
53410 Osteguna, 2007ko abenduaren 27a, 310. BOE  
 
 
22296 52/2007 LEGEA, abenduaren 26koa, gerra zibilean eta diktaduran jazarpena edo 
indarkeria pairatu zutenen eskubideak onartzen eta zabaltzen dituena, eta haien aldeko neurriak 
ezartzen dituena. 
 

JUAN CARLOS I.a 
 

ESPAINIAKO ERREGEA: 
 
Honako hau ikusten eta ulertzen duten guztiek jakin behar dute Gorte Nagusiek lege hau onartu 
dutela, eta Neuk berretsi dudala. 
 

ZIOEN AZALPENA 
 
Trantsizioan adiskidetzeko eta elkartasuneko espiritua nagusitu zen, baita aniztasunerako eta ideia 
guztiak modu baketsuan defendatzeko errespetua ere, eta horri esker 1978ko Konstituzioa sortu 
genuen, espainolen berradiskidetzeko borondate hori juridikoki islatu zuena, asmo barne-hartzaile 
argia duen zuzenbideko Estatu soziala eta demokratikoa antolatuz. 
 
 Trantsizioaren espiritu horrek zentzua ematen dio inoiz izan dugun bizikidetza-eredu konstituzional 
emankorrenari, eta espiritu horri esker, halaber, hainbat neurri eta eskubide onartu ditugu, 
demokrazialdiaren hasiera-hasieratik, Konstituzioaren aurreko hamarkadetan gerra zibilaren eta 
ondorengo diktaduraren ondorioak pairatu zituztenen alde. 
 
 Legegintza-ahalegin hori gorabehera, oraindik ere ekimen asko jarri behar ditugu abian, herritar 
horiek parlamentutik zein elkarte zibikoen bitartez egindako eskaerei behin betiko erantzuna 
emateko. Eskaera horiek guztiak legezkoak eta zuzenak dira, eta gure demokraziak, berriz ere 
hasierako elkartasun-espirituari jarraiki eta Konstituzioaren esparruan, erantzun egokia eman behar 
die. 
 
 Horregatik, Lege honek erantzuna eman nahi dio Diputatuen Kongresuko Konstituzio Batzordeak 
2002ko azaroaren 20an adierazitakoari. Egun horretan, legekoa ez den proposamen bat onartu 
zuen herritarren ordezkaritza-organoak, eta honako hau berretsi zuen: «inork ere ezin dezake lege-
ahalmenik eduki, iraganean gertatu zen bezala, indarkeria erabiltzeko bere ideia politikoak 
inposatzearren eta herritar guztien askatasunaren eta duintasunaren aurkako erregimen 
totalitarioak ezartzeko helburuarekin; gure gizarte demokratikoaren erabateko gaitzespena merezi 
dute jarrera horiek». Lege honek bat egiten du adierazpen horrekin, eta bat egiten du, halaber, 
Europako Kontseiluaren Parlamentu Batzarraren txostenean bildutako frankismoaren 
gaitzespenarekin. Txosten hori 2006ko martxoaren 17an sinatu zen, Parisen, eta, hartan, 1939tik 
1975era bitarte Espainian gertatutako Giza Eskubideen aurkako urraketa larriak salatu zituzten. 
 
 Iritsi da garaia, beraz, Espainiako demokraziak eta demokrazia hori egun baliatzen duten 
belaunaldi biziek, gure historiako aldi mingarri horietan bateko edo besteko arrazoi politiko edo 
ideologikoengatik edo sinesmen erlijiosoengatik injustiziak eta bidegabekeriak zuzenean pairatu 
zituzten guztien ohorea behin betiko berreskuratzeko aukera izan dezaten. Jakina, bereziki bizia 
galdu zutenak ditugu gogoan une honetan. Baita haien familiak ere. Eta hainbat arrazoirengatik 
(espetxeratzea, erbesteratzea, ondasunen konfiskazioa, bortxazko lanak edo kontzentrazio-
esparruetan sartzea, gure mugen barnean zein kanpoan) askatasuna galdu zutenak. Eta, erbeste 
luze, latz eta askotan atzeraezin batera behartuta izan ondoren, aberria galdu zutenak. Eta, 
azkenik, garai desberdinetan balio demokratikoen defentsaren alde borrokatu zirenak, hala nola 
Karabineroen Kidegoko kideak, nazioarteko brigadistak, gerrillariak (Diputatuen Kongresuko Osoko 
Bilkurak aho batez eskatu zuen gerrillariak birgaitzea, 2001eko maiatzaren 16an), edo lehen 
hauteskunde demokratikoak egitearekin batera deuseztatu zen UMDko (Unión Militar Democrática) 
kideak. Horren haritik, Legeak zenbait oinarri ezartzen ditu, botere publikoek gure historia 



ezagutzera emateko eta memoria demokratikoa sustatzeko politika publikoak aurrera eraman 
ditzaten. 
 
 Lege honen abiapuntua honako hau da: memoria pertsonalarekin eta familiarrarekin zerikusia 
duten alderdi guztiak, bereziki gatazka publikoen eraginpean egon badira, herritartasun 
demokratikoaren estatutu juridikoaren zati dira, eta, hortaz, testuan jaso behar dira. Horren ildotik, 
herritar bakoitzaren memoria pertsonalerako eta familiarrerako eskubide indibiduala onartzen da, 
Legean lehen aldiz jaso dena 2. artikuluan aldarrikatutako errekonozimendu orokorrean. 
 
 Hain zuzen ere, Gerra Zibilean zein ondorengo Diktaduran arrazoi politiko edo ideologiko 
soilengatik gertatu ziren kondena, zehapen eta indarkeria pertsonaleko adierazpenen 
bidegabekeriaren aldarrikapen orokorra egiten da artikulu horretan. 2. artikuluan bildutako aitorpen 
orokor horren osagarri, birgaitzeko eta kaltea ordaintzeko edukia izango duen Aitorpen pertsonala 
lortzeko prozedura espezifiko bat aurreikusten da, kaltetu guztientzako eskubide gisa, eta kaltetuek 
zein haien senitartekoek gauzatu ahal izango dutena. 
 
 Legearen 3. artikuluan, prozesu zuzen baterako eskubidearen gutxieneko bermeak urratuz sortu 
ziren edonolako administrazio-izaerako auzitegi, epaimahai edo organoen ilegitimitatea aitortzen 
da, baita arrazoi politiko edo ideologikoengatik edo sinesmen erlijiosoengatik ezarritako zehapen 
eta kondena pertsonalen ilegitimitatea ere. Hala, argi eta garbi uzten da giza eskubideen aurkako 
xedapen eta ebazpenek, gaur egun, indar juridikorik ez dutela, eta hain zehapen eta kondena 
bidegabeak pairatu zituztenen birgaitze morala sustatzen da aldi berean. 
 
 Horren haritik, Legeak xedapen indargabetzaile bat hartzen du aintzat, Diktaduran eman ziren eta 
oinarrizko eskubideak nabarmen urratzen dituzten arauei indar juridikoa kentzeko, batetik, 
antolamendu juridikotik formalki baztertzeko, eta, bestetik, edozein agintaritza administratibo eta 
judizialak arau horiek argudia ditzan saihesteko. 
 
 5-9 artikuluetan, gure Antolamenduan dagoeneko jasota dauden eskubide ekonomikoen zenbait 
hobekuntzaren errekonozimendua ezarri da. Ildo beretik, demokraziaren defentsan, egun guztiok 
baliatzen dugun demokraziaren defentsan, bizitza galdu zutenei kalte-ordaina jasotzeko eskubidea 
ematea aurreikusten da, baldin eta orain artean zor zaien konpentsazioa jaso ez badute (10. 
artikulua). 
 
 Beste zenbait artikulutan (11.-14.), berriz, hainbat herritarrek eremu honetan egindako oso eskaera 
legitimo bati erantzuna eman zaie, hain zuzen ere senitartekoak non dauden —hobi komunetan 
oraindik, horietako asko— ez dakitenek egindako eskaerari. Horri erantzuteko, zenbait neurri eta 
tresna jarri nahi dira Administrazio publikoen eskura, halakorik eskatzen dutenei desagertuak 
aurkitzeko, eta, hala badagokio, identifikatzeko lanak errazteko, haienganako errespetuaren azken 
adierazgarri gisa. 
 
 Gainera, Gerra Zibilaren edo Diktaduraren oroimenezko ikur eta monumentuekin zerikusia duten 
zenbait neurri (15. eta 16. artikuluak) ezarri dira, altxamendu militarraren, Gerra Zibilaren eta 
Diktaduraren gorespena saihesteko asmoarekin, uste osoa dugulako herritarrek horretarako —hain 
zuzen ere ikurrak, liskarrerako, irainerako edo bidegabekeriarako aitzakia izan beharrean, jendea 
elkartzeko baliagarri izan daitezen— eskubidea dutela. 
 
 Legegilearen ustetan, bidezkoa da errekonozimendu berezi bikoitza egitea. Lehenik eta behin, 
Nazioarteko Brigadetako kideentzat, Espainiako nazionalitateaz jabetzeko aukera izango dutenak 
orain artean dutenari uko egin beharrik gabe (18. artikulua); eta, bigarrenik, Lege honetan aipatzen 
den indarkeria politikoaren biktimen duintasunaren aldeko jardunean nabarmendu diren herritarren 
elkarteentzat (19. artikulua). 
 
 Gerra Zibilari buruzko informazio historikoa biltzeko lana errazteko eta informazio hori eskuratzea 
ahalbidetzeko helburuarekin, Salamancan egoitza duen Espainiako Gerra Zibilaren egungo Artxibo 
Orokorraren zeregina indartzen du Legeak, Salamancan ere dagoen Memoria Historikoaren 



Dokumentazio Zentroaren barnean hartuta, eta estatuko beste zentroetan eskuragarri dagoen 
dokumentazio guztia bertara eramateko agindua emanez (20.-22. artikuluak). 
 
 Jatorriz espainolak izan zirenen lehen mailarainoko ondorengoek ere Espainiako nazionalitatea 
eskuratzeko aukera izango dute, Lege honen arabera. Horrekin Espainiako emigranteen legezko 
helburu bat bete da, Gerra Zibilaren edo Diktaduraren ondoriozko erbestea dela-eta Espainiako 
nazionalitatea galdu zutenen ondorengoak propio aintzat hartuta. 
 
  Azken batean, Lege honek zauriak ixten lagundu nahi du, hainbat espainolek oraindik itxi gabe 
dauzkaten zauriak ixten alegia, eta, bide batez, Gerra Zibilaren tragediaren edo Diktaduraren 
errepresioaren ondorioak zuzenean edo senitartekoengan pairatu zituzten herritarren asmoak bete 
nahi ditu. Eta ekimen horretan lagundu nahi du honako uste sendo honetatik abiatuta: 
Trantsizioaren adiskidetze- eta elkartasun-espirituan horrela sakonduz gero, errekonozimenduak 
eta ohoreak ez ditu soilik herritar horiek jomugan izango, Espainiako Demokrazia osoa baizik. 
Legegilearen lana ez da memoria kolektibo jakin bat ezartzea, baizik eta biktimei kaltea ordaintzea 
eta memoria pertsonalerako eta familiarrerako eskubidea ezartzea eta babestea, ahalik eta arau-
zorroztasun handienarekin, erabateko herritartasun demokratikoaren adierazpena den aldetik, baita 
konstituzio-balioak sustatzea eta gure iraganari buruzko jakintza eta hausnarketa sustatzea ere, 
orduan bizi izandako intolerantzia-egoerak eta giza eskubideen urraketak berriz ere gerta ez 
daitezen. 
 
 Lege-testuak eta haren ondorio juridikoek konpromiso horri erantzun behar diote. 
 
 1. artikulua.Legearen xedea. 
 
 1. Lege honek honako xede hauek dauzka: Gerra Zibilean eta Diktaduran arrazoi politiko edo 
ideologikoengatik edo sinesmen erlijiosoengatik jazarpena edo indarkeria pairatu zutenen aldeko 
eskubideak onartzea eta zabaltzea, biktima horien birgaitze morala eta memoria pertsonala eta 
familiarra berreskuratzea, eta herritarrak bereiztea saihesteko neurri osagarriak hartzea, hori guztia 
espainolen belaunaldi desberdinen arteko kohesioa eta elkartasuna sustatzeko, konstituzioaren 
printzipio, balio eta askatasunak oinarritzat hartuta. 
 
 2. Lege honen bitartez, balio eta printzipio demokratikoak sustatzeko politika publikoa jarri nahi da 
abian, Gerra Zibilaren eta Diktaduraren gertaerak eta gorabeherak ezagutzera emanez, eta, aldi 
historiko horri lotuta egonik, artxibo publikoetan gorde diren dokumentuak babestuz. 
 
 2. artikulua.Errekonozimendu orokorra. 
 
 1. Herritar guztien birgaitze moralerako eta memoria pertsonala eta familiarra berreskuratzeko 
eskubidearen adierazpena den aldetik, Gerra Zibilean eta Diktaduran arrazoi politiko eta 
ideologikoengatik eta sinesmen erlijiosoengatik gertatutako kondena, zehapen eta pertsonen 
aurkako bestelako indarkeria-modu guztien erabateko bidegabekeria onartzen eta aitortzen da. 
 
 2. Aurreko idatz-zatiaren barnean, honako arrazoi hauek hartzen dira: batetik, alderdi politikoetako, 
sindikatuetako, erakunde erlijioso edo militarretako, gutxiengo etnikoetako, elkarte sekretuetako, 
logia masonikoetako eta erresistentzia-taldeetako kide izatea, edo horiei laguntza ematea zein 
horiekin harremana izatea, eta, bestetik, kulturaren, hizkuntzaren edo sexu-orientazioaren arloetan 
aukera eta portaera jakin batzuk gauzatzea. 
 
 3. Gainera, Gerra Zibilean eta Diktaduran hainbat espainolek pairatu zuten erbestearen 
bidegabekeria onartzen eta aitortzen da. 
 
 3. artikulua.Ilegitimitate-aitorpena. 
 
 1. Gerra Zibilean arrazoi politiko edo ideologikoengatik edo sinesmen erlijiosoengatik kondena edo 
zehapen pertsonalak ezartzeko eratutako auzitegien, epaimahaien eta bestelako edozein zigor- 



edo administrazio-organoen ilegitimitatea aitortzen da, baita horiek guztiek emandako ebazpenen 
ilegitimitatea ere. 
 
 2. Zuzenbidearen aurkakoak direnez eta bidezko epaiketa baterako eskubidearen oinarrizko 
eskakizunak urratzen dituztenez, Masoneria eta Komunismoa Erreprimitzeko Auzitegiaren, Ordena 
Publikoaren Auzitegiaren eta arrazoi ideologiko edo politikoengatik edo sinesmen erlijiosoengatik 
eratutako Erantzukizunen Politikoen Auzitegien eta Gerra Kontseiluen ilegitimitatea aitortzen da, 
Lege honen 2. artikuluan ezarritakoari jarraiki. 
 
 3. Diktaduran aurreko instituzio-legezkotasuna defendatu zutenen aurka, Espainian erregimen 
demokratiko bat berrezartzen ahalegindu zirenen aurka edo gaur egun Konstituzioak onartutako 
eskubide eta askatasunek babestutako aukeren alde egin zutenen aurka zigor- edo administrazio-
arloko edozein auzitegik edo organok arrazoi politiko edo ideologikoengatik edo sinesmen 
erlijiosoengatik ebatzitako kondena eta zehapenen ilegitimitatea ere aitortzen da, formazko eta 
funtsezko akatsengatik. 
 
 4. artikulua.Birgaitze eta errekonozimendu pertsonaleko aitorpena. 
 
 1. Gerra Zibilean eta Diktaduran aurreko artikuluetan aipatutako ebazpenen ondorioak pairatu 
zituztenek birgaitze eta errekonozimendu pertsonaleko Aitorpena lortzeko eskubidea dutela 
onartzen da. Eskubide hori guztiz bateragarria da aurreko arauetan kaltea ordaintzeko onartutako 
gainerako eskubide eta neurriekin, baita auzitegian aurrera eraman litezkeen ekintzak 
gauzatzearekin ere. 
 
 2. Kaltetuek izango dute Aitorpena eskatzeko eskubidea, eta, kaltetua hil bada, haren ezkontideak 
edo harekin ezkontidearen parekoa den afektibitate-harremana zuenak, haren aurrekoek, haren 
ondorengoek eta bigarren mailarainoko albokoek. 
 
 3. Erakunde publikoek ere izango dute Aitorpena eskatzeko aukera, haien gobernuko kide anitzeko 
organoak hori ebatzi ondoren, ezkontiderik edo aurreko idatz-zatian aipatutako senitartekorik ez 
duten eta erakunde horietan garrantzizko kargua edo jarduera izan zuten pertsonei dagokienez. 
 
 4. Aurreko idatz-zatietan aurreikusitako pertsona edo erakundeek Justizia Ministerioari eska 
diezaiokete Aitorpen hori emateko. Horretarako, gertaerei edo prozedurari buruz eskura dituzten 
dokumentu guztiak aurkeztu ahal izango dituzte, baita egokitzat jotzen dituzten aurrekari guztiak 
aurkeztu ere. 
 
 5. Lege honetan aipatzen den Aitorpena bateragarria izango da antolamendu juridikoan kaltea 
ordaintzeko aurreikusitako beste edozein formularekin, eta ez da titulu baliagarria izango 
Estatuaren edo beste edozein Administrazio Publikoaren ondare-erantzukizuna onartzeko, eta ez 
du, halaber, ondorio edo kalte-ordain ekonomiko edo profesionalik eragingo. Justizia Ministerioak 
uko egingo dio Aitorpena emateari, baldin eta Lege honetan ezarritakoari lotzen ez bazaio. 
 
 5. artikulua.Gerra Zibilean edo Gerra Zibilaren ondorioz hildako espainolen alargun, seme-alaba 
eta gainerako senitartekoen aldeko pentsioak, laguntza mediko-farmazeutikoa eta gizarte-laguntza 
onartzeko irailaren 18ko 5/1979 Legeak onartutako prestazioak hobetzea. 
 
 1. Gerra Zibilean edo Gerra Zibilaren ondorioz hildako espainolen alargun, seme-alaba eta 
gainerako senitartekoen aldeko pentsioak, laguntza mediko-farmazeutikoa eta gizarte-laguntza 
onartzeko irailaren 18ko 5/1979 Legeak ezarritako babes-ekintza osatzeko xedearekin, Legearen 
lehen artikuluko 2. zenbakiko a) eta c) letrak aldatu dira, eta honela idatzi: «a) Gerraren ondorioz 
gertatutako zauriengatik, gaixotasunengatik edo ustekabeko lesioengatik. 
 
 c) Jardun edo iritzi politiko edo sindikalen ondorioz, baldin eta Gerra Zibilaren eta heriotzaren 
artean kausalitate-harreman pertsonala eta zuzena ezartzeko aukera badago» 2. Aurreko idatz-
zatiaren babesean onartzen diren pentsioek ondorio ekonomikoak izango dituzte Lege hau 



indarrean hasten den egunaren ondoko hilabeteko lehen egunetik aurrera, eta, hala badagokio, 
Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean ondorioen iraungitasuna arautzen duten arauak aplikatuko 
zaizkie. 
 
 6. artikulua.Zurztasun-pentsio jakin batzuen zenbatekoa. 
 
 1. Irailaren 18ko 5/1979 Legearen eta ekainaren 26ko 35/1980 Legearen babesean funtzionarioak 
ez diren langileek 21 urtez gorako umezurtz ez-ezinduei eragindako zurztasun-pentsioen 
zenbatekoa 132,86 euro izango da hilean. 
 
 2. Artikulu honetan aipatutako zurztasun-pentsioei indarreko osagarri ekonomikoen sistema 
aplikatuko zaie, eta pentsio horiek Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeetan urte bakoitzerako 
ezarriko diren igoerak izango dituzte. 
 
 3. Aurreko bi idatz-zatietan ezarritakoak eraginkortasun ekonomikoa izango du Lege hau indarrean 
hasiko den egunaren ondoko hilabeteko lehen egunetik aurrera, Estatuko Klase Pasiboen 
Erregimenean ondorioen iraungitasunari dagokionez indarrean dauden arauak bazter utzi gabe. 
 
 7. artikulua.Aministiari buruzko urriaren 15eko 46/1977 Legean bildutako kasuen ondorioz 
espetxeratu zituztenen aldeko kalte-ordainak aplikatzeko eremua aldatzea. 
 
 1. Bere garaian, Diktaduran espetxean emandako aldiengatiko kalte-ordainetatik kanpo utzi ziren 
hainbat kasu aintzat hartzeko helburuarekin, 1990. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 
ekainaren 29ko 4/1990 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriaren lehen eta bigarren idatz-
zatiak aldatu dira, eta honela idatzi: «Bat. Urriaren 15eko 46/1977 Legean bildutako kasuen 
ondorioz hiru urtean edo gehiagoan espetxeetan edo Diziplina Batailoietan, edozein modalitatetan, 
askatasunaz gabetu izana egiaztatzeaz gain 1990ko abenduaren 31n hirurogei urteko adina beteta 
zutenek kalte-ordain bakarra jasotzeko aukera izango dute, honako eskala honen arabera: Hiru urte 
edo gehiago espetxean: 6.010,12 €. 
 
Osoko hiru urte osagarriko: 1.202,02 €. 
 
 Bi. Kalte-ordain hori jasotzeko eskubidearen eragilea hilda badago, eta 1990eko abenduaren 31n 
hirurogei urte beteta bazeuzkan, bizirik dagoen ezkontideak —kausa hura dela medio 
alarguntasun-prestazioaren pentsioduna denak, edo baldintza hori betetzen ez badu ere, kalte-
ordaina jasotzeko eskubidearen eragile denaren ezkontide alarguna dela egiaztatzen duenak— 
izango du aipatutako kalte-ordaina jasotzeko eskubidea. 2. Estatuko Aurrekontuei buruzko 
ekainaren 29ko 4/1990 Legearen hemezortzigarren xedapen gehigarriari bi bis idatz-zatia eta 
zazpigarren idatz-zatia erantsi zaizkio, eta bi idatz-zati horien testuak honela idatzita geratu dira: 
«Bi bis. 9.616,18 €-ko kalte-ordaina onartuko zaio urriaren 15eko 46/1977 Legean aintzat hartzen 
diren kasuen ondorioz hiru urtetik beherako epean askatasunik gabe egon zenaren, eta kasu horiek 
direla medio heriotza-zigorra ezarri eta zigor hori benetan gauzatu zitzaionaren, eta zirkunstantzia 
hori zela medio gizarte-babeseko sistema publikoren baten kargura ezein pentsiorik edo kalte-
ordainik onartu ez zitzaionaren bizirik dagoen ezkontideari». «Zazpi. Lehenengo eta bigarren idatz-
zatietan ezarritako hobariak jasotzeko eskubidea dutela uste dutenek —eskubide horren berezko 
eragileek, edo eragile horien bizirik dauden ezkontideek, edo kausa hori dela-eta alarguntasun-
pentsioa jasotzen dutenek— esanbidez eskatu beharko dituzte Pertsonal Kostuen eta Pentsio 
Publikoen Zuzendaritza Orokorrean. 8. artikulua. Amnistiari buruzko urriaren 15eko 46/1977 
Legean jasota dauden kasuen ondorioz askatasunaz gabetzea pairatu zutenen aldeko kalte-
ordaina Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan ordaintzea. 
 
 2005eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, martxoaren 5eko 3/2004 Legegintzako Errege 
Dekretuak onartzen duen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu 
bateginaren 7. artikuluari u) letra erantsi zaio, eta honela idatzita geratu da: «u) Amnistiari buruzko 
urriaren 15eko 46/1977 Legean azaltzen diren kasuak direla medio espetxe-establezimenduetan 
pairatutako askatasun-gabetzea konpentsatzeko Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako legedian 



aurreikusten diren kalte-ordainak». 9. artikulua. Amnistiari buruzko urriaren 15eko 46/1977 Legean 
azaltzen diren kasuak direla medio pairatutako askatasun-gabetzeagatik 1999ko urtarrilaren 1etik 
aurrera jasotako kalte-ordainen zerga-karga konpentsatzeko laguntzak. 
 
 1. Amnistiari buruzko urriaren 15eko 46/1977 Legean azaltzen diren kasuak direla medio 
espetxeetan pairatutako askatasun-gabetzea konpentsatzeko Estatuko eta Autonomia 
Erkidegoetako legedian aurreikusitako kalte-ordainak 1999ko urtarrilaren 1etik Lege hau indarrean 
jartzen den egunera bitarte jaso dituztenek laguntza bat eskatu ahal izango dute, ezartzen den 
moduan eta epeetan. Laguntza horren zenbatekoa kontzeptu hori dela-eta zergaldi bakoitzeko 
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean idatziz jaso dituzten zenbatekoen 
ehuneko hamabost izango da. 
 
 2. Lehenengo idatz-zatian aipatzen diren pertsonak hilda badaude, horien jaraunsleek izango dute 
laguntza hori jasotzeko eskubidea, eta laguntza hori eskatu ahal izango dute. 
 
 3. Artikulu honetan ezarritakoaren arabera jasotako laguntzak Pertsona Fisikoen Errentaren 
gaineko Zergaz salbuetsita egongo dira. 
 
 4. Ekonomia eta Ogasuneko ministroaren Aginduz erabakiko da laguntza hori lortzeko prozedura 
eta baldintzak, baita laguntza hori onartzeko eta ordaintzeko eskumena izango duen organoa ere. 
 
 10. artikulua. 1968ko urtarrilaren 1etik 1977ko urriaren 6ra bitarteko aldian demokrazia 
defendatzeagatik hildakoen aldeko errekonozimendua. 
 
 1. Pertsona horien heriotzan izan ziren salbuespenezko zirkunstantziak kontuan hartzeko, 135.000 
€-ko kalte-ordaina jasotzeko eskubidea onartzen zaie 1968ko urtarrilaren 1etik 1977ko urriaren 6ra 
bitarteko aldian askatasun eta eskubide demokratikoak defendatzeagatik eta aldarrikatzeagatik hil 
zirenen onuradunei. 
 
 2. Honako hauek izango dira artikulu honetako lehenengo idatz-zatian aipatzen den kalte-
ordainaren onuradunak: hildakoaren seme-alabak eta ezkontidea —baldin eta legez bananduta ez 
badago, eta banantzeko edo ezkontza-deuseztasuneko prozesuan ez badago— edo hildakoarekin, 
iraunkorki eta ezkontidearen parekoa den afektibitate-harremanean, hil aurreko gutxieneko bi 
urteko aldian bizi izan dena, elkarrekin ondorengoak izan badituzte izan ezik; kasu horretan, 
nahikoa izango da elkarbizitza soila. 
 
 Modu subsidiarioan, aurreko onuradun horiek ez badaude, honako hauek izango dira onuradunak, 
ondoz ondoko ordena baztertzailearen arabera: hildakoaren gurasoak, bilobak eta anai-arrebak, 
baita harekin bizi zenaren seme-alabak ere, baldin eta seme-alaba horiek ekonomikoki hildakoaren 
mendekoak baziren. 
 
 Kalte-ordaina jasotzeko eskubidea dutenen taldean pertsona bat baino gehiago badago, 
gehieneko zenbatekoa zati berdinetan banatuko da baldintza bera dela medio kalte-ordain hori 
jasotzeko eskubidea duten guztien artean, salbu eta eskubidea dutenak hildakoaren ezkontidea 
edo ezkontidearen parekoa den afektibitate-harremana duen pertsona eta hildakoaren seme-alabak 
badira; kasu horretan, laguntzaren erdia emango zaio ezkontideari edo ezkontidearen parekoa den 
afektibitate-harremana zuen pertsonari eta beste erdia seme-alaba guztiei. 
 
 3. Kalte-ordaina ordainduko da, baldin eta gertakari berak direla-eta ez bada ezein kalte-ordainik 
edo konpentsazio ekonomikorik jaso, edo, jaso bada ere, artikulu honetan ezarritako zenbatekoa 
baino zenbateko txikiagokoa bada. 
 
 4. Gobernuak, Errege Dekretu bidez, artikulu honetan aurreikusitako kalte-ordaina emateko 
baldintzak eta prozedura ezarriko ditu. 
 
 5. Artikulu honetan ezarritako kalte-ordainaren onuradunek urtebeteko epea izango dute, aurreko 



idatz-zatian aipatu den Errege Dekretua indarrean hasten denetik zenbatzen hasita, Dekretu 
horretan aipatzen den Batzordeari eskabidea aurkezteko. 
 
11. artikulua. Administrazio publikoen eta partikularren arteko lankidetza biktimak aurkitzeko eta 
identifikatzeko. 
 
 1. Administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, biktimen zuzeneko ondorengoei 
lagunduko diete, baldin eta horiek halakorik eskatzen badute, Gerra Zibilean edo ondorengo 
errepresio politikoan bortizki desagertu ziren eta oraindik aurkitu ez diren pertsonak bilatzen, 
aurkitzen eta identifikatzen. Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa, 2004ko ekainaren 1a baino lehen 
eratuta egonik beren helburuen barnean jarduera horiek gauzatzea hartzen duten erakundeei 
dagokienez ere aplikatu ahal izango da. 
 
 2. Estatuko Administrazio Orokorrak lanerako planak egingo ditu eta diru-laguntzak ezarriko ditu 
artikulu honetan azaltzen diren jardueretatik eratortzen diren gastuak ordaintzeko. 
 
 12. artikulua. Biktimak identifikatzeko eta aurkitzeko neurriak. 
 
 1. Gobernuak, Administrazio Publiko guztien laguntzarekin, jardun-protokolo zientifikoa eta 
diziplina anitzekoa egingo du. Protokolo horrek erakundeen arteko lankidetza eta behar bezalako 
esku-hartzea bermatuko du gorpuak lurpetik ateratzen direnean. Halaber, behar diren lankidetza-
hitzarmenak sinatuko ditu lan horietan parte hartzen duten erakunde sozialei diruz laguntzeko. 
 
 2. Administrazio publikoek, beraiei dagokien lurralde-eremuan, mapak egingo dituzte eta 
interesdun guztien eskura jarriko dituzte. Mapa horietan aurreko artikuluan aipatutako pertsonen 
gorpuzkinak aurkitzen diren lurrak azalduko dira, baita lur horiei buruz eskuragarri dagoen 
informazio osagarri oro ere. 
 
 Gobernuak ezarriko du prozedura eta Espainiako lurralde osoa hartzen duen mapa integratu bat 
egingo du. Mapa hori interesa duten herritar guztien eskura egongo da, eta eskumena duten 
Administrazio publikoek igorri beharko dituzten datuak sartuko dira mapa horretan. 
 
 Mapetan azaltzen diren eremuak beren titularrek zainduko dituzte batez ere, arauz ezartzen diren 
baldintzen arabera. Era berean, botere publiko eskudunek hainbat neurri hartuko dituzte, eremu 
horiek behar bezala zaintzera bideratutako neurriak, hain zuzen ere. 
 
 13. artikulua. Administrazio-baimenak, aurkitzeko eta identifikatzeko jarduerak gauzatzeko. 
 
 1. Administrazio publiko eskudunek baimenduko dituzte 11. artikuluaren 1. idatz-zatian aipatu diren 
biktimen gorpuzkinak aurkitzeko prospekzio-zereginak, betiere ondare historikoari eta jardun-
protokoloari dagokionez Gobernuak onartzen duen araudiaren arabera. Egiten diren aurkikuntzak 
berehala jakinaraziko zaizkie eskumeneko administrazio-agintariei eta agintari judizialei. 
 
 2. Administrazio publikoek, beren eskumenak betez, 11. artikuluaren 1. idatz-zatian aipatu diren 
biktimen zuzeneko ondorengoek edo horien izenean jarduten duten erakundeek dagozkien 
hobietan lurperatuta dauden gorpuzkinak berreskuratu ahal izateko prozedura eta baldintzak 
ezarriko dituzte, gorpuzkin horiek identifikatzeko, eta beste leku batera eramateko, beharrezkoa 
balitz. 
 
 3. Nolanahi ere, gorpua lurpetik ateratzeko administrazio-baimena eman beharko du eskumeneko 
agintariak, eta baimen hori ematean aztertu beharko da lekuz aldatu behar diren pertsonen 
zuzeneko ondorengoak ez daudela horren aurka. Horretarako, eta dagokion ebazpena eman 
aurretik, administrazio eskudunak behar bezalako publizitatea eman beharko die aurkeztutako 
eskabideei; nolanahi ere, Estatuko Administrazio Orokorrari jakinarazi beharko dio eskabide horiek 
egon badaudela, aurreko artikuluaren lehenengo idatz-zatian aipatu den mapan sartzeko. 
 



 4. Lekuz aldatu behar izan diren gorpuzkinak eta erreklamatu ez direnak gorpuzkin horiek dauden 
udalerriko hilerrian hobiratuko dira. 
 
 14. Aurkitzeko eta identifikatzeko lanen eraginpeko lurretarako sarbidea. 
 
 1. 13. artikuluaren 1. idatz-zatian aipatzen diren pertsonen gorpuzkinak aurkitzeko, eta, 
beharrezkoa balitz, identifikatzeko jarduerak gauzatzeko aukera onura publikoko eta gizarte-
intereseko xede gisa eratu da, jarduera horiek gauzatu behar direneko lurrak aldi baterako 
okupatzeko baimena ematearren, hala badagokio, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 
108.-119. artikuluen arabera. 
 
2. Aurreko idatz-zatian ezarri diren jarduerei dagokienez, agintari eskudunek baimena emango 
dute, interes publikoko kausa justifikatua badago izan ezik, titulartasun publikoko lurraldeak aldi 
baterako okupatzeko. 
 
3. Titulartasun pribatuko lurren kasuan, ondorengoek edo aurreko idatz-zatiaren arabera 
legitimatutako erakundeek baimena eskatu beharko diete eraginpeko eskubideen titularrei 
gorpuzkinak dauden lurrei dagokienez. Titularrek baimenik emango ez baliete, Administrazio 
publikoek baimena eman ahal izango dute lur horiek aldi baterako okupatzeko, betiere eraginpeko 
eskubideen titularrek esateko dutena entzun ondoren, horien alegazioak kontuan hartuta, eta 
dagokion kalte-ordaina okupatzaileen kontura ezarrita. 
 
15. artikulua. Ikur eta monumentu publikoak. 
 
1. Administrazio publikoek, beren eskumenak betez, altxamendu militarraren, Gerra Zibilaren eta 
Diktaduraren errepresioaren inguruko armarriak, intsigniak, plakak eta, modu pertsonalean edo 
kolektiboan, garai hura goraipatzen duten beste objektu edo aipamen guztiak kentzeko berariazko 
neurriak hartuko dituzte. Neurri horien artean, diru-laguntza edo laguntza publikoak kentzea sartu 
har ahal izango da. 
 
2. Aurreko idatz-zatian aurreikusitakoa ez da aplikatuko aipamenak oroimen pribatukoak direnean, 
elkarren aurka zeudenak goraipatzen ez badira, edo Legeak babesten dituen arrazoi artistikoak, 
arkitektonikoak edo artistiko/erlijiosoak daudenean. 
 
3. Gobernuak Autonomia Erkidegoekin eta Tokiko Erakundeekin lankidetzan jardungo du Gerra 
Zibilari eta Diktadurari buruzko aztarnen katalogoa egiteko, aurreko idatz-zatian aurreikusitako 
ondorioetarako. 
 
4. Administrazio publikoek kendu ahal izango dizkiete diru-laguntzak edo laguntzak artikulu 
honetako 1. idatz-zatian aurreikusi den bezala jarduten ez duten jabe pribatuei. 
 
 
 
16. artikulua. Eroritakoen Harana. 
 
1.Eroritakoen Harana gurtza-tokiei eta hilerri publikoei oro har aplikatu beharreko arauen bitartez 
arautuko da modu zorrotzean. 
 
2. Eremu horretan inolaz ere ezin izango da ekitaldi politikorik egin, ezta Gerra Zibila, haren 
protagonistak edota frankismoa goratzeko ekitaldirik ere. 
 
17. artikulua. Bortxazko lanen bitartez egindako eraikuntzak eta obrak. 
 
Gobernuak, gainerako Administrazio publikoekin lankidetzan, Soldadu Langileen Diziplina 
Batailoietako kideek, kontzentrazio-esparruetako presoek, Langileen Batailoietako kideek edota 
Espetxe Kolonia Militarizatuetako presoek egindako eraikuntzen eta obren errolda bat sortuko du. 



 
18. artikulua. Nazioarteko Brigadetako kide boluntarioei Espainiako nazionalitatea ematea. 
 
1. 1936-1939an Gerra Zibilean parte hartu zuten Nazioarteko Brigadetako kide boluntarioei 
urtarrilaren 19ko 39/1996 Errege Dekretuaren bitartez onartu zitzaien eskubidea gauza dadin 
lortzeko, aurreko nazionalitateari uko egiteko betebeharra ez zaie aplikatuko adierazitako pertsona 
horiei; betebehar hori Kode Zibilaren 23. artikuluaren b letran dago ezarrita, eta Espainiako 
nazionalitatea herritartze-agiri bidez eskuratzeari buruzkoa da. 
 
2. Ministroen Kontseiluak onartutako Errege Dekretuaren bitartez, aurreko idatz-zatian adierazitako 
pertsonek Espainiako nazionalitatea eskuratzeko jarraitu beharreko prozedura eta baldintzak 
xedatuko dira. 
 
19. artikulua. Biktimen elkarteei errekonozimendua. 
 
Lege honek jasotako indarkeria politikoaren biktima guztien duintasunaren defentsan nabarmendu 
diren elkarteen, fundazioen eta erakundeen lana errekonozitzen da. Gobernuak, Errege Dekretu 
bidez, egokitzat jotako sariak eman ahal izango dizkie erakunde horiei. 
 
20. artikulua. Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentroa eta Gerra Zibilaren Artxibo Orokorra 
sortzea. 
 
1. Azaroaren 17ko 21/2005 Legean aurreikusitakoari jarraiki, Salamancako hirian egoitza duen 
Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentroa sortu zen. 
 
2. Honako eginkizun hauek ditu Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentroak: a) Martxoaren 
12ko 426/1999 Errege Dekretuaren bitartez sortutako Espainiako Gerra Zibilaren Artxibo Orokorrari 
eustea eta hura garatzea. Horretarako, eta erregelamendu bidez xedatuko den prozeduraren 
bitartez, 1936-1939ko Gerra Zibilari eta horren ondorengo errepresio politikoari buruzko dokumentu 
guztiak edota horien kopia fidagarriak —estatu-titulartasuneko museoetan, liburutegietan eta 
artxiboetan gordeta daudenak— txertatuko dira Artxibo horretan, eta jatorrizko museo, liburutegi eta 
artxiboetan dokumentu horien kopia digitalizatuak gordeko dira. 
 
Orobat, arestian adierazitako aldi historiko horrekin lotutako ahozko lekukotasun garrantzitsuak 
bilduko ditu Estatuaren Administrazio Orokorrak, eta lekukotasun horiek Artxibo Orokorrera igorriko 
dira, bertan txertatzeko. 
 
b) Gerra Zibila, Diktadura frankista, haren aurkako gerrilla-erresistentzia, erbestea, Bigarren Mundu 
Gerran espainolak kontzentrazio-esparruetan barneratu izana eta trantsizioa aztertzeko 
interesgarriak izan daitezkeen dokumentazio-funtsak eta bigarren mailako iturriak berreskuratzea, 
biltzea, antolatzea eta interesdunen eskura jartzea. 
 
c) Gerra Zibilari, frankismoari, erbesteari eta Trantsizioari buruzko ikerketa historikoa sustatzea, eta 
ikerketa horren emaitzak hedatzen laguntzea. 
 
d) Zentroko funtsen hedapena sustatzea, eta erabiltzaileen eta ordezkaritza-erakundeen 
partaidetza aktiboa erraztea. 
 
e) Ikertzaileei laguntzak ematea, sarien eta beken bitartez, Gerra Zibilari eta Diktadurari buruzko lan 
akademikoarekin eta ikerketa-lanarekin jarrai dezaten. 
 
f) Beste hainbat herrialdetan gertatutako antzeko prozesuei buruzko informazioa eta 
dokumentazioa biltzea eta interesdunen eskura jartzea. 
 
3.Memoria Historikoaren Dokumentazio Zentroaren egitura eta funtzionamendua Ministroen 
Kontseiluan erabakitako Errege Dekretu bidez ezarriko da. 



 
21. artikulua. Gerra Zibilari eta Diktadurari buruzko dokumentuak eskuratzea eta babestea. 
 
1. Estatuaren Administrazio Orokorrak, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan kasu bakoitzerako 
ezarritako diru-kopuruarekin, urtero onartuko du Gerra Zibilari edota horren ondorengo errepresio 
politikoari buruzko dokumentuak eskuratzeko hitzarmen-programa bat; dokumentu horiek edozein 
artxibo publiko edo pribatutakoak (nazionalak nahiz atzerrikoak) izan daitezke, eta gainera, 
jatorrizko bertsioan egon daitezke, edo bestela, jatorrizkoaren hitzak, datuak edota zifrak 
zehaztasunez artxibatzea, ezagutzea edota erreproduzitzea ahalbidetzen duen edozein tresnatan. 
Dokumentazio-funts horiek Espainiako Gerra Zibilaren Artxiboan txertatuko dira. 
 
2. Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legean xedatutakoari jarraiki, 
Gerra Zibilari eta Diktadurari buruzko dokumentuak —artxibo pribatuetakoak nahiz 
publikoetakoak— Dokumentazio eta Bibliografia Ondarearen zatitzat aitortzen dira, Lege horren 22. 
artikuluan ezarritakoa alde batera utzi gabe. 
 
22. artikulua. Artxibo publiko nahiz pribatuetako funtsetarako sarbidea izateko eskubidea. 
 
1. Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, artxibo publikoetan gordetako dokumentazio-funts 
guztietarako sarbidea izateko eta eskatutako kopiak lortzeko eskubidea bermatzen da. 
 
2. Aurreko idatz-zatian aurreikusitakoa osorik edo partzialki funts publikoekin finantzatutako artxibo 
pribatuei aplikatu ahal izango zaie, bertan jasotako baldintza berberetan. 
 
3. Botere publikoek horrelako dokumentuak babesteko, mantentzeko eta katalogatzeko behar diren 
neurriak hartuko dituzte, batez ere hondatuenen edota degradazio-arrisku handiena dutenen 
kasuan. 
 
Lehen xedapen gehigarria. Espainiako Gerra Zibilaren Artxibo Orokorraren Egokitzapena 
 
Espainiako Gerra Zibilaren Artxibo Orokorra antolatzeko eta berregituratzeko behar diren ekintzak 
gauzatzeko baimena ematen zaio Gobernuari. 
 
Bigarren xedapen gehigarria. 
 
Lege honetan jasotako aurreikuspenak bateragarriak dira legeetan edo Espainiak sinatutako 
nazioarteko itunetan eta hitzarmenetan ezarritako prozedura judizialak —ohikoak nahiz 
ezohikoak— gauzatzearekin edota horietarako sarbidea izatearekin. 
 
Hirugarren xedapen gehigarria. Erakunde-esparrua. 
 
Lege hau indarrean hasten den egunetik zenbatzen hasita urtebeteko epean, memoria 
demokratikoari eusteari eta hura sustatzeari buruzko politika publikoak bultzatuko dituen erakunde-
esparrua ezarriko du Gobernuak. 
 
Laugarren xedapen gehigarria. Gobernua ezohiko kalte-ordainak onartzeko gaitzea. 
 
1. 6 hilabeteko epean eta Errege Dekretu bidez honako hauek xedatzeko baimena ematen zaio 
Gobernuari: Lege honen 10. artikuluaren lehen idatz-zatian jasotako gertakarien eraginez eta idatz-
zati horretan adierazitako zirkunstantzietan eta baldintzetan lesioak (ezintasunak eragin zituztenak) 
izan zituzten pertsonen aldeko ezohiko kalte-ordainen norainokoa, eta kalte-ordain horiek emateko 
baldintzak eta prozedura. 
 
2. Xedapen honetan aurreikusitako kalte-ordainak onartzea bidezkoa izango da baldin eta 
interesdunak gertakari horiengatik gizarte-babeserako sistema publikoren baten kargura kalte-
ordainik edota konpentsazio ekonomikorik jaso ez badu. 



 
3. Xedapen honetan ezarritako kalte-ordainak zuzenean ordainduko zaizkie ezinduei, eta ezin 
izango dira besterendu. 
 
Bosgarren xedapen gehigarria. 
 
Urriaren 22ko 37/1984 Legearen aplikazioaren ondorioetarako, ontzigintza-erreserban sartzea 
ezartzen zuen 1937ko martxoaren 13ko Dekretuaren barnean, erreserba horretan sartzea eta 
haren lerruntzea finkatuz Dekretu hori aplikatzen zuen 1937ko ekainaren 12ko Dekretuaren 
barnean, eta Dekretu horiek garatuz lerruntze horren erregelamendua onartzen zuen 1937ko 
urriaren 10eko agindu zirkularraren barnean hartuko dira 1936ko uztailaren 18az geroztik Armada 
Errepublikanoan sartu ziren Merkataritzako Ontzidiko langileak. Interesdunari dagokion pentsioa 
ordaintzea bidezkoa izango da baldin eta kasu berberagatik interesdunak ez badu beste ezein 
konpentsazio ekonomikorik jaso, edo halakorik jaso badu ere, aipatutako xedapenetan 
zehaztutakoa baino zenbateko txikiagoa izan badu. 
 
Seigarren xedapen gehigarria. 
 
Valle de los Caídos kudeatzen duen fundazioak bere helburuen barnean hartuko du 1936-1939ko 
Gerra Zibilaren eta horren ondorengo errepresio politikoaren eraginez hildako pertsona guztiak 
ohoratzea eta horien oroimena birgaitzea, aldi historiko horren eta konstituzio-balioen jakintzan 
sakontzeko. Halaber, gure gizartean gaur egun dauden adiskidetze- eta bizikidetza-asmoak 
sustatuko ditu. Eta adierazitako hori guztia, 16. artikuluan xedatutakoari jarraiki. 
 
Zazpigarren xedapen gehigarria. Espainiako nazionalitatea eskuratzea. 
 
1. Jatorriz espainola zen gurasorik zuten pertsonek Espainiako jatorrizko nazionalitatea 
eskuratzeko aukera izango dute, betiere aitorpen hori bi urteko epean formalizatzen badute, 
Xedapen gehigarri hau indarrean hasten den egunetik zenbatzen hasita. Epe hori Ministroen 
Kontseiluko erabaki bidez luzatu ahal izango da, gehienez urtebetez. 
 
2. Erbestearen eraginez Espainiako nazionalitatea galdu zuten edota Espainiako nazionalitateari 
uko egin behar izan zioten pertsonen bilobei ere eskubide hori onartuko zaie. 
 
Zortzigarren xedapen gehigarria. Erregistro Zibiletako heriotza-akten liburuak kontsultatzeko 
aukera. 
 
Lege honen aurreikuspenak betearazteko dagokion guztian, Erregistroen edo Notariotzaren 
Zuzendaritza Nagusiaren mendeko Erregistro Zibiletako heriotza-akten liburuak kontsultatzeko 
aukera emateko behar diren xedapenak emango ditu Gobernuak Justizia Ministerioaren bitartez. 
 
Xedapen indargabetzailea. 
 
Konstituzioaren Xedapen Indargabetzailearen 3. puntuan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
hauek indargabetutzat aitortzen dira esanbidez: Defentsa Nazionalaren Batzordearen 1936ko 
uztailaren 28aren Gerra Bandoa —79. Dekretuaren bitartez onartua—, 1936ko abuztuaren 31ko 
Bandoa, eta batez ere, Franco jeneralaren 55. Dekretua, 1936ko azaroaren 1ekoa: Estatuaren 
Segurtasunerako Legea, 1940ko uztailaren 12koa; Estatuaren Segurtasunaren aurkako delituen 
zigor-kodea aldatzeko Legea, 1941eko martxoaren 29koa; Matxinada Militarraren delitua aldatzeko 
Legea, 1943ko martxoaren 2koa; Matxinada Militarrari, Bidelapurreriari eta Terrorismoari buruzko 
Dekretu Legea, 1947ko apirilaren 18koa; Justizia Militarraren Kodea aldatzeko 42/1971 eta 44/1971 
Legeak; erantzukizun politikoei buruzko 1939ko otsailaren 9ko eta 1942ko otsailaren 19ko Legeak; 
masoneriaren eta komunismoaren errepresioari buruzko Legea, 1940ko martxoaren 1ekoa; Ordena 
Publikoari buruzko 1959ko uztailaren 30eko Legea; eta Ordena Publikoaren Auzitegia sortzeko 
15/1963 Legea. 
 



Azken xedapenen artetik lehena. Garapenerako gaitzea. 
 
Lege honetan ezarritakoa garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren xedapen guztiak emateko 
gaitzen dira Gobernua eta Gobernuko kideak, bakoitzari dagokion eskumenen eremuan. 
 
Azken xedapenen artetik bigarrena. Indarrean hastea. 
 
Lege hau Estatuaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasiko da 
indarrean, Zazpigarren Xedapen Gehigarria izan ezik, Lege hau BOEn argitaratu eta urtebete 
geroago hasiko baita hura indarrean. 
 
Beraz, Lege hau betetzea eta betearaztea agintzen diet espainol guztiei, partikularrei nahiz 
agintariei. 
 
Madril, 2007ko abenduaren 26a 
 
JUAN CARLOS ERREGEA. 
 
Gobernuko presidentea, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO  


