
 
 

 

La comissió de justícia penal 

internacional de l'ICAB 

demana restringir les 

extradicions a Rússia pels casos 
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ACN Barcelona.-La Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets 

Humans del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) reclama a la 

judicatura espanyola que restringeixi les extradicions a Rússia davant la 

recent exposició de casos de tortures a les presons d'aquest país. En 

concret, la comissió demana que es deneguin el lliurament de ciutadans a 

Rússia "si no es verifica i garanteix als nivells més alts i amb garanties 

sòlides i creïbles que els ciutadans que hagin d'acabar a presons russes no 

seran sotmesos a tractes prohibits i inhumans". En un comunicat, a més, 

exigeix al govern rus que compleixi les normes internacionals i demana a 

"les autoritats competents" una investigació "ràpida i imparcial" sobre els 

fets. 
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Així, més enllà de proposar aquesta limitació en les extradicions als jutjats 

i tribunals espanyols, l'organisme resol que "la Federació de Rússia ha de 

complir amb els tractats i normes internacionals per assegurar la dignitat 

de les persones recluses i obrir una investigació" davant les darreres 

proves de tractes il·legals. La comissió de justícia penal internacional i 



 
 

 

drets humans considera que l'actual situació qüestiona l'aplicació de les 

regles mínimes de les Nacions Unides sobre tractament dels presos. El 

text del grup de l'Icab recull que, en proporció, Rússia és el país amb 

presos d'Europa, amb més de 483.000 reclusos. A més, apunta que la seva 

realitat està emparada en "un dels sistemes penitenciaris menys garantistes 

del món" i hi atribueix la influència "dels camps de treball forçats del 

Gulag soviètic". Ara, davant la filtració de documents audiovisuals sobre 

les tortures a presons russes, es fa un nou toc d'atenció.La comissió de 

lletrats recorda que els tractes inhumans que s'han exposat darrerament 

"evidencien la infracció" del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 

aprovat per l'ONU. Concretament, en referència a l'article 10, que marca 

que es tractarà humanament i amb la dignitat inherent a l'ésser humà 

qualsevol persona privada de llibertat, i encara amb més detall, a l'article 

7, que estableix que ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes 

cruels, inhumans o degradants. En aquest mateix sentit, el comunicat 

menciona que la normativa i els pactes internacionals que compten amb 

l'adscripció russa obliga els estats a vetllar perquè "tots els actes de tortura 

constitueixin delictes conforme a la seva legislació penal". Això, a més, 

inclou les temptatives de cometre tortura i les complicitats o 

participacions afegides a l'acte delictiu. 
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ACN Barcelona.-La Comissió de Justícia Penal
Internacional i Drets Humans del Col·legi de l'Advocacia
de Barcelona (ICAB) reclama a la judicatura espanyola
que restringeixi les extradicions a Rússia davant la recent
exposició de casos de tortures a les presons d'aquest país.
En concret, la comissió demana que es deneguin el

a
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lliurament de ciutadans a Rússia "si no es verifica i
garanteix als nivells més alts i amb garanties sòlides i
creïbles que els ciutadans que hagin d'acabar a presons
russes no seran sotmesos a tractes prohibits i inhumans".
En un comunicat, a més, exigeix al govern rus que
compleixi les normes internacionals i demana a "les
autoritats competents" una investigació "ràpida i
imparcial" sobre els fets.

Així, més enllà de proposar aquesta limitació en les
extradicions als jutjats i tribunals espanyols, l'organisme
resol que "la Federació de Rússia ha de complir amb els
tractats i normes internacionals per assegurar la dignitat
de les persones recluses i obrir una investigació" davant
les darreres proves de tractes il·legals. La comissió de
justícia penal internacional i drets humans considera que
l'actual situació qüestiona l'aplicació de les regles
mínimes de les Nacions Unides sobre tractament dels
presos. El text del grup de l'Icab recull que, en proporció,
Rússia és el país amb presos d'Europa, amb més de
483.000 reclusos. A més, apunta que la seva realitat està
emparada en "un dels sistemes penitenciaris menys
garantistes del món" i hi atribueix la influència "dels
camps de treball forçats del Gulag soviètic". Ara, davant la
filtració de documents audiovisuals sobre les tortures a
presons russes, es fa un nou toc d'atenció.La comissió de
lletrats recorda que els tractes inhumans que s'han
exposat darrerament "evidencien la infracció" del Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l'ONU.i
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Concretament, en referència a l'article 10, que marca que
es tractarà humanament i amb la dignitat inherent a
l'ésser humà qualsevol persona privada de llibertat, i
encara amb més detall, a l'article 7, que estableix que
ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels,
inhumans o degradants. En aquest mateix sentit, el
comunicat menciona que la normativa i els pactes
internacionals que compten amb l'adscripció russa obliga
els estats a vetllar perquè "tots els actes de tortura
constitueixin delictes conforme a la seva legislació penal".
Això, a més, inclou les temptatives de cometre tortura i les
complicitats o participacions afegides a l'acte delictiu.
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La comissió de justícia penal internacional de
l’ICAB demana restringir les extradicions a Rússia
pels casos de tortures
ACN Barcelona.-La Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (ICAB) reclama a la judicatura espanyola que restringeixi les extradicions a Rússia davant la […]
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ACN Barcelona.-La Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans del Co�legi de l’Advocacia de Barcelona

(ICAB) reclama a la judicatura espanyola que restringeixi les extradicions a Rússia davant la recent exposició de casos de

tortures a les presons d’aquest país. En concret, la comissió demana que es deneguin el lliurament de ciutadans a Rússia

“si no es veri�ca i garanteix als nivells més alts i amb garanties sòlides i creïbles que els ciutadans que hagin d’acabar a

presons russes no seran sotmesos a tractes prohibits i inhumans”. En un comunicat, a més, exigeix al govern rus que

compleixi les normes internacionals i demana a “les autoritats competents” una investigació “ràpida i imparcial” sobre

els fets.

Així, més enllà de proposar aquesta limitació en les extradicions als jutjats i tribunals espanyols, l’organisme resol que “la

Federació de Rússia ha de complir amb els tractats i normes internacionals per assegurar la dignitat de les persones

recluses i obrir una investigació” davant les darreres proves de tractes i�legals. La comissió de justícia penal internacional

i drets humans considera que l’actual situació qüestiona l’aplicació de les regles mínimes de les Nacions Unides sobre

tractament dels presos. El text del grup de l’Icab recull que, en proporció, Rússia és el país amb presos d’Europa, amb més

de 483.000 reclusos. A més, apunta que la seva realitat està emparada en “un dels sistemes penitenciaris menys

garantistes del món” i hi atribueix la in�uència “dels camps de treball forçats del Gulag soviètic”. Ara, davant la �ltració

de documents audiovisuals sobre les tortures a presons russes, es fa un nou toc d’atenció.La comissió de lletrats recorda

que els tractes inhumans que s’han exposat darrerament “evidencien la infracció” del Pacte Internacional de Drets Civils i

Polítics aprovat per l’ONU. Concretament, en referència a l’article 10, que marca que es tractarà humanament i amb la

dignitat inherent a l’ésser humà qualsevol persona privada de llibertat, i encara amb més detall, a l’article 7, que estableix

que ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. En aquest mateix sentit, el

comunicat menciona que la normativa i els pactes internacionals que compten amb l’adscripció russa obliga els estats a

vetllar perquè “tots els actes de tortura constitueixin delictes conforme a la seva legislació penal”. Això, a més, inclou les

temptatives de cometre tortura i les complicitats o participacions afegides a l’acte delictiu.
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La comissió de justícia penal internacional de l'ICAB demana
restringir les extradicions a Rússia pels casos de tortures

 

ACN Barcelona.-La Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans del
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) reclama a la judicatura espanyola que
restringeixi les extradicions a Rússia davant la recent exposició de casos de tortures a
les presons d'aquest país. En concret, la comissió demana que es deneguin el
lliurament de ciutadans a Rússia "si no es veri�ca i garanteix als nivells més alts i amb
garanties sòlides i creïbles que els ciutadans que hagin d'acabar a presons russes no
seran sotmesos a tractes prohibits i inhumans". En un comunicat, a més, exigeix al
govern rus que compleixi les normes internacionals i demana a "les autoritats
competents" una investigació "ràpida i imparcial" sobre els fets.

Així, més enllà de proposar aquesta limitació en les extradicions als jutjats i tribunals
espanyols, l'organisme resol que "la Federació de Rússia ha de complir amb els tractats
i normes internacionals per assegurar la dignitat de les persones recluses i obrir una
investigació" davant les darreres proves de tractes il·legals. La comissió de justícia
penal internacional i drets humans considera que l'actual situació qüestiona l'aplicació
de les regles mínimes de les Nacions Unides sobre tractament dels presos. El text del
grup de l'Icab recull que, en proporció, Rússia és el país amb presos d'Europa, amb més
de 483.000 reclusos. A més, apunta que la seva realitat està emparada en "un dels
sistemes penitenciaris menys garantistes del món" i hi atribueix la in�uència "dels
camps de treball forçats del Gulag soviètic". Ara, davant la �ltració de documents
audiovisuals sobre les tortures a presons russes, es fa un nou toc d'atenció.La comissió
de lletrats recorda que els tractes inhumans que s'han exposat darrerament
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"evidencien la infracció" del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per
l'ONU. Concretament, en referència a l'article 10, que marca que es tractarà
humanament i amb la dignitat inherent a l'ésser humà qualsevol persona privada de
llibertat, i encara amb més detall, a l'article 7, que estableix que ningú no serà sotmès a
tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. En aquest mateix sentit, el
comunicat menciona que la normativa i els pactes internacionals que compten amb
l'adscripció russa obliga els estats a vetllar perquè "tots els actes de tortura
constitueixin delictes conforme a la seva legislació penal". Això, a més, inclou les
temptatives de cometre tortura i les complicitats o participacions afegides a l'acte
delictiu.
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