer o seu problema de conduta, dado que
só desde esta perspectiva se pode iniciar un programa para o cambio (Echeburúa e
Corral, 1999). Para tal fin lévanse a cabo as seguintes actuacións específicas:

– Toma de conciencia sobre as repercusións a curto, medio e longo prazo do emprego de condutas violentas como modo de afrontar situacións conflitivas; isto é, aquelas relacionadas coas interaccións coa parella ou coa realidade vital.
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– Asunción da responsabilidade nas interaccións violentas: manexo da atribución
interna vs. externa.
– Fomento do locus de control interno.
– Desenvolvemento da empatía mediante o adestramento no cambio de perspectiva
e a consideración dos sentimentos dos demais.
– Visualización de escenas para o tratamento da responsabilidade.
d) Información sobre as raíces da violencia contra as mulleres.
A violencia específica e, en particular, contra as mulleres ten unha marcada orixe cultural e social. Por iso, propóñense debates acerca das crenzas culturais existentes en
torno ao papel secundario que nalgúns sectores se lle outorga á muller por cuestión
de xénero. Esta actuación senta as bases para a confrontación das ideas sexistas dos
maltratadores cun criterio de realidade, isto é, a igualdade entre homes e mulleres.
e) Formación na equidade de dereitos entre homes e mulleres: educación para a igualdade.

– Introdución e desenvolvemento dos dereitos das mulleres como cidadás de pleno
dereito.
– O xénero e a igualdade na lei (Dereito natural, Constitución española e
Constitución europea).
– Formación sobre o ordenamento xurídico en materia de malos tratos: Lei orgánica
1/2004, do 29 de decembro, integral contra a violencia de xénero.
f) Concienciación sobre o ciclo da violencia.

– Definir violencia.
– Identificar comportamentos violentos.
– Coñecemento dos diversos tipos de violencia.
– Aprender a identificar os indicadores previos ao comportamento violento.
g) Fomento da intelixencia emocional.

– Coñecer a relación entre cognicións, emocións e condutas.
– Aprender a identificar as emocións propias e alleas.
– Adestrar a adecuada expresión de sentimentos.
– Actuar acorde ás emocións que presentan os outros.
h) Autocontrol emocional: control da ira.

– Identificación e autorrexistro das situacións xeradoras de tensión.
– Identificación, autorrexistro e modificación de crenzas irracionais en torno ás mulleres e o emprego da violencia: reestruturación cognitiva. Para este obxectivo utiliza-
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mos os datos fornecidos polo cuestionario de pensamentos distorsionados aplicado na avaliación preintervención.

– Identificación dos sinais físicos de activación ou tensión: adestramento en autoobservación.
– Adestramento en técnicas de control da activación: relaxación progresiva, suspensión temporal e adestramento autóxeno.
– Reforzo de como se expresan correctamente os sentimentos.
– Aplicación das destrezas adquiridas a situacións concretas mediante ensaio condutual ou role-playing.
i) Adquisición de comportamentos alternativos á agresión.

– Adestramento en solución de problemas.
– Adestramento en habilidades sociais e de comunicación.
– Modelado de condutas adecuadas.
– Aplicación das destrezas adquiridas a situacións concretas mediante ensaio condutual ou role-playing.
j) Fomento do autoconcepto: identificación dos pensamentos distorsionados acerca de
si mesmo e reestruturación deles.
O autoconcepto é un factor de gran relevancia para o logro dun adecuado equilibrio
psicolóxico e dun desenvolvemento persoal satisfactorio, así como para a adquisición
de condutas adaptativas e saudables. Pola súa vez, un autoconcepto negativo con frecuencia é considerado como un factor de vulnerabilidade “xenérica” que predispón o
suxeito a un amplo espectro de desaxustes comportamentais e afectivos (Romero,
Sobral e Luengo, 1999), tales como a conduta agresiva e antisocial. Debido a tales
consideracións, estimamos oportuno traballar co autoconcepto dos maltratadores en
todas as súas formas, isto é, os compoñentes internos (autoconcepto, autoestima e
autocomportamento) e os externos (si mesmo físico, si mesmo social, si mesmo persoal, si mesmo familiar e si mesmo moral-ético), coa finalidade de detectar posibles
distorsións cognitivas en relación coa súa autovaloración.
k) Diminución da dependencia emocional da parella: control dos celos.
En ocasións, os comportamentos agresivos desencadéanse debido á dependencia
emocional que o maltratador posúe respecto á parella ou vítima do maltrato. Así, os
celos ou o medo a ser abandonado son o fiel reflexo dun déficit de autoestima e das
súas carencias para mostrar adecuadamente os seus sentimentos ou emocións. De
feito, a situación de máximo risco para a integridade física e psicolóxica das vítimas
de maltrato pode ser o momento da separación, cando o agresor se decata de que a
perda é algo inevitable (Redondo e Garrido, 1999).
Un adecuado adestramento en autocontrol emocional posibilita en gran medida a
identificación das situacións, a reestruturación de pensamentos distorsionados e o
axuste das emocións relacionados coa dependencia emocional do maltratador. Así,

247
O tratamento penal da violencia contra as mulleres

consideramos adecuado volver a incidir no control emocional referido ao caso concreto dos celos patolóxicos.
l) Formación no respeto cara á parella ou ex-parella.
Unha vez que os suxeitos aprenden a controlar os seus estados emocionais desadaptados e, por tanto, a realización de condutas violentas, procédese ao adestramento (mediante role-playing ou modelado) daquelas pautas de comportamento que
posibilitan a instauración dunha adecuada relación (tanto coa parella, se é o caso, ou
con futuras mulleres con que estableza algún tipo de relación), cimentada no respeto
mutuo e na aplicación de pautas de interacción adecuadas. Para isto levamos a cabo
as seguintes actuacións:

– Adestramento en escoita activa.
– Desenvolvemento dunha actitude tolerante ante a diversidade de opinións,
respectando e recoñecendo as ideas diverxentes.
– Fomento da empatía mediante o adestramento de habilidades que lle axuden
ao agresor a “poñerse no lugar do outro”.
– Adestramento en comunicación asertiva fronte á agresiva.
– Ensaio das técnicas de negociación e resolución de conflitos.
m) Avaliación post-intervención.
Mediante esta avaliación preténdese coñecer a eficacia do programa, isto é, indagar
se os asistentes adquiriron adecuadamente as destrezas e habilidades adestradas,
lográndose, deste modo, o cambio cognitivo e condutual esperado. Concretamente,
avalíase se se produciron os cambios propiciados en canto ás cognicións dos usuarios e ao subsecuente axuste psicolóxico e condutual deles (p. e., control da ira, modificación de pensamentos distorsionados, redución de condutas agresivas) e no seu
modo de relacionarse coas mulleres (v. gr., respecto, consideración, empatía). A avaliación post-intervención abórdase por medio dun deseño de medidas repetidas, isto
é, mediante a aplicación dos instrumentos utilizados na sesión pre-intervención.
Ademais, durante a execución do programa lévase a cabo un seguimento de cada un
dos usuarios emitindo informes, cando menos cada tres meses, sobre a súa evolución. As conclusións remítense, sempre cumprindo o mandato xudicial, ao xulgado de
orixe. O informe final, en función dos obxectivos do programa, conclúe ben cunha
recomendación cunha valoración positiva sobre o aproveitamento deste ou cun informe negativo para que a autoridade xudicial obre en consecuencia.
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3.2. Temporalización do programa
A duración mínima estimada do programa de reeducación é dun ano. Pola súa vez, lévase a cabo un seguimento post-intervención de duración variable para cada caso, pero
nunca inferior a seis meses. Este seguimento é crucial para controlar se se reproducen
os desaxustes cognitivos e emocionais ao tempo que as recaídas na violencia de xénero, máis alá do mandato xudicial.
Debemos matizar que a temporalización das sesións pode estar suxeita a modificacións
dependendo das necesidades e déficits concretos dos agresores familiares, isto é, en
función do perfil do agresor. Só desta maneira poderemos garantir a efectividade e éxito
do presente programa.
A continuación, detallaremos o desenvolvemento temporal das 52 sesións reeducativas
ao longo do ano de duración:

– Durante o primeiro mes levaranse a cabo 8 sesións de aproximadamente dúas
horas de duración, das cales 4 serán de carácter individual e 4 grupais. Así,
semanalmente levarase a cabo unha sesión individual e outra grupal. Durante as
sesións individuais avaliaremos as características propias dos asistentes ao programa coa finalidade tanto de maximizar a efectividade das sesións grupais
como para avaliar a adecuada progresión daqueles.
– Durante os seguintes once meses realizaranse catro sesións mensuais, dúas de
carácter individual e dúas de carácter grupal.
– Para a xeneralización das aprendizaxes e habilidades proporemos, tras cada
sesión, tarefas de reforzo que os agresores deberán realizar fóra do horario do
programa. Todo isto permitirá asegurar a eficacia da reeducación.
– Tras a finalización do programa procederase á avaliación post-intervención, que
nos proporcionará información sobre a adecuada progresión dos asistentes a el.
Non obstante, debemos sinalar que a avaliación dos suxeitos se realizará durante todo o programa, emitindo informes trimestrais sobre cada un dos usuarios.
Dado o caso, formularase a necesidade dunha nova intervención sobre aqueles
agresores que non alcanzasen os niveis de reeducación esixidos.
– Así mesmo, proponse un seguimento de 6 meses de duración durante os cales
se realizará unha entrevista individual de carácter mensual, onde se valorará a
xeneralización dos contidos abordados no programa.
– Finalmente, debemos destacar a existencia de asesoramento continuo; é dicir,
os usuarios terán a posibilidade de manter o contacto co persoal técnico do programa tras a súa finalización e tras o período de seguimento.
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4. Conclusións
Para finalizar, queremos insistir na necesidade de abordar a problemática da violencia de
xénero non só desde a perspectiva da vítima, o cal constitúe algo necesario pero insuficiente para acadar o obxectivo común que todos buscamos, a erradicación da violencia
de xénero e, por extensión, de todo tipo de violencia, e o respecto á muller. Por todo isto,
é imprescindible a posta en marcha deste tipo de programas reeducativos dado que
constitúen unha abordaxe no control da reincidencia dos agresores e a consecuente evitación de futuras vitimacións.
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A sociedade non pode seguir observando atónita o odioso prexuízo que se
esconde tras a discriminación, a desigualdade e o doloroso escenario da
violencia contra as mulleres. Coa súa participación e o seu esforzo permitirase recuperar a idea da Igualdade e a Xustiza como dereitos fundamentais
e irrenunciables que as mulleres poden exercer sen ningún obstáculo; e iso
non é máis que tocar o corazón e a esencia do estado social e de dereito.
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Neste volume analízase se o sistema penal é un instrumento válido para
erradicar o exercicio da violencia contra as mulleres e se centrar a solución
nunha maior criminalización ou no agravamento das penas, sen que iso se
complemente coa suficiente dotación de recursos, conducirá as mulleres a
unha situación de maior desprotección. A conclusión a que chega a autora
é que cómpre un cambio de estratexia a través da introdución da perspectiva de xénero no corazón do ordenamento xurídico que lles permita percibir ás mulleres que a utilización do dereito é algo máis que un xogo de especialistas; a montaxe dun quebracabezas no que os operadores xurídicos
buscan o encaixe das pezas: como se a busca da resolución perfecta fose
en si mesma o fin perseguido polo dereito.
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