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12 de novembre de 2008 
 

Mites i distorsions 
Per a un debat informat i actuacions judicials ajustades al dret 
 
 
Mites i distorsions en reacció a l’admissió a tràmit i investigació judicial sobre 
desaparicions forçades i crims contra la humanitat durant la Guerra Civil i el 
Franquisme 
 
 

1. S’afirma que la LLEI 52/2007, "de la memòria històrica", impedeix 
accions judicials, ja que disposa mesures adequades i suficients a favor 
de les víctimes per part de les administracions públiques i el Govern. 

 
Incorrecte: La Llei no afirma cap presumpta inviabilitat -com sosté el ministeri fiscal- 
d’investigar judicialment fets que podrien ser constitutius de delictes. Al contrari, la 
mateixa disposició addicional segona de la Llei esmentada estableix clarament que 
les previsions que hi són contingudes "són compatibles amb l’exercici de les accions i 
l’accés als procediments judicials ordinaris i extraordinaris establerts" en les lleis o en 
els tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya". 
 
Durant la tramitació de la Llei, Amnistia Internacional va advocar per esmentar-ho 
expressament i va aconseguir que el legislador la integrés, encara més ja que les 
mesures administratives establertes en la mateixa Llei no encaixaven ni esgotaven les 
obligacions internacionals de l'Estat espanyol en matèria de veritat, justícia i 
reparació. 
 
 

 
2. S’al·lega que la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, impedeix 
investigar els fets denunciats. 

 
Incorrecte: Les lleis d’amnistia respecte de fets constitutius de desaparició forçada i 
crims contra la humanitat són incompatibles amb el dret internacional. Cap tribunal 
nacional no pot aplicar lleis d’amnistia ni invocar-ne l’aplicació per impedir la 
investigació dels fets denunciats a Espanya. Els crims contra el dret internacional no 
són delictes establerts pels estats sinó reconeguts per la comunitat internacional, 
sobre els quals s’imposa l’obligació d’investigar. Referent a això, els mateixos 
tribunals espanyols en causes de jurisdicció universal han sostingut que les amnisties, 
així com qualsevol altra mesura anàloga, manquen de validesa a Espanya. 
 
D’altra banda, la Llei d’amnistia del 1977 és una llei preconstitucional que xoca amb 
disposicions de la Constitució espanyola del 1978 i infringeix normes internacionals 
vinculants per a l'Estat espanyol tant en aquell moment com avui en dia, entre les 
quals el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. A més, 
la Llei d’amnistia del 1977, invocada pel ministeri fiscal quan descriu els actes sobre 
els quals la justícia podia aplicar l’amnistia, va assumir que hi havia limitacions 
segons la naturalesa dels delictes. Així, a l’article 1, c) la Llei admet com a actes 
susceptibles de ser amnistiats els realitzats fins al 6 d’octubre de 1977 "sempre que 
no hagin suposat violència greu contra la vida o la integritat de les persones". Aquesta 
exclusió reflecteix el reconeixement que hi ha actes que no poden quedar impunes. 
 
Addicionalment, partint del dret internacional, els crims contra la humanitat i la 
desaparició forçada no poden ser considerats com a delictes polítics. Convé destacar 
que a Espanya la Llei d’amnistia del 1977 es va aplicar respecte de persones contra 
les quals hi havia processos oberts o havien estat condemnades per actes 
d’intencionalitat política, en bona mesura figures delictives sancionades pel règim 
franquista per reprimir la dissidència i les llibertats d’opinió, expressió i associació. Es 
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pot també recordar que la mateixa Llei d’amnistia del 1977 requeria ser aplicada en 
cada cas en seu judicial. D’acord amb esmentada Llei, el ministeri fiscal havia de 
raonar que els actes -delictes o crims- tenien "intencionalitat política",1 atribuir-ne la 
responsabilitat a persones concretes i identificades, extrem que pretén així mateix 
aclarir el jutge d’instrucció durant la investigació, i sostenir que es declari extingida 
aquesta responsabilitat penal per la Llei d’amnistia. Aquestes són qüestions de fons 
que fins i tot el 1977 van requerir el marc d’un procediment i un pronunciament 
judicial. 
 
 

3. S’argumenta que no hi ha lloc al procés judicial ja que és públic i 
notori que les víctimes van ser executades, és a dir, delictes 
d’assassinat que ja han prescrit. 

 
Incorrecte. És un jutge que ha de determinar la sort que van córrer les víctimes i 
aclarir la naturalesa del delicte. Si hi ha evidència raonable que els fets són 
constitutius de crims contra la humanitat, s’ha d’obrir una investigació judicial i s’han 
de dur terme totes les actuacions necessàries i, de conformitat amb les normes 
internacionals, s’han de fer les exhumacions i la identificació de les restes. El fet que 
les "detencions il·legals sense donar raó del parador de la víctima" concloguessin 
amb l’execució de la persona detinguda, per molt que fos un fet notori i públic, no 
canvia en absolut la qualificació del delicte com un acte de desaparició forçada, que 
constitueix un delicte permanent. Això significa que la violació es prolonga en el 
temps i no conclou fins que es determina el parador de les persones desaparegudes 
o són degudament localitzades o identificades les restes, és a dir, mentre no s’hagin 
aclarit els fets, per al qual és necessària la investigació prèvia en seu judicial. En tot 
cas, no es tractaria d’un delicte comú -com afirma el ministeri fiscal- sinó d’un de 
constitutiu d’un crim contra la humanitat. És addicionalment abusiu afirmar prescripció 
o limitacions d’ordre temporal quan les víctimes han estat privades de recursos 
efectius per dècades, condició, que en el cas d'Espanya ha estat l’autèntic fet públic i 
notori. 
 
 

4. S’afirma que s’ha obert una causa general contra el franquisme i que 
aquesta no s’adiu amb l’objecte i la finalitat que persegueix el procés. 

 
Incorrecte: La interlocutòria de 16 d’octubre de 2008 deixa clar que no es tracta de 
fer una revisió en seu judicial de la Guerra Civil ni del Franquisme. Tal com afirma la 
interlocutòria en el seu raonament jurídic primer, el propòsit de les diligències "es 
concreta en el tema de la desaparició forçada de persones, sense menysprear totes i 
cadascuna de les dades i de la informació que ajudin a formar la convicció sobre els 
fets denunciats". Igualment, la interlocutòria esmentada ressalta que "els fets objecte 
de denúncia mai no han estat investigats penalment per la justícia espanyola", per 
això fins ara, la impunitat ha estat la regla davant d’uns esdeveniments que podrien 
revestir la qualificació jurídica de crim contra la humanitat". A continuació, la 
interlocutòria destaca "que l’acció de la justícia (...) es produeix amb el màxim 
respecte per a totes les víctimes que van patir actes violents execrables, matances i 
gravíssimes violacions de drets durant la Guerra Civil i la postguerra, amb 
independència de la seva adscripció política, ideològica, religiosa o de qualsevol altra 
classe i sense que s’estableixi cap raó de diferenciació entre ells per aquestes 
circumstàncies". 
 
 

5. Se sosté que estem davant d’un revengisme a favor de només un 
dels bàndols. 

 
Incorrecte: És l'Estat espanyol que fins ara ha mantingut una distinció arbitrària al 
principi d’igualtat en dignitat i drets de les víctimes, i ha prolongat la injustícia respecte 
d’aquelles víctimes i les seves famílies que van ser privades de recursos efectius. 
L'Estat ha de complir amb la seva obligació d’investigar tot fet constitutiu d’un crim 
contra la humanitat amb independència de les filiacions polítiques, religioses o 

 
1 Article primer. 
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qualsevol altra condició de les víctimes, segons exigeix, entre d’altres, el Pacte de 
Drets Civils i Polítics. 
 
En les actuacions preliminars, el Jutjat Central d’instrucció número 5 va ordenar, entre 
altres diligències, posar a disposició del Jutjat informació que pogués aclarir fets 
respecte d’altres víctimes, el parador de les quals no hagi estat objecte d’investigació 
ni de cap recurs efectiu. Així doncs, la via que s’obre ara permetrà, en cas que 
prossegueixi, que tota persona que fins ara no hagi tingut aquest dret accedeixi a la 
justícia. 
 
 

6. S’al·lega que no es pot obrir cap investigació judicial perquè tots els 
presumptes perpetradors han mort i per tant la interlocutòria d’admissió 
és nul·la. 

 
Incorrecte: L’extinció de l’acció penal per mort dels presumptes responsables ha de 
se declarada per un jutge com a resultat de la investigació oportuna i no és un motiu 
per impedir aquesta investigació. I això, sense perjudici, com aclareix el jutge 
d’instrucció que "existeixin altres responsables no identificats" i que "puguin existir 
persones concretes vives que puguin haver comès fets" que hagin de ser objecte 
d’investigació. 
 

7. S’afirma que la tramitació de la causa és oposada a la legalitat que el 
ministeri fiscal té per funció defensar. 

Incorrecte: El ministeri fiscal en la seva funció de defensa de la legalitat està obligat 
a conèixer i aplicar la legalitat internacional que forma part de l’ordenació jurídica 
espanyola. És impropi de la seva funció oposar-se a l’obligació internacional 
d’investigar fets que puguin ser constitutius de crims internacionals i pretendre 
soscavar els drets de les víctimes. D’acord amb les Directrius de les Nacions Unides 
sobre la Funció dels Fiscals, aquests han d’exercir un paper actiu en el procediment 
penal, inclosa la iniciació, que lamentablement el ministeri fiscal no ha fet. Igualment 
aquest instrument internacional expressa que els fiscals han de considerar les 
opinions i les inquietuds de les víctimes quan es vegin afectats els seus interessos 
personals i han d’assegurar que s’informi les víctimes dels seus drets d’acord amb la 
Declaració sobre els Principis Fonamentals de Justícia per a les Víctimes de Delictes i 
de l'Abús del Poder. 

 
8. Es diu que el paper del jutge s’ha de limitar a aplicar la legislació 
que ja va ser objecte de debat per part del poder legislatiu i no hauria de 
substituir, per tant, el consens polític que va donar lloc a l’anomenada 
Llei 52/2007, "de la memòria històrica". 

 
Incorrecte: El jutge ha d’aplicar el marc legislatiu que inclou les normes 
internacionals guiant-se rigorosament per criteris jurídics. El debat polític va concloure 
i correspon al poder judicial complir amb la seva funció de garantir els drets humans. 
Els poders públics han d’assegurar que no hi hagi ingerències polítiques de cap tipus. 
 
 

9. S’afirma que remuntar-se a fets esdevinguts el 1936 no és 
competència de la justícia i que el delicte objecte de denúncia no existia 
en el moment en què van tenir lloc els fets i, per tant, no es pot aplicar 
retroactivament la llei penal. 

 
Incorrecte: Els crims contra la humanitat constitueixen des de fa almenys un segle 
delictes "segons els principis generals del dret reconeguts per les nacions 
civilitzades", de manera que es pot suposar que els autors dels crims perpetrats 
durant la Guerra Civil i el Franquisme raonablement en coneguessin la prohibició 
absoluta. 
 
La jurisprudència internacional, així com la desenvolupada per tribunals nacionals de 
diversos països, han fonamentat decisions, fins i tot recents, respecte de fets 
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esdevinguts en dates en les quals la legislació internacional ja reconeixia aquests 
crims. 
 
A més, els mecanismes internacionals, així com també els tribunals internacionals, 
inclosos els tribunals europeus de drets humans, de manera consistent han sostingut 
que un estat no contravé el principi de retroactivitat penal quan persegueix, investiga, 
processa i condemna per actes o omissions que en el moment que es van cometre 
fossin delictius segons els principis generals del dret reconeguts per la comunitat 
internacional. 
 
 

10. S’al·lega que això és un assumpte dels espanyols. 
 
Incorrecte: Els mateixos tribunals espanyols s’han pronunciat sobre crims similars 
esdevinguts en altres parts del món com per exemple Xile, l’Argentina, Guatemala, la 
Xina, Rwanda, Àustria i Alemanya. Fent-ho s’han comportat com a agents de la 
comunitat internacional en la lluita contra la impunitat dels crims més atroços. 
 
 

11. Se sosté que com que és impossible trobar restes, no és pertinent 
d’obrir a tràmit la investigació 

 
Incorrecte: Les troballes de restes o la impossibilitat de trobar-ne és una qüestió que 
ha de ser declarada per un jutge com a resultat d’una investigació judicial oportuna. 
Sobre això, és obligació de l'Estat espanyol posar tots els mitjans, sense més 
dilacions, per proveir la més completa veritat, justícia i reparació possible per a totes 
les víctimes i les seves famílies. 
 
 

12. Es diu que són els historiadors que han d’investigar. 
 
Incorrecte: Els historiadors no substitueixen l’obligació estatal, a través dels seus 
òrgans jurisdiccionals, d’investigar greus violacions de drets humans. Els historiadors, 
de la mateixa manera com altres pèrits, poden ser requerits per col·laborar durant les 
investigacions judicials oportunes i degudes. 
 

 
13. Es diu que l'Audiència Nacional no és competent per tractar de 
delictes ordinaris. 

 
Incorrecte: Si un jutge de l'Audiència Nacional disposa d’evidències raonables que 
els fets denunciats són constitutius de crims que recauen sota la seva competència, 
els ha d’investigar. El titular del Jutjat Central d’instrucció número 5 ha estimat els fets 
denunciants no van ser fets aïllats, sinó generalitzats i sistemàtics duts a terme en la 
totalitat del territori espanyol amb els elements que defineixen als crims contra la 
humanitat. Afirmar-ne el caràcter ordinari per impedir la investigació és més propi 
d’una voluntat d’impedir l’acció de la justícia que una qüestió de competència. 
 
 
/// FI 
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