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 1.- A PERSOA INDIVIDUAL PERANTE O DEREITO INTERNACIONAL 
PÚBLICO. 
 
 A.- O Comité de Dereitos Humáns das Nacións Unidas. Posibilidades de 
presentar unha queixa ou comunicación, procedemento e análise dalgunhas decisións do 
Comité. 
 
 B.- O Comité contra a tortura 
 
 C.- O Tribunal Europeo de Dereitos Humáns. O Convenio Europeo para a 
Protección dos Dereitos Humáns e Libertades Fundamentais. Especial referencia ó 
Protocolo 11 como vangarda da protección internacional dos Dereitos Humáns. A 
Demanda perante o Tribunal: elementos básicos da mesma. Análise dalgunhas 
sentencias especialmente relevantes deste Tribunal e da súa influencia no ordenamento 
xurídico español. 
 

D.- As posibilidades de actuación recoñecidas no ordenamento xurídico 
comunitario. 

 
a) a actuación perante o Tribunal de Xustiza das Comunidades 

Europeas. Analizaranse algunhas das sentenzas máis relevantes na 
conformación do Dereito Comunitario coma un ordenamento xenuino 
e orixinal de Dereito Internacional Público. 

 
b) a queixa perante a Comisión Europea. 

 
c) a petición ante o Parlamento Europeo. 

 
d) a reclamación ante o Defensor do Pobo Europeo. 

 
 
2.- AS RESOLUCIÓNS DO CONSELLO DE SEGURIDADE DAS NACIÓNS 
UNIDAS. Análise, debate e comentario das resolucións deste organismo ó fío da 
actualidade e da realidade internacional do noso tempo (p. ex: a inxerencia humanitaria; 
a situación actual e a actuación da Comunidade Internacional  en Irak, Afganistán; a non 
proliferación; etc).  
 
 
 
OBXECTIVOS: os obxectivos básicos deste Practicum serán situar ó alumno perante a 
realidade xurídico-internacional na que nos atopamos, dándolle a coñecer aqueles 
instrumentos que lle permitirán actuar no seu propio nome e dereito ou en 



representación doutros ante as instancias internacionais establecidas para coñecer das 
reclamacións presentadas por persoas individuais. Asemade, preténdese que o alumno 
traballe con textos, sentencias e resolucións adoptadas por distintos organismos 
internacionais e sexa quen de formarse unha opinión xurídica ó respecto dos mesmos e  
da súa importancia e siñificación no contexto actual da mundialización. 
 
DESENVOLVEMENTO DA ASIGNATURA: o estudo desta asignatura consistirá, 
fundamentalmente, no plantexamento e resolución de supostos prácticos; na redacción 
dos correspondentes escritos a dirixir ás distintas instancias internacionais na procura do 
recoñecemento dun dereito individual e na análise comentario e debate de textos, 
sentenzas e resolucións emitidas por algún organismo internacional, cuxa importancia 
intrínseca ou a actualidade que as impulsa, o faga especialmente atractivo para a 
formación xurídica integral dos alumnos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: os alumnos serán valorados en base a un triple 
criterio: 

1. Asistencia. 
2. Participación e colaboración no desenvolvemento da clase. 
3. Elaboración dun traballo sobre calquer tema de Dereito Internacional Público ou 

de Dereito da Unión Europea que o alumno escolla  
   
 
 
PROFESOR DA ASIGNATURA: XOSÉ ANTÓN CACHALDORA CALDERÓN. 
Prof. Asoc. de Dereito Internacional Público, Relacións Internacionais e Dereito 
Comunitario Europeo. 
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