?enerala Prokurorejo raportas pri
krimprocesoj devenantaj de la
tumultoj en la 11-a de julio 2021

Havano, jan 25 (RHK) La ?urnalo Granma, la oficiala organo de la Centra Komitato de la Komunista
Partio de Kubo, publikigis ?i-marde informojn de la ?enerala Prokuroro, kiu esprimas sian devon da?re
informi la popolon kaj la internacian publikan opinion pri la le?a respondo donita al la seriozaj eventoj,
okazintaj la 11-an de julio 2021, kiuj minacis la konstitucian ordon kaj stabilecon de nia socialisma ?tato.
Kiel estis klarigite, ?i tiuj eventoj okazis en aparte kompleksa kunteksto de la tutmonda ekonomia krizo,
pliseverigita de senprecedenca pandemio, kiu prenis la vivon de multaj kubanoj, kaj la pliintensi?o de la
ekonomia, komerca kaj financa blokado de la usona registaro kontra? nia lando. ?i da?re provas,
sensukcese, detrui la Revolucion.

En tendenca maniero, da?ras la manipuladoj kaj opinimatricoj, kiuj celas akuzi Kubon pri malobservoj de
homaj rajtoj, provante senlegitimi la kriminajn procesojn komencitajn por esplori kondutojn konsistigantajn
krimon, konforme al la nunaj le?oj.
La Oficejo de la ?enerala Prokuroro de la Respubliko, kadre de sia misio, kontrolis la plenumon de la
konstituciaj rajtoj kaj garantioj de konvena proceso, kaj kontrolis la disvolvi?on de la esploroj faritaj de la
organoj de la Ministerio pri Interno, la rajton al defendo estis garantiita, la advokatoj disponigis indicon kaj
havis aliron al la proceduroj.
La Prokurorejo ricevis, post kiam la esploro estis finita, 117 dosierojn de la prepara fazo respondaj al la
okaza?oj de pli granda signifo, kun 790 homoj akuzitaj pro agoj de vandalismo, kiuj atakis a?toritatojn,
homojn kaj poseda?ojn, same kiel gravajn perturbojn de ordo, el kiuj 21% de ?i tiuj homoj havis
krimdosieron.
El tiuj, 110 dosieroj estis prezentitaj al la tribunaloj, kun 710 akuzitoj por ju?o, 69% el ili certigitaj kun la
anta?zorga decido de provizora malliberejo.
El la tuta nombro da akuzitoj en ?i tiuj dosieroj, 115 estas inter 16 kaj 20 jaroj, kontra? kiuj estis decidite
meti kriman agon anta? la tribunaloj, pro la graveco de la faritaj agoj kaj ilia pruvita partopreno:
-55 estas inter 16 kaj 18 jaroj, el kiuj 28 estas asekuritaj kun la anta?zorga rimedo de provizora
malliberejo. Surbaze de la eblecoj ofertitaj de la le?o kaj kiel rezulto de la praktiko de la pruvoj en la
parolaj procesoj, la agnosko de la faktoj, la pento montrita kaj la kondi?o de studentoj, la Prokurorejo
modifis 18 el tiuj akuzojn la peton de sankcio por aliaj malpli severeca.
-Same, 60 estas inter 19 kaj 20 jaroj, el tiuj 41 asekuritaj kun provizora malliberejo.
La decido de la Prokurorejo konfirmi la akuzon anta? la tribunaloj, en ?iuj kazoj, bazi?is sur la pruvoj
provizitaj, inkluzive de la deklaroj de atestantoj kaj viktimoj, fakuloj pri videoj publikigitaj en malsamaj
amaskomunikiloj kaj aliaj amaskomunikiloj, kio permesis la identigon de la akuzitaj en agoj, kiuj
karakterizas krimojn de publika malordo, instigo al krimo, dama?o, rabo per forto kaj perforto, atako,
sabotado kaj ribelo.
La decido procesigi pro la krimo de ribelo, kvankam estas anta?vidataj severaj punoj, respondas al la
nivelo de perforto montrita en la vandalismo, kiu en tumulta maniero ka?zis vundojn kaj endan?erigis la
vivon de civitanoj, oficistoj kaj membroj de la sekurecaj ta?mentoj atakante ilin per la uzo de akraj,
malakraj kaj brulemaj objektoj, kun la grava perturbo de la publika ordo kaj la intenca celo subfosi la
konstitucian ordon.
En malsamaj lokoj, oficialaj institucioj, hospitaloj, ?an?odomoj (Cadeca), komercaj establa?oj kaj
benzinejoj estis ?tonumitaj; multaj el ili, kiel rezulto de la perforto generita, estis prirabitaj kaj iliaj varoj
estis ?telitaj, ka?zante konsiderindan dama?on; anka? estis sie?itaj, renversitaj kaj difektitaj transportiloj.
La sankcioj petitaj de la Prokurorejo kongruas kun la graveco de la faktoj, la nivelo de partopreno kaj la
dama?o ka?zita al la socio.
Sekve de la 84 ju?oj faritaj, la Prokurorejo estis sciigita pri 44 sentencoj eldonitaj de la tribunaloj, en kiuj
estis sankciitaj 172 akuzitoj, kiuj havis la rajton establi la respondajn rimedojn.
Pri neplena?uloj malpli ol 16-jaraj, en Kubo tiuj ne estas submetitaj al Puna Juro. En la esploroj, estis
akreditita la partopreno de 27, al kiuj estis aplikita la starigita jura proceduro: 10 estis internigitaj en
ampleksajn lernejojn de trejnado kaj konduto, ?ar ili partoprenis kune kun plenkreskuloj en la farado de
tiuj krimagoj; 17 ricevas individuigitan atenton en la lernejo de la Nacia Eduka Sistemo kie ili studas.

La Prokurorejo, konforme al sia konstitucia funkcio, helpis 508 civitanojn, kiuj petis informojn pri ?i tiuj
krimprocesoj kaj prilaboris 238 plendojn a? peticiojn. La prokuroroj intervjuis la homojn kaj kontrolis la
elmontritajn elementojn, kiuj kontribuis al la krima esploro. La rezultoj estis klarigitaj persone de la
prokuroro al la iniciatintoj, proponante la le?ajn argumentojn en ?iu kazo.
La Oficejo de la ?enerala Prokuroro de la Respubliko ripetas, ke ?i agos la? la konstitucia mandato, en la
jura kadro, la? konvena proceso, la protekto de la interesoj de la ?tato kaj la respekto al la rajtoj de ?iuj
civitanoj.
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