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I. Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT

27393 LLEI 38/1998, de 27 de novembre, per la
qual es modifica la composició de la Comissió
Nacional d’Ajuda i Assistència a les Víctimes
de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual.
(«BOE» 285, de 28-11-1998.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Comissió Nacional d’Ajudes i Assistència a les Víc-
times de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual
és un òrgan fonamental en el sistema espanyol de pro-
tecció a les víctimes dels delictes. Creada per l’article 11
de la Llei 35/1995, d’11 de desembre, d’ajudes i assis-
tència a les víctimes de delictes violents i contra la lli-
bertat sexual, és competent per resoldre els procedi-
ments d’impugnació de les resolucions en matèria de
les ajudes que preveu la Llei esmentada. A més, la Comis-
sió Nacional també és competent per resoldre els pro-
cediments d’impugnació de les resolucions del Ministeri
de l’Interior en matèria de rescabalament a les víctimes
dels delictes de terrorisme, de conformitat amb l’arti-
cle 96 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesu-
res fiscals, administratives i de l’ordre social.

La Comissió Nacional s’integra en l’Administració
General de l’Estat per mitjà del Ministeri de Justícia i
exerceix les seves funcions amb autonomia plena i sense
sotmetre’s a instruccions jeràrquiques. D’acord amb la
Llei de creació, està presidida per un magistrat del Tri-
bunal Suprem, nomenat a proposta del Consell General
del Poder Judicial.

El nou apartat 3 de l’article 350 de la Llei orgànica
del poder judicial, redactat per la Llei orgànica 5/1997,
de 4 de desembre, ha introduït una previsió per als magis-
trats del Tribunal Suprem que consisteix en el fet que
aquests només poden exercir fora del Tribunal Suprem
les funcions de president de tribunals d’oposicions a l’in-
grés a la carrera judicial i de membres de la Junta Elec-
toral Central.

Aquesta limitació introduïda en l’Estatut dels magis-
trats del Tribunal Suprem afecta directament el càrrec
de president de la dita Comissió Nacional. El legislador
ha configurat un règim especial i més rigorós d’incom-
patibilitats per als magistrats del Tribunal Suprem, règim
que impedeix a aquesta categoria de magistrats exercir
la presidència de la Comissió Nacional d’Ajuda i Assis-
tència a les Víctimes de Delictes Violents i contra la

Llibertat Sexual, atès que aquesta funció no està com-
presa entre les que estableix l’article 350.3 de la Llei
orgànica del poder judicial com a compatibles amb l’exer-
cici de la funció jurisdiccional.

Per això cal reformar la Llei d’ajudes i assistència
a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat
sexual pel que fa a la composició de la Comissió Nacional,
per tal que aquest òrgan co�egiat continuï sent presidit
per un membre de la carrera judicial que no tingui actual-
ment la condició de magistrat del Tribunal Suprem, ja
que el nou text de la Llei orgànica del poder judicial
ha fet inviable la previsió de la Llei 35/1995, norma
legal de caràcter ordinari i anterior a aquella.

La necessitat d’aquesta modificació és evident, per-
què afecta la presidència d’un òrgan fonamental per
garantir els drets de les víctimes dels delictes violents
i contra la llibertat sexual, així com els drets de les víc-
times dels delictes de terrorisme.

Article únic. Modificació de la Llei 35/1995, d’11 de
desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de
delictes violents i contra la llibertat sexual.

L’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 35/1995, d’11
de desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de
delictes violents i contra la llibertat sexual, té la redacció
següent:

«2. El Govern, a proposta dels ministres de Jus-
tícia, d’Economia i Hisenda i de l’Interior, ha d’es-
tablir la composició i el règim de funcionament de
la Comissió Nacional. Ha d’estar presidida per un
magistrat nomenat a proposta del Consell General
del Poder Judicial, i integrada per representants
de l’Administració General de l’Estat i, si s’escau,
de les organitzacions vinculades a l’assistència i
la defensa de les víctimes. En qualsevol cas, una
de les seves vocalies ha de correspondre a un repre-
sentant del ministeri fiscal, nomenat a proposta del
fiscal general de l’Estat.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,

Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats,
que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 27 de novembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


