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O presente traballo enmárcase na liña
de investigación que o autor vén desenvol-
vendo dende hai un tempo: a modulación
dos dereitos fundamentais pola irrupción
das novas tecnoloxías, en xeral, e de Inter-
net, en particular. Esta problemática, como
facilmente se comprende, ten unha alta
incidencia social, cultural e tamén educati-
va, o que esixe unha atención prioritaria no
ámbito académico e científico. José Julio
Fernández Rodríguez é, na actualidade,
profesor titular de dereito constitucional da
Universidade de Santiago de Compostela,
doutor en Dereito, licenciado en Dereito
con premio extraordinario, licenciado en
Xornalismo e licenciado en Ciencias Polí-
ticas e Sociais. Posúe, ao mesmo tempo,
unha ampla experiencia investigadora,
como o testemuñan as súas numerosas
publicacións e as estancias de investiga-
ción efectuadas en centros de elevado pres-
tixio internacional.

A idea central deste estudo sitúase na
reformulación das categorías do público,
conectada coa liberdade de expresión, e do

privado, representada pola intimidade, na
Rede, e no xurdimento –como consecuen-
cia do seu esvaemento– dun novo espazo
que o autor denomina o neopúblico.

O libro está estruturado en seis capítu-
los, aos que hai que sumarlles unhas breves
conclusións e a bibliografía citada ao longo
do texto. Aínda que a óptica é preferente-
mente xurídica, tamén ocupan un lugar rele-
vante as cuestións de natureza politolóxica e
as integradas na teoría da comunicación.

O capítulo primeiro, “Una nueva era:
Internet”, introduce o lector na materia
obxecto deste estudo. Para isto comeza
facendo algunhas referencias conceptuais
relacionadas coa Rede, para continuar
cunha aproximación á súa orixe, caracterís-
ticas e realidade na que se insire, isto é, a
sociedade da información e a globalización.

Continúa no segundo con “La libertad
de expresión”; capítulo no cal se analiza o
elemento esencial das relacións sociais, da
sociedade dixitalizada e de Internet, é dicir,
a comunicación. A devandita comunica-
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ción, nos seus procesos, debe presupor as
liberdades fundamentais de expresión e de
información, trazos distintivos dunha
sociedade democrática na que, polo tanto,
están chamados a desempeñar unha impor-
tante función social os medios de comuni-
cación. A comunicación no mundo dixitali-
zado sofre cambios cuantitativos, represen-
tados polo xurdimento de novas formas de
comunicación e na diversificación dos
soportes para acceder a elas –o que vai
repercutir na cantidade de información
abastecida–. Tamén hai mutacións cualita-
tivas en canto aos procesos de comunica-
ción e á información contida neles, o que
pon de manifesto a existencia dunha reali-
dade múltiple na cal “liberdade de expre-
sión” e “de información” se confunden. En
canto aos contidos e ao control sobre a
información, abórdase a responsabilidade
non automática, os contidos ilícitos e noci-
vos e o rexeitamento de limitacións especí-
ficas en Internet a través do establecemen-
to de medidas restritivas que fan perigar o
espazo de liberdade que representa a Rede.

O capítulo máis longo, o terceiro, “La
intimidad”, achéganos a este dereito, que
presenta unha das principais preocupacións
que centra todas as atencións arredor de
Internet: a seguridade, xa que os avances
técnicos teñen consecuencias en canto á
creación de novas formas de agresión á
intimidade e á vida privada. O autor incide
na persistencia da ameaza que persegue o
dereito á intimidade e na aparición de
novos mecanismos de protección fronte a
agresións externas, mecanismos que a pro-
pia Rede proporciona. Neste sentido, o
recurso á criptografía amósase como un
eficaz remedio fronte a certos tipos de
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agresións, se ben nos achega outras vías
que ameazan a intimidade e que teñen moi
difícil resposta. 

O cuarto, “La regulación”, pon de
manifesto os problemas que xorden neste
eido derivados dos procesos da comunica-
ción na rede, o cal deixa entrever en moitas
ocasións que o marco xurídico existente se
está quedando obsoleto nos límites estatais,
mentres que a disolución dos espazos xeo-
gráficos e a extensión das comunicacións
sen fronteiras poñen en evidencia a necesi-
dade dun control de Internet máis aló do
dereito do Estado. Esta regulación debe ser
heteroxénea, pública e privada, nacional e
internacional, estruturada en malla como a
propia Rede. Unha regulación xenérica
garantista completada con previsións sec-
toriais e autorregulacións.

“La relativización de la diferencia
entre lo público y lo privado”, título do
quinto capítulo, achéganos á distinción que
a ciencia xurídica establece entre as cate-
gorías do dereito público e do dereito pri-
vado, distinción que se dilúe cando se refi-
re ás relacións virtuais de onde xorde un
novo espazo que o autor denomina neopú-
blico. Este espazo transcende os límites do
ciberespacio transformando as relacións
sociais e situándose nun espazo-tempo
diferente ao tradicional.  

O derradeiro capítulo, “Democracia e
Internet”, defende a importancia de Inter-
net nas sociedades avanzadas para alcanzar
maiores cotas de democratización. O autor
sinala tamén certos desafíos ou perigos, os
cales imaxina salvables ante as grandes
vantaxes e posibilidades que ofrece a Rede
para a participación e o pluralismo.
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A obra mestura de xeito preciso e sis-
temático un elevado conxunto de suxesti-
vas reflexións, apoiadas nunha linguaxe
fluída e de alta corrección formal. Non
foxe, en ningún momento, dos temas com-
prometidos e terza nas polémicas que xor-
den para tratar de indicar vías de solución
no actual proceso de redefinición que as
novas tecnoloxías lles impoñen ás moder-
nas sociedades.

Na Rede, como consecuencia do esta-
blecemento de novos sistemas de relación e
de comunicación, confórmase un espazo
virtual que relativiza os espazos público e
privado de xeito que é imposible saber onde
acaba o privado e onde empeza o público.
Á lexislación vixente referente á regulación
na Rede fáltalle moito camiño por andar e
os perigos potenciais que rodean o dereito á
intimidade en Internet son diversos, polo
que é preciso preguntarse cal é o papel dos
poderes públicos neste ámbito.

Así as cousas, convén preguntarse se
hai un interese por parte dos axentes públi-
cos de preservar o privado ou, se pola con-
tra, están interesados en que este se disol-
va. Esta mesma cuestión podémola refor-
mular dende a perspectiva do usuario, é
dicir, ¿poderá o individuo dende a súa esfe-
ra ou dende o seu pudor manter o seu ámbi-
to privado fronte ás inmisións externas?
ou, pola contra, ¿será a esfera pública a que
acabará por imporse tal e como o predí o
mito orweliano do control total?

Nestes momentos, o único que pode-
mos sentenciar con total seguridade é que a
intimidade se atopa comprometida en vir-
tude das diversas ameazas ás que se ve
exposta na Rede. A solución parece sinalar

o establecemento dunha regulación máis
acorde co desenvolvemento tecnolóxico,
pero o certo é que tampouco se lle pode
atribuír toda a responsabilidade ao Estado
cando Internet se caracteriza por ser unha
estrutura que vai moito máis aló dos lími-
tes xeográficos dos estados facéndose
necesario artellar mecanismos de regula-
ción nacional e internacional. Polo tanto,
parece oportuno buscar novas fontes e
novos sistemas de protección, como pode
ser a autorregulación baseada en intereses
corporativos. Isto farase sen obviar a nece-
saria actuación do Estado xa que hai cues-
tións rexionais e nacionais das que este
debe ocuparse e elementos garantidores
que ten necesariamente que asegurar.

É obvio que Internet nos proporciona
a través deste novo medio de interrelación
diversas vantaxes, non obstante, sería unha
perda incalculable ceder a esfera do priva-
do, ceder a nosa intimidade a favor da
esfera pública, como tamén o sería o caso
contrario.

Internet dificulta todo este proceso ao
crear unha realidade dixital que non se sabe
se é real ou se é ficticia e provocando a
necesidade de reactivar as vías de participa-
ción e pluralismo. Neste sentido, o Estado
debe estimular a publicidade da vida social
e, polo tanto, a participación cidadá, máxi-
mo expoñente da lóxica democrática que
caracteriza os países avanzados. Estas pre-
misas, baseadas no metaconcepto de trans-
parencia, esixen a implementación de polí-
ticas que non convertan o Estado nun órga-
no de control exclusivamente. Os poderes
públicos deben ofrecer medidas que prote-
xan e garantan a liberdade de expresión e



non só o dereito á intimidade, así como
mecanismos de resposta fronte ás posibles
vulneracións que estes puidesen padecer en
calquera momento. Na situación que orixi-
na a Rede os referidos conceptos non poden
entenderse nun sentido absoluto, máxime
no espazo-tempo neopúblico.

Así mesmo, os poderes públicos vela-
rán pola educación nas novas tecnoloxías
permitindo, deste xeito, a mingua da tan
repetida brecha dixital. A situación dos
denominados desenchufados pode estar
provocada por dous motivos, ou ben pola
desigualdade existente dentro dos propios
estados ou pola desigualdade presente
entre os distintos países do mundo. Polo
tanto, aparecen como necesarias medidas
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de distinto tipo, entre as que podemos citar
as campañas de promoción e formación en
temas de seguridade informática, abarata-
mento dos accesos, gratuidade da conexión
en centros educativos e organismos públi-
cos, tarifas planas ou mellora da calidade
das conexións. O fin de todas estas accións
é a redución da desigualdade que dimana
da devandita brecha.

Estamos, en definitiva, ante unha inte-
resantísima obra, que reflicte gran parte da
sobrecargada problemática de Internet
desde uns postulados respectuosos cos
dereitos fundamentais e coa transparencia
e publicidade que esixe un sistema demo-
crático. Unha tarefa, por outra banda, que a
todos nos incumbe nesta cidadanía global.

Susana Vázquez Pérez 
Universidade de Santiago de Compostela




