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XEFATURA DO ESTADO
 11863 LEI ORGÁNICA 3/2005, do 8 de xullo, de modi-

ficación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, 
do poder xudicial, para perseguir extraterrito-
rialmente a práctica da mutilación xenital femi-
nina. («BOE» 163, do 9-7-2005.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei 
orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A mutilación xenital feminina constitúe un grave aten-

tado contra os dereitos humanos, é un exercicio de vio-
lencia contra as mulleres que afecta directamente a súa 
integridade como persoas. A mutilación dos órganos 
xenitais das nenas e as mozas debe considerarse un trato 
«inhumano e degradante» incluído, xunto coa tortura, nas 
prohibicións do artigo 3 do Convenio Europeo de Dereitos 
Humanos.

Os Estados membros da Unión Europea, cuxas consti-
tucións recoñecen o dereito á integridade persoal, tanto 
física como mental, como un dereito fundamental, víronse 
enfrontados a un fenómeno de exportación da práctica de 
mutilacións xenitais femininas debido á inmigración de 
persoas procedentes de países onde estas prácticas cons-
titúen un costume tradicional aínda en vigor.

O feito de que as mutilacións sexuais sexan unha 
práctica tradicional nalgúns países dos cales son orixina-
rios os inmigrantes nos países da Unión Europea non se 
pode considerar unha xustificación para non previr, per-
seguir e castigar semellante vulneración dos dereitos 
humanos. A OMS considera que no mundo hai 130 
millóns de mulleres vítimas de mutilacións xenitais prac-
ticadas en nome de culturas e tradicións relixiosas.

A Convención das Nacións Unidas para a eliminación 
de todas as formas de discriminación contra a muller, no 
seu artigo 2.f prevé que os Estados parte adopten medi-
das adecuadas, mesmo de carácter lexislativo, para modi-
ficar ou derrogar leis, regulamentos, usos e prácticas que 
constitúan unha discriminación contra as mulleres.

Así mesmo, o Programa de Acción da Conferencia 
Internacional sobre Poboación e Desenvolvemento (O 
Cairo 1994) e o Programa de Pekín (1995) inclúen reco-
mendacións aos Estados co fin de erradicar as mutila-
cións xenitais femininas e para modificar os comporta-
mentos sociais e culturais e acabar así cos prexuízos e 
prácticas lesivos para as persoas.

Nesta liña inscríbese a presente lei orgánica ao posibi-
litar a persecución extraterritorial da práctica da mutila-
ción xenital feminina cando a comisión do delito se rea-
liza no estranxeiro, como sucede na maior parte dos 
casos, aproveitando viaxes ou estadías nos países de 
orixe das persoas que se encontran no noso país.

Artigo único.

Engádese unha nova alínea g) ao número 4 do artigo 
23 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, 
que queda redactado como segue:

«4. Igualmente será competente a xurisdición 
española para coñecer dos feitos cometidos por 
españois ou estranxeiros fóra do territorio nacional 

susceptibles de tipificarse, segundo a lei penal espa-
ñola, como algún dos seguintes delitos:

a) Xenocidio.
b) Terrorismo.
c) Pirataría e apoderamento ilícito de aerona-

ves.
d) Falsificación de moeda estranxeira.
e) Os delitos relativos á prostitución e os de 

corrupción de menores ou incapaces.
f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas 

e estupefacientes.
g) Os relativos á mutilación xenital feminina, 

sempre que os responsables se encontren en 
España.

h) E calquera outro que, segundo os tratados 
ou convenios internacionais, deba ser perseguido 
en España.»

Disposición derrogatoria única.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou 
inferior rango se opoñan ao establecido na presente lei 
orgánica.

Disposición derradeira primeira.

Engádese ao número 1 do artigo 87 ter da Lei orgánica 
do poder xudicial unha nova alínea e) coa seguinte redac-
ción:

«e) Ditar sentenza de conformidade coa acusación 
nos casos establecidos pola lei.»

Disposición derradeira segunda.

A presente lei orgánica entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos os españois, particulares e autorida-

des, que cumpran e fagan cumprir esta lei orgánica.

Madrid, 8 de xullo de 2005.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 11864 LEI 15/2005, do 8 de xullo, pola que se modi-
fican o Código civil e a Lei de axuizamento 
civil en materia de separación e divorcio. 
(«BOE» 163, do 9-7-2005.)

JUAN CARLOS I

REI DE ESPAÑA

Saiban todos os que a viren e a entenderen que as 
Cortes Xerais aprobaron e eu sanciono a seguinte lei.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Constitución de 1978 contén no seu artigo 32 un 
mandado ao lexislador para que regule os dereitos e 
deberes dos cónxuxes con plena igualdade xurídica, así 


