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El jutge belga decidirà el 14 de
desembre si extradeix Puigdemont
El president i la resta de consellers a Brussel·les han declarat des de les nou del
matí | La seva defensa al·lega que a Espanya no hi ha garanties d'un "judici just"

Carles Puigdemont, a Bèlgica Foto: Europa Press

El jutge belga ha situat la decisió sobre l'extradició del president Carles Puigdemont per al 14 de
desembre, segons ha anunciat el seu advocat. Tant Puigdemont com els quatre consellers que
són amb ell a Brussel·les, tots destituïts pel 155, han declarat aquest dilluns a partir de les 9 del
matí als jutjats de la capital belga per la vista sobre l'ordre de detenció europea emesa per
Espanya.
Acabada la vista a Brussel·les
La decisió el 14 de desembre
? J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) December 4, 2017
(https://twitter.com/JaumeAlonsoCuev/status/937648429764837376?ref_src=twsrc%5Etfw)
La presència de Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig als tribunals
aquest dilluns coincideix amb la decisió del Tribunal Suprem espanyol sobre la situació dels vuit
consellers que van ser empresonats a Madrid
(https://www.naciodigital.cat/noticia/143907/signe/campanya/21-d/mans/tribunal/suprem) per
l'Audiència Nacional, i arriba hores abans de l'inici oficial de la campanya electoral.
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El jutge belga ha de decidir si extradeix o no Puigdemont i els quatre consellers destituïts, d'acord
amb la petició d'Espanya, o si considera que no hi ha motius per entregar-los a les autoritats
espanyoles. La fiscalia belga va decidir defensar l'extradició equiparant els delictes de rebel·lió,
sedició, malversació, desobediència i prevaricació que imputa la justícia espanyola als de 'coalició de
funcionaris' i malversació de fons estipulats pel codi penal belga. Mentre que a l'Estat la pena per
aquests delictes podria arribar als 30 anys de presó, a Bèlgica només la malversació permetria una
condemna de fins a 10 anys.
L'argument de Puigdemont: els drets fonamentals en perill
La defensa de Puigdemont i els quatre consellers destituïts ha argumentat que els seus drets
fonamentals es podrien veure violats si són extradits a Espanya, un dels motius pel qual un jutge
pot denegar l'execució d'una ordre europea de detenció. Jaume Alonso- Cuevillas ha al·legat que
Espanya no ofereix garanties suficients perquè hi hagi un judici "just"
El prestigiós penalista Denis Bosquet, va assegurar en una entrevista amb l'ACN que normalment
les vistes per una ordre de detenció d'aquest tipus són curtes, de poc més d'una hora, mentre que
en el cas de Puigdemont i els consellers el magistrat va permetre a la defensa dues setmanes
més de marge per preparar el cas.
De fet, la primera vista estava prevista pel 17 de novembre, però va durar només prop d'una hora
(https://www.naciodigital.cat/noticia/142880/justicia/belga/ajorna/declaracio/puigdemont/fins/al/dia/
comenca/campanya) . Per Bosquet, si el jutge té "dubtes" sobre l'equiparació dels delictes
espanyols al codi penal belga o sobre el possible tracte que poden rebre els polítics catalans si són
extradits, decidirà en contra de l'entrega a Espanya.
En qualsevol cas, tant la defensa com la fiscalia tenen opció a apel·lar, fins a dues vegades, en un
procés que es pot arribar a allargar un màxim de tres mesos si es poden justificar mesures
"excepcionals".

https://www.naciodigital.cat/noticia/143942/jutge/belga/decidira/14/desembre/si/extradeix/puigdemont
Pàgina 2 de 2

