
Programa

Xoves 6 de outubro de 2016

Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e
do Traballo

16.30 h
Inauguración da Xornada

16:45 h
“O matrimonio forzado como forma de violencia de xénero”
Noelia Igareda González
Profesora acreditada agregada de Filosofía do Dereito na 
Universidade Autónoma de Barcelona e investigadora do Grupo 
Antígona, Mujeres y Sociedad en perspectiva de género

17:45 h
Coloquio
Modera: Xosé Manuel Pacho Blanco
Doutor en Dereito da Área de Filosofía do Dereito da
Universidade de Vigo

18:00 h
“A regulación penal do delito de matrimonio forzado no art. 
172 bis do Código Penal español”
María A. Trapero Barreales
Profesora Titular (Catedrática acreditada) de Dereito Penal da 
Universidade de León

19:00 h
Coloquio
Modera: Marta García Mosquera
Profesora Contratada Doutora de Dereito Penal da
Universidade de Vigo

19:30 h
Clausura

Dirección

Marta García Mosquera
Profesora Contratada Doutora de Dereito Penal da
Universidade de Vigo

Secretaría

Concepción Rodríguez Rúa
Estudante do Grao en Dereito da Universidade de Vigo

Información

A inscrición na Xornada é gratuíta e pódese formalizar por 
correo electrónico no enderezo:
xornada.matrimonio.forzado@uvigo.es
indicando nome, apelidos e DNI ou NIE.

Expedirase certificado de asistencia. 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Campus universitario
36310 Vigo

O novo delito de matrimonio forzado
dende a perspectiva de xénero

Obxectivos

_ Realizar un achegamento ao fenómeno do matrimonio 
forzado e outras realidades afíns.

_ Dar a coñecer  o contido da actual regulación xurídico-
penal do delito de matrimonio forzado, introducido 
expresamente no Código Penal español en virtude da Lei 
Orgánica 1/2015.

_ Propiciar a análise da perspectiva de xénero vencellada ao 
fenómeno do matrimonio forzado.

_ Suscitar un espazo de reflexión e debate sobre os procesos 
de vitimización de mulleres e nenas.

_ Contribuír a un exame crítico das fórmulas legais propostas 
para combater o matrimonio forzado.

Destinatarios

A xornada vai dirixida fundamentalmente ao alumnado 
universitario do ámbito xurídico e social, e demais 
membros da comunidade universitaria. Asemade, oriéntase 
a profesionais vencellados ao Dereito, á educación e á 
intervención social, e a persoas interesadas en xeral.
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