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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest treball se centra en la relació entre els drets fonamentals de la Constitució espanyola, 
secció I del Capítol II del Títol primer, i els drets relacionats del Conveni Europeu dels Drets 
Humans, en endavant CEDH o Conveni, en l’àmbit penal i el tractament que n’ha fet el Tribunal 
Europeu dels Drets Humans, en endavant TEDH.  

Seran especialment rellevants les sentències del TEDH, és per això que cal fer una anàlisi 
acurada dels instruments internacionals: CEDH i TEDH i de les condicions o reserves de l’Estat 
espanyol a l’hora d’acceptar aquests instruments, tot i que pel cas concret són poc rellevants.  

El treball se centrarà en el tractament que fa el TEDH de les vulneracions del drets fonamentals 
en el si del procés penal. En una primera part d’anàlisi jurisprudencial es farà referència als 
drets fonamentals de caràcter processal consagrats a l’article 24 de la Constitució espanyola i a 
l’article 6 del CEDH. En segon lloc, s’observarà el tractament del principi de legalitat, consagrat 
a l’article 25.1 de la Constitució i el 7 del Conveni. Respecte d’aquest segon punt, s’hi inclou un 
comentari sobre el cas concret i relativament recent i mediàtic de l’anomenada Doctrina Parot. 

Pretenia analitzar la major part de la jurisprudència del Tribunal d’Estrasburg, però és 
materialment inabastable en un espai limitat, és per això que he hagut de concentrar el tema, 
triant, Els drets fonamentals al procés penal a Espanya: anàlisi de les STEDH, per mor que són 
els drets més vulnerats i els més mediàtics. 

2. EL CEDH I EL TEDH 

2.1. El CEDH 

El Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i les Llibertats Públiques, també 
anomenat Conveni Europeu dels Drets Humans o Convenció Europea dels Drets Humans, va ser 
signat el 4 de novembre de 1950 i entrà en vigor el 3 de setembre de 1953. Els primers països 
signants foren Bèlgica, Dinamarca, França, la República Federal Alemanya, Islàndia, Irlanda, 
Itàlia, Luxemburg, Holanda, Noruega, Turquia i Regne Unit. La ratificació fou més dispersa en el 
temps, per exemple, França no ratificà el conveni fins l’any 1974. 

La signatura i ratificació del Conveni Europeu dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals  
és una de les condicions que tenen els estats per poder entrar a formar part del Consell 
d’Europa. Actualment 47 països han signat i ratificat el text i els diferents protocols addicionals i 
procedimentals incorporats per tal clarificar i introduir canvis sense haver de modificar el text 
original. Alguns dels països signants han optat per imposar reserves 1  a l’aplicació de 

                                                      
1 La reserva es un mecanisme que contempla la Convenció de Viena de 1979 que serveixen per excloure  
o modificar els efectes jurídics de determinades disposicions del tractat en qüestió. Una reserva pot  
permetre que un estat participi a un tractat internacional del qual no podria o voldria participar per 
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determinats preceptes de la CEDH; un total de 21 dels 47 estats que en formen part han fet 
declaracions de reserva. 

El CEDH es fonamenta en la Declaració Universal dels Drets Humans, tal com s’extreu del 
preàmbul del Conveni, i té com a objectiu […] dur a terme una unió mes estreta entre els 
membres signants […] 2  així com […] prendre les primeres mesures adequades per tal 
d’assegurar la garantia col·lectiva d’alguns dels drets enunciats a la DUDH […]. 

És convenient remarcar en aquest punt que la Unió Europea com a institució va incloure a 
l’article 6.2 del Tractat de la Unió Europea, de 13 de desembre de 2007, un mandat d’adhesió al 
Conveni. Per tant, qualsevol estat membre de la UE ho serà de facto del CEDH: 

Article 6.2. La Unió s’adherirà al Conveni Europeu per a la protecció dels Drets Humans i 
les Llibertats Públiques. Aquesta adhesió no modificarà les competències de la Unió que 
es defineixen als Tractats. 

Així, Espanya ratificà el CEDH el 4 d’octubre de 1979, i aquesta ratificació fou publicada al BOE 
número 243, de 10 d’octubre de 1979. Quan Espanya entrà a formar part del Conveni ja se l’hi 
havien inclòs determinats protocols que també ratificà. Així mateix, al mateix moment hi 
introduí reserves a l’aplicació del citat Conveni, a la pàgina web del Consell d’Europa3 hi consta 
una llista-cronologia de les reserves fetes per Espanya al Conveni, i la majoria són reserves fetes 
perquè entraven en contradicció amb el codi de justícia militar i són precisament aquestes les 
que afecten els drets fonamentals consagrats als articles 5 i 6 del CEDH, que es refereixen al 
dret a la llibertat i la seguretat i al dret a un procés equitatiu; en cap cas s’ha plantejat un 
conflicte en aquest sentit. 

2.2. El TEDH 

El Tribunal Europeu dels Drets Humans fou creat pel Títol II (arts. 19 a 51) del CEDH. És l’òrgan 
que s’encarrega de jutjar possibles violacions dels drets reconeguts al Conveni Europeu dels 
Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i els seus protocols, succeïdes quan un ciutadà es 
trobava sota l’empara d’un estat membre. 

A diferència d’un gran nombre de tribunals internacionals, les sentències condemnatòries 
contra un estat son executables, l’article 46.1 del CEDH és clar: Les Altes Parts Contractants es 
comprometen a acatar les sentències definitives del Tribunal en els litigis en què siguin parts. 
L’organisme encarregat de vetllar pel compliment de les sentències és, segons l’article 46.2 el 
Comitè de Ministres. Aquests elements doten les decisions del TEDH d’un gran poder.  

El TEDH el componen tants jutges com estats membres; així, la Gran Sala la formen 47 jutges. A 
part, el Tribunal s’organitza en cinc Seccions i dins cada secció es creen cinc sales. 

El TEDH ha emès un total de 125 sentencies4 que involucren l’Estat espanyol; d’aquestes, 39 
han estat absolutòries, en 3 ocasions es va arribar a una solució amistosa i en 3 ocasions més es 
van dictar sentències no condemnatòries ni absolutòries, consisteixen en la justa reparació, 

                                                                                                                                                                           
motiu del precepte sobre el que pesa una reserva. Manual de Tratados, Editat per la ONU, 2001, ISBN  
92-1-333311-0. 
2Preàmbul del CEDH 
3Pàgina oficial del Consell d’Europa [ENGL]  
4 Pàgina web del TEDH: VIOLATIONS BY ARTICLE AND BY STATES, estadístiques oficials del TEDH. 



Facultat de Dret de la UIB 

5 

 

revisió, excepcions preliminars i falta de jurisdicció. Finalment, el que interessa pel cas són les 
80 sentències condemnatòries contra Espanya. 

2.3. Espanya al TEDH 5 

Espanya ha estat condemnada per la violació d’un total de set preceptes sobre drets 
fonamentals de la CEDH que tenen un o diversos articles homònims a la Secció I del Títol II del 
Capítol I dels drets fonamentals i les llibertats públiques (art. 15 a 29), a més de l’article 14, que 
consagra el principi d’igualtat. 

Fins al 2013, l’Estat espanyol ha estat jutjat i condemnat en 62% dels judicis, és precisament 
per aquest motiu que aquest treball es concentra únicament en la violació dels drets 
fonamentals en l’àmbit penal: els drets fonamentals de caràcter processal i el principi de 
legalitat, que es corresponen amb l’article 6 i 7 del CEDH, ja que és materialment inabastable 
comentar totes les sentències del TEDH en un espai limitat. 

Tot i això, faré una breu referència a les violacions d’Espanya d’altres preceptes. 

a) Article 3 del CEDH: Prohibició de la tortura i dels maltractaments 

S’ha considerat vulnerat en dues ocasions en la vessant de prohibició de la tortura i en dues 
més en la vessant de tractament inhumà o degradant. A la Constitució espanyola es 
correspondria amb l’article 15. 

b) Article 5 del CEDH: Dret a la llibertat i a la seguretat 

El TEDH ha sentenciat contra Espanya per la vulneració d’aquests drets en cinc ocasions. Aquest 
precepte pretén protegir els individus detinguts establint els principis d’habeas Corpus. 

c) Article 6 del CEDH: Dret a un procés equitatiu 

Tot i que serà objecte d’una anàlisi més acurada, val a dir que el 66% de les condemnes contra 
Espanya són per la violació d’aquest precepte, que inclou un gran nombre de drets processals 
com el dret a un jutge imparcial,el dret a audiència, el dret a la presumpció d’innocència… 

d) Article 7 del CEDH: no hi haurà pena sense llei 

Són quatre les condemnes que ha rebut Espanya per la vulneració d’aquest precepte, la darrera 
i més sonada és la sentència que anul·lava l’anomenada Doctrina Parot. 

e) Article 8 del CEDH: dret a la vida privada i familiar 

També han estat mediàtiques algunes de les 10 condemnes que ha rebut Espanya per haver 
vulnerat el dret a la vida privada i familiar: famosos i gent del món de la faràndula han 
denunciat l’Estat espanyol en diverses ocasions per intrusions comeses per determinats mitjans 

                                                      

5 VELÁZQUEZ GARDETA, Juan M; PARIENTE DE PRADA, Iñaki; UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, 
Juan Ignacio. España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Materiales 
jurisprudenciales. Ed. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko 
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Bilbao, 2010. ISBN: 978-84-692-9963-0 
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de comunicació que la justícia espanyola no va condemnar. Pel resultat de la interpretació que 
ha fet la justícia en aquest aspecte, el TEDH l’ha declarat culpable de la vulneració d’aquest 
dret. 

f) Article 10 del CEDH: Llibertat d’expressió 

En quatre ocasions ha estat enjudiciat l’Estat espanyol per vulnerar aquest precepte dos 
d’aquests procediments han acabant en condemnes contra Espanya. Una de les condemnes 
resulta de la denúncia del director del Diario 16 per uns titulars sobre la relació de la família 
reial marroquina amb el tràfic de drogues. La segona resultà de la denúncia plantejada per 
Arnaldo Otegui Mondragón, que fou condemnat a Espanya per injúries al rei; el TEDH considera 
desproporcionada la condemna d’un any de presó imposada pel Tribunal Suprem. 

g) Article 14 del CEDH: Prohibició de la discriminació 

Almenys en tres ocasions Espanya ha estat condemnada per la vulneració del dret a la no 
discriminació. Els casos són molt variats: una dona africana demandà l’Estat espanyol per 
discriminació racial; els ministres del culte evangèlic denunciaren la discriminació respecte als 
ministres de l’església catòlica en el cobrament de pensions de jubilació, i una dona fou 
discriminada per no haver-se-li concedit la reducció de jornada per cuidar als seus fills. 

3. ELS DRETS DE CARÀCTER PROCESSAL 

3.1. Consideracions generals 

La definició més encertada que he pogut trobar és la que dona el professor Carlos Natarén 
Nandayapa   els drets fonamentals de caràcter processal són drets subjectius públics que un té 
enfront dels òrgans jurisdiccionals i que, en conseqüència, configuren un conjunt de facultats 
dels ciutadans enfront dels jutges i tribunals. A més, els drets processals tenen una claríssima 
dimensió objectiva, que fa que siguin uns drets sensiblement diferents a la resta de drets 
fonamentals.6 

A l’ordenament espanyol, els drets fonamentals de caràcter processal es troben recollits, 
principalment, a l’article 24 de la Constitució: 

Article 24 

1. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l’exercici dels 
seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui haver-hi indefensió. 

2. Tothom té dret també al jutge ordinari predeterminat per la llei, a ser defensat i 
assistit per un lletrat, a ser informat de l’acusació formulada contra ell, a un procés 
públic sense dilacions indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans 
provatoris pertinents per a la defensa pròpia, a no declarar contra si mateix, a no 
confessar-se culpable i a la presumpció d’innocència. 

                                                      
6 NATARÉN NANDAYAPA, Carlos F. La tutela de los derechos fundamentales de naturaleza processal. 
ISBN 970-32-3907-2, p. 10. 
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La llei regularà els casos en els quals, per raó de parentiu o de secret professional, no 
s’estarà obligat a declarar respecte de fets presumptament delictius. 

El primer apartat conté l’expressió genèrica del dret a la tutela judicial efectiva. Aquest dret té 
com a objecte la possibilitat (dret) d’acudir a la jurisdicció per dirimir conflictes, segons la 
reiterada doctrina del TC. En el segon apartat de l’article 24 es contenen una sèrie de drets o 
principis inclosos al genèric dret de tutela judicial. 

Els drets continguts a l’article 24, ja sigui de forma expressa o com a part d’un dels drets 
genèrics que es contemplen, que són d’interès per aquest treball per haver-se plantejat el 
conflicte tant al TC com al TEDH, són el dret a un jutge imparcial, el dret a audiència, el dret que 
no es produeixin retards indeguts i el dret a la presumpció d’innocència.  

El redactat del 24 CE no és original, es fonamenta sobre el text de la DUDH. Igualment ho fa el 
CEDH, així que els preceptes relatius als drets fonamentals de caràcter processal tenen un 
article mirall a cada un d’aquest texts normatius; en aquest cas, l’article 24 de la Constitució té 
com a homònim l’article 6 del CEDH: 

Article 6. Dret a un procés equitatiu 

1. Tota persona té dret que la seva causa sigui oïda equitativament, públicament i dins 
un termini raonable, per un tribunal independent i imparcial, establert per la llei, que 
decidirà els litigis sobre els seus drets i obligacions de caràcter civil o sobre el fonament 
de qualsevol acusació en matèria penal dirigida contra aquesta. La sentència ha de ser 
pronunciada públicament, però l’accés a la sala d’audiència pot quedar prohibit a la 
premsa i al públic durant la totalitat o part del procés […]. 

2. Tota persona acusada d’una infracció es presumeix innocent fins que la seva 
culpabilitat no hagi estat legalment declarada. 

3.Tots els acusats tenen, com a mínim, els següents drets: 

a) a ser informat […] de la naturalesa i de la causa de l’acusació formulada contra ell. 

b) a disposar de temps i facilitats necessàries per a la preparació de la seva defensa. 

c) a defensar-se per si mateix o ser assistit per un lletrat de la seva elecció i, en cas que 
no el pugui pagar, poder ser assistit gratuïtament per un lletrat d’ofici […]. 

d) a interrogar o a fer interrogar als testimonis que declarin en contra seu i a obtenir la 
citació i l’interrogatori dels testimonis que declarin al favor seu […]. 

e) a ser assistit per un intèrpret […]. 

 

3.2. Jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans 

Cal a hores d’ara entrar al bessó de l’assumpte, analitzant detalladament la jurisprudència que 
ha emés el TEDH en matèria de drets fonamentals de caràcter processal. 
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A.  Dret a un jutge imparcial 

a) Assumpte Alony Kate contra Espanya 

En aquest procediment l’ara demandant va ser condemnat per col·laboració amb una 
organització terrorista per haver ajudat a diferents membres de Al-Qaida a establir-se a 
Espanya. Arran d’unes escoltes telefòniques s’inicià el procés d’instrucció als Jutjats Centrals 
perquè posteriorment fos enjudiciat per la Audiència Nacional. És en aquest moment en què es 
produeixen els fets controvertits, en el moment que la magistrada ponent del procés a la 
Audiència Nacional fou també magistrada que, a la fase d’instrucció va ordenar la presó 
provisional de l’ara demandant. 

Per això el TEDH declara culpable Espanya per violació de l’article 6.1 en la vessant de dret a un 
tribunal imparcial. El Tribunal entén que la magistrada pot veure compromesa la seva 
imparcialitat en la fase de vista per haver format part del tribunal que va ordenar la presó sense 
fiança, ja que aquesta presó provisional la va dictar directament, no per gràcia d’un recurs de 
part. 

b) Assumpte Cardona Serrat contra Espanya 

En aquest cas es tracta d’un procés penal, l’ara demandant fou acusada d’uns delites d’abusos 
sexuals, prostitució i exhibició de pornografia. El jutge que instruí el cas en primer moment no 
va trobar oportú declarar presó provisional. Finalment el cas fou enjudiciat per l’Audiència 
Provincial. 

Durant el procés judicial s’hagué de suspendre la vista per mor d’una malaltia del lletrat. En 
aquell moment, el tribunal decretà presó condicional sense fiança. El tribunal era compost de 
tres magistrats, dos dels quals foren els que decretaren la presó provisional. 

En vista dels fets, el TEDH considera vulnerat l’article 6.1 en la vessant de dret a un tribunal 
independent i imparcial.  

El tribunal recorda que el fet que un jutge hagi pres decisions a un cas prèvia emissió de la 
sentència no suposa, per si mateix, una vulneració del principi citat, sinó que s’han d’atendre 
altres circumstàncies. És la jurisprudència del TEDH el que ens permet acotar aquestes 
«circumstàncies». Així, considera que el fet que a la primera instància no s’hagués decretat 
presó provisional, però sí a la segona, i que aquesta decisió es prengués a petició de la fiscalia 
però no fonamentada en els seus arguments, sinó en uns arguments propis del tribunal, pot fer 
pensar que és plausible la denuncia d’imparcialitat de l’ara demandant. En base a aquest 
argument es justifica la condemna contra Espanya. 

B.  Dret a Audiència 

a) Assumpte García Hernández contra Espanya 

Ens trobem davant un cas en què una Audiència Provincial condemnà en segona instància una 
metgessa per un delicte de lesions per mala praxi mèdica. Prèviament el Jutjat Penal havia 
declarat no culpable l’ara demandant, després d’haver revisat tota la prova aportada i els 
testimonis de la mateixa metgessa i d’altres facultatius del mateix centre. 
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El TEDH considera provat que a l’Audiència Provincial no es va practicar la prova testifical i per 
tant havia fonamentat la seva decisió en una nova anàlisi de fons de l’assumpte, és a dir, no 
només va entrar a valorar les qüestions de dret sinó que també va discutir sobre els fets. 

Es considera vulnerat l’article 6.1 en relació directa amb el 6.3 apartat d) del CEDH, segons el 
qual es disposa el precepte citat anteriorment: 1. tota persona té dret que la seva causa sigui 
escoltada equitativament […], així mateix disposa que 3. Tot acusat té, com a mínim, els 
següents drets: […] d) […] a obtenir citació i interrogatori dels testimonis que declarin al seu 
favor en les mateixes condicions dels testimonis que declarin en contra seu. 

b) Assumpte Macros Barrios contra Espanya 

Tot i que en aquest cas s’enjudicien la vulneració de l’article 6.1, 6.3 i 8 del CEDH, el resum se 
centrarà en les conclusions respecte del primer, ja que el TEDH no considera vulnerats els altres 
dos. 

Respecte d’això, diu que els tribunals espanyols vulneraren l’article 6.1 en la vessant del dret a 
audiència. 

El judici sobre assassinat dut a terme per un jutjat de menors absol a l’ara recorrent per la 
debilitat de la prova presentada. Com que s’havien anul·lat unes escoltes telefòniques, l’única 
prova de càrrega important era la declaració del coimputat en el cas, i es considerà que això no 
era suficient per emetre una sentència condemnatòria. 

Recorregut el cas a l’Audiència Provincial, aquesta considerà, amb la sola lectura de la 
declaració del coimputat, que hi havia proves suficients per condemnar l’ara recorrent, i així ho 
féu. És en aquest moment en què es recorregué al Tribunal Constitucional per la vulneració dels 
drets reconeguts a l’article 24 de la Carta Magna espanyola. El recurs, però, fou rebutjat.  

Així doncs, resolent la denúncia presentada al TEDH, aquest considera que, com que l’Audiència 
Provincial fa, legítimament, una anàlisi de fet i de dret, no es pot emetre sentència sense oir 
l’acusat, per no vulnerar els drets a un procés just. Aquest raonament s’acompanya de 
referències a la jurisprudència d’aquest òrgan en casos similars —però amb resultats diferents 
per les seves particularitats—, com les sentències Bazo González contra Espanya, del 16 de 
desembre de 2008, i Igual Coll contra Espanya, del 10 de març de 2009: 

[…] una audiència serà necessària quan la jurisdicció d’apel·lació «dugui a terme una 
nova apreciació dels fets provats a la primera instancia i els pren novament en 
consideració», situant-se així més enllà de les consideracions estrictament jurídiques.  

c) Assumpte Alemanara Álvarez contra Espanya 

El TEDH recorda al cos de la sentència que ja ha enjudiciat en diverses ocasions demandes de 
caràcter similar. Es tracta d’un cas d’alçament de béns en què en la primera instància l’acusada 
fou declarada no culpable gràcies a la prova documental, el testimoni d’una amiga i el de la 
seva psicòloga. Per contra, l’Audiència Provincial la declarà culpable dels fets. Recorda el TEDH 
que la sentència de culpabilitat de l’Audiència Provincial es fonamenta bàsicament en la prova 
documental i emet la resolució sense donar audiència als testimonis aportats per les persones 
esmentades anteriorment. Aquesta manca d’audiència suposa que el cas s’ha enjudiciat a partir 
d’uns fets diferents. 
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El TEDH recorda que si en la segona instància es canvia la valoració dels fets per haver obviat 
donar audiència als testimonis de la primera instància es produeix una vulneració de l’article 
6.1 del CEDH en la vessant de dret a audiència dels testimonis. 

El TEDH hi fa una apreciació, recorda que aquest és l’enèsim cas de característiques similars 
que es substancia contra l’Estat espanyol, per culpa d’una llei processal penal que permet no 
donar audiència a les parts en la segona instància en determinades circumstàncies, fet que 
provoca una vulneració continuada dels drets fonamentals de caràcter processal.  

d) Assumpte Lacadena Calero contra Espanya 

En aquest cas es tracta en primer lloc la legitimitat de la demandant, ja que la suposada víctima 
de la vulneració dels drets fonamentals finà durant el procés. La dona s’hagué de subrogar en la 
posició del seu marit finat, el TEDH la considera legitimada donat l’interès general que suscita el 
cas. 

A continuació, i entrant al quid de la qüestió, la demandant al·lega que s’ha vulnerat l’article 6.1 
del CEDH per haver-se emès una sentència contra el seu marit sense haver-li donat audiència. 

El TEDH, amb el suport de la seva pròpia jurisprudència, considera que, certament, s’ha 
vulnerat l’article 6.1 del CEDH en la vessant de dret a un procés equitatiu i amb audiència 
pública. 

Es considera vulnerat el dret a un procés equitatiu per haver-se dictat sentència condemnatòria 
havent-se valorat novament les proves en lloc de fer-se una anàlisi jurídica de la valoració de la 
prova duta a terme en la primera instància. Així mateix, i per allò assenyalat prèviament, 
considera que els tribunals espanyols han vulnerat el mateix precepte en la vessant de dret a 
audiència, ja que es valoraren de nou les proves sense donar vista al condemnat, ara recorrent. 

e) Assumpte Valbuena Redondo contra Espanya 

L’ara demandant era administrador d’una empresa, va ser denunciat per la hisenda pública 
perquè es van trobar determinades irregularitats a la societat que administrava. També s’adherí 
a la demanda el Ministeri Fiscal.  

El jutjat de primera instància el va absoldre basant-se en la prova documental aportada pels 
pèrits, pels aclariments fets pels professionals que redactaren la documental citada i per 
l’interrogatori de l’encausat. 

Recorreguda aquesta primera sentència absolutòria, l’Audiència Provincial, considerant la 
prova documental aportada, va emetre condemna de culpabilitat. 

El demandant addueix que no donar audiència als pèrits, per tal de clarificar la testifical 
documental, i a ell mateix, per tal d’aclarir els fets en persona, vulnera el dret contingut al 
precepte 6.1 del CEDH de Dret a la Defensa jurídica en la vessant de dret a audiència. Així ho 
considerà també el TEDH anotant que el que havia fet l’Audiència Provincial no era una simple 
revisió jurídica dels fets, sinó una nova anàlisi dels fets objecte de litigi i que, per tant, i d’acord 
amb la reiterada doctrina emesa per el mateix organisme, era de justícia donar audiència a 
l’encausat i als pèrits. 

f) Assumpte Serrano Contreras contra Espanya 

El TEDH en aquest cas recorda que els fets són, en síntesi, idèntics als enjudiciats a l’assumpte 
Lacadena Calero contra Espanya, comentat prèviament.  
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Dels fets del cas podem extreure’n la violació per part de l’Estat espanyol de l’article 6.1 del 
CEDH en la vessant del dret a audiència, ja que el Tribunal Suprem, que condemnà l’ara 
demandant, a partir d’uns informes, coneguts per ambdues parts, no foren reproduïts i tampoc 
no donà audiència a les parts, privant a l’encausat de la possibilitat de defensar-se sobre aquest 
extrem. 

Pel que fa a la denúncia de vulneració del dret a un procés sense dilacions indegudes, el TEDH 
analitza el fets a partir de tres criteris establerts per la seva pròpia jurisprudència: complexitat 
de l’assumpte, comportament del demandant i comportament de les autoritats. 

El tribunal observà que el cas s’ha allargat en tres instàncies més d’onze anys, així procedeix a 
analitzar l’expedient a partir dels tres criteris anteriorment esmentats, del primer d’ells 
contempla que si bé al cas l’envolta certa complexitat, aquesta no és suficient per retardar el 
procés fins a aquests extrems. Quant al comportament del demandant, recorda que no hi ha 
retards que li puguin ser imputats. I per últim, quant al comportament de les autoritats observa 
que el procediment va estar aturat durant 5 anys sense motiu aparent, sense que l’Estat 
espanyol hagi pogut justificar el retard, més enllà de l’endèmic col·lapse de la justícia 
espanyola. 

Per tot això el TEDH considerà també vulnerat l’article 6.1 del CEDH en la vessant de dret a un 
procés sense dilacions, i així mateix recorda a l’estat contractant que és el seu deure mantenir 
una administració de justícia suficient per evitar retards indeguts. 

C.  Dilacions indegudes 

a) Assumpte Ortuño Ortuño contra Espanya 

En aquest assumpte es tracta la dilació d’un procés de divorci. Aquest procediment s’inicia l’any 
1996, però no és fins al 1999 que se sol·licita l’execució de la demanda de divorci, i fins al 2011 
no es fa efectiva. Entremig se succeeixen les dimissions dels advocats, recursos d’empara 
improductius enfront del Tribunal Constitucional i sol·licituds al Ministeri de Justícia per reparar 
l’anòmal funcionament del jutjat. 

Finalment, vista la improductivitat dels recursos interns de què disposa l’ara demandant, es 
planteja una demanda contra l’Estat espanyol per l’excessiva duració del procediment tramitat 
per a l’execució de la sentència ferma que ordena la liquidació del règim matrimonial, de 
manera que es vulnera l’article 6.1 per les dilacions del procés. 

El TEDH fa una reflexió respecte a la interpretació de l’article 6.1 del CEDH, dient que encaixa 
dins el precepte donat que el seu redactat literal diu que tota persona té dret que la seva causa 
sigui oïda […] dins un termini raonable […] i que és reiterada la jurisprudència en aquest sentit 
que inclou el procés en si mateix, i com a extensió d’aquest l’execució de la sentència. 

El Tribunal declara culpable l’estat espanyol perquè considera que un termini de més d’onze 
anys per resoldre la fase d’execució vulnera els drets fonamentals, ja que no pot ser considerat 
un termini raonable. 
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b) Assumpte Serrano Contreras contra Espanya7 

D.  Dret a la presumpció d’innocència 

a) Assumpte Lizaso Azconobieta contra Espanya 

Els fets del cas es remunten a l’any 1994, quan després d’una detenció el governador civil de 
Biscaia en roda de premsa considerà sense cap tipus de reserva que ambdós membres 
pertanyien a ETA. Quant la Audiència Nacional, deixà lliure a l’ara demandant, aquest va 
interposar una querella per la vulneració a la presumpció d’innocència, que fou estimada tant 
en primera com en segona instància i desestimada pel Tribunal Suprem i pel Tribunal 
Constitucional, ja que consideraren que la presumpció d’innocència només opera dins l’àmbit 
processal i que el que realment hauria d’haver argumentat és una vulneració al dret a l’honor. 

Així, finalment arriba el cas al TEDH, qui considera que el dret a la presumpció d’innocència no 
només opera en l’àmbit estrictament judicial, sinó que també afecta les autoritats i  
representants de l’Estat.  

El TEDH reconeix que la llibertat d’expressió i comunicació comporta el dret a informar sobre 
procediments judicials, i per tant, la possibilitat que les autoritats facin públics elements 
objectius derivats del procediment; considera, emperò, que aquests elements han de trobar-se 
exempts de qualsevol apreciació subjectiva o prejudici de culpabilitat. Tot això, sumat al fet que 
quan el Governador Civil va fer la roda de premsa encara no s’havia posat a disposició judicial 
l’ara demandant, fa considerar que realment es va veure vulnerat l’article 6.2 del CEDH i, per 
tant, condemna a Espanya per violar el dret a la presumpció d’innocència. 

b) Assumpte Tendam contra Espanya 

L’assumpte es remunta a l’any 1986, quan l’ara demandant fou detingut per un presumpte 
robatori i per encobriment. Va entrar a presó provisional i pagà la fiança uns quants mesos 
després. Posteriorment va ser declarat no culpable per falta de proves. 

En aquest cas l’administració de justícia li retorna els diners de la fiança i els objectes confiscats 
durant l’escorcoll de casa seva, però l’home es va adonar que els objectes retornats estaven 
molt deteriorats i inclús en faltaven alguns, que havien estat entregats a tercers que en 
reclamaven la possessió. Per això va reclamar a totes les instàncies disponibles que 
l’administració de justícia es fes càrrec dels desperfectes i l’indemnitzés pel valor dels objectes 
desapareguts. A més, sol·licitava el pagament d’una indemnització pels mesos passats a la 
presó.  

Sempre va obtenir resposta negativa. Les diferents instàncies de l’administració de justícia, des 
del Ministeri fins al Tribunal Constitucional, determinaren que per fer-se càrrec dels 
desperfectes i dels objectes desapareguts el subjecte havia de provar que era realment 
innocent. 

A tot això el TEDH diu que no pot sol·licitar el pagament de la indemnització, ja que en cap cas 
ha estat empresonat en virtut de condemna, sinó en presó provisional.  

D’altre banda, analitza si realment s’ha vulnerat l’article 6.2 del CEDH sobre la presumpció 
d’innocència. El TEDH recorda que la presumpció d’innocència queda ignorada si una decisió 

                                                      
7 Idem ad supra, pàg. 10 
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judicial reflecteix sentiment de culpabilitat envers el processat quan la seva culpabilitat no ha 
estat provada, per això mateix considera que les repetides decisions reclamant que l’ara 
demandant provés la seva innocència significa senzillament que els tribunals atorguen menys 
valor a la llibertat per falta de proves que a la llibertat per la innocència de l’individu, i al mateix 
temps dubten de la innocència recaiguda en sentència. Per tot això el TEDH condemna Espanya 
per vulnerar el dret a la presumpció d’innocència. 

4. PRINCIPI DE LEGALITAT 

4.1. Consideracions generals8 

El principi de legalitat en sentit general és un concepte de llarga tradició històrica, alguns autors 
es remunten fins a l’antiga Grècia, tot i que sabem que es va plasmar per primera vegada un 
concepte similar al principi de legalitat a la Carta Magna d’Anglaterra de 1215. Amb tot, no és 
fins al segle XVIII que trobem aquest principi redactat tal com el coneixem en l’actualitat; fruit de 
les revolucions Francesa i Americana queda plasmat a la Declaració dels Homes i del Ciutadà i a 
la Declaració de Drets de Virginia. Actualment tots els estats moderns han adoptat aquest 
principi com a regla d’or del dret públic, en especial en l’àmbit penal. 

El principi de legalitat penal el conformen tres elements, la llatinada nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege els resumeix, reserva de llei, irretroactivitat de la llei penal i determinació 
prèvia de les penes. 

La legislació espanyola ha reproduït aquest principi a l’article 25.1 de la Constitució espanyola: 

Ningú no pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de 
produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la llei vigent 
en aquell moment. 

El Codi Penal, a l’article 1 i 2, rubrica el principi de legalitat penal, però va una passa més enllà i 
reconeix la retroactivitat de la llei penal més favorable pel reu: 

Article 1 

1. no serà castigada cap acció ni omissió que no es trobi prevista com a delicte o falta 
per la llei anterior a la seva perpetració 

2. Les mesures de seguretat només podran aplicar-se quan concorrin els pressupostos 
establerts prèviament per la Llei. 

Article 2 

1. No serà castigat cap delicte ni falta amb pena que no es trobi prevista per Llei anterior 
a la seva perpetració. Mancaran, igualment, d'efecte retroactiu les Lleis que estableixin 
mesures de seguretat. 

2. No obstant això, tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin al reu, 
encara que en entrar en vigor hagi recaigut sentència ferma i el subjecte estigui complint 

                                                      
8 MUÑOZ CONDE, Francisco; Derecho Penal: Parte General. 2002, Tirant lo Blanch, ISBN 9788498769210 
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condemna. En cas de dubte sobre la determinació de la Llei més favorable, serà sentit el 
reu. Els fets comesos sota la vigència d'una Llei temporal seran jutjats, amb tot, 
conforme a aquesta, tret que es disposi expressament el contrari. 

Finalment, la Declaració Universal dels Drets Humans, a l’article 11.2, i el Conveni Europeu dels 
Drets Humans, a l’article 7.1, preveuen aquest mateix principi en sentit general com un dret 
fonamental de totes les persones 

Article 7 No hi ha pena sense llei 

1. Ningú no podrà ser condemnat per una acció o una omissió que, en el moment en què 
hagi estat comesa, no constitueixi una infracció segons el dret nacional o internacional. 
Igualment no podrà ser imposada una pena més greu que l'aplicable en el moment en 
què la infracció hagi estat comesa. 

 

4.2. Assumpte Del Rio Prada contra Espanya 

La vulneració més sonada del principi de legalitat per part de l’Estat espanyol la trobem a 
l’assumpte del Rio Prada contra Espanya, sobre l’aplicació de l’anomenada Doctrina Parot. Cal, 
en primer lloc, definir el contingut d’aquesta doctrina. 

La Doctrina Parot consisteix senzillament a computar els beneficis penitenciaris sobre cada una 
de les penes i no sobre el màxim legal d’estada a presó. El problema que es planteja és si es pot 
aplicar o no la doctrina als presos jutjats abans de l’entrada en vigor del Codi Penal de 1995, 
que va eliminar la redempció de penes, vist que la decisió de l’aplicació d’aquesta doctrina la 
prengué el Tribunal Suprem el 28 de febrer de l’any 2006. 

Per donar resposta a aquesta pregunta plantejada, la membre d’ETA Inés del Rio Prada, 
condemnada a 3828 anys de presó, plantejà al TEDH la vulneració del principi de legalitat, ja 
que la data prevista de posada en llibertat era durant l’any 2008, però l’aplicació de la Doctrina 
Parot féu que es retardés fins l’any 2017. La defensa de del Rio Prada sostenia que l’aplicació 
retroactiva del còmput dels beneficis penitenciaris sobre cada una de les condemnes suposava 
una vulneració del principi de legalitat. 

A.  La STS de 28 de febrer de 2006 

El plenari de la Sala Penal del Tribunal Suprem va decidir sobre l’aplicació dels beneficis 
penitenciaris aplicables al membre d’ETA Henry Parot, d’aquí el nom. A la decisió es feia constar 
que, fent una interpretació literal de l’articulat del Codi Penal de 1973, res no impedia fer un 
còmput dels beneficis per treballs penitenciaris sobre cada una de les condemnes i no sobre el 
màxim legal d’empresonament de 30 anys.  

Així mateix, el Tribunal Suprem reconeix que existeix una decisió anterior en el mateix sentit tot 
i que és una decisió aïllada. Així mateix, afegia que, segons la reiterada doctrina del Tribunal 
Constitucional, es permeten els canvis jurisprudencials suficientment motivats tot i que siguin 
radicalment contraris a les decisions anteriors. 

Finalment, conclou el Fonament Jurídic cinquè que seria pertinent recordar que la doctrina 
àmpliament majoritària i la nostra pròpia jurisprudència (ad exemplum, STS 1101/1998 [RJ 
1998, 8314]) no consideren aplicable a la jurisprudència la prohibició de irretroactivitat, que el 



Facultat de Dret de la UIB 

15 

 

text de l'art. 25.1 CE reserva a la legislació i el de l'art. 9.3 a disposicions legals o 
reglamentàries. 

Per tot això, considera oportú aplicar el nou còmput de les penes al cas enjudiciat en aquesta 
sentència creant jurisprudència pels casos venidors. Dotze dels quinze magistrats sostingueren 
aquesta opinió, els altres tres emeteren vot particular conjunt. En la qüestió referent al principi 
de legalitat, es limiten a dir que la irretroactivitat de la Llei penal desfavorable és un dogma 
intangible de l'Estat de Dret, i com a tal ha estat consagrat en l'art. 9.3 de la Constitució. 

B.  La sentència del TEDH: Assumpte Del Rio Prada contra Espanya 

Vist l’apartat anterior, cal fer una precisió: la sentència del TEDH és fruit d’una demanda 
plantejada per Inés del Rio Prada. La seva assistència lletrada sostenia que l’aplicació 
retroactiva del còmput dels beneficis penitenciaris sobre cada una de les condemnes suposava 
una vulneració del principi de legalitat. 

Dit això, cal passar a comentar la postura del TEDH, que en una llarguíssima sentència repassa 
la seva pròpia jurisprudència respecte a l’article 7 del Conveni i concreta el significat del citat 
article, analitza els concepte de pena i determina i analitza la temporalitat i el contingut del 
Codi Penal del 1973 i del 1995. 

 Sobre la jurisprudència del TEDH i el significat de l’article 7 del CEDH. 

El TEDH considera que, a partir de la notable jurisprudència respecte del que ens ocupa, l’article 
7 s’ha d’interpretar segons la seva finalitat, és a dir, perquè estableixi garanties contra 
l’arbitrarietat en tots els aspectes del procés penal. No només consagra el principi nullum 
crimen, nulla poena sine praevia lege, també prohibeix l’aplicació retroactiva del Dret Penal en 
perjudici d’un acusat. Aquesta referència general a l’aplicació retroactiva del Dret Penal és la 
clau per declarar la culpabilitat de l’Estat espanyol juntament amb el concepte de pena. 

Estableix finalment l’objecte del debat de l’assumpte del Rio Prada contra Espanya a verificar si, 
en el moment en què l’acusat va dur a terme l’acte pel qual fou enjudiciat i condemnat, es 
trobava en vigor la disposició legal que considerava l’acte punible i que la pena punible no 
sobrepassava els límits fixats per la llei. 

Tot seguit, analitza el concepte de dret contingut a l’article 7. Als paràgrafs 91 i 92 considera 
que la paraula dret inclou tot el dret, el d’origen legislatiu i el d’origen jurisprudencial. Així 
mateix, recorda que una de les tècniques generadores de dret més significativa és la 
interpretació jurisprudencial, ja que és materialment inabastable que una llei reculli tots els 
supòsits imaginables. 

 Sobre el concepte de pena. 

La jurisprudència del TEDH, en aquest sentit, és molt clara. Parlem de pena quan la mesura neix 
arran d’una sentència condemnatòria. Per contra, no formen part de la pena aquelles mesures 
(referides a l’execució o aplicació de la pena) que suposen un canvi en el règim d’excarceració. 

Així mateix estableix que aquestes mesures d’aplicació o execució de la pena mai no poden 
tenir una aplicació retroactiva; si no fos així els […]estats serien lliures –modificant la llei o 
reinterpretant els reglaments vigents, per exemple– d'adoptar mesures per redefinir 
retroactivament l'abast de la pena imposada, en perjudici del condemnat, quan aquest últim no 
podia imaginar-se tal circumstància en el moment de la comissió del delicte. 

 Sobre la temporalitat i el contingut del Codi Penal del 1973 i del 1995. 
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El Tribunal fa palès que el Codi Penal de 1995, que modifica el de 1973, suprimeix el sistema de 
redempcions de penes a canvi de treballs a la presó. Tot i això, inclou a una disposició 
transitòria la voluntat expressa del legislador que els enjudiciats segons el Codi Penal precedent 
segueixin beneficiant-se d’aquestes redempcions, ja que això resulta més favorable pel reu. A 
més, el TEDH considera que incloure com a disposició transitòria del Codi Penal de 1995 el 
manteniment de redempcions de penes a canvi de treballs a la presó suposa que aquestes 
redempcions entrin a formar part del dret penal material. 

Cal tenir present que l’ara demandant fou enjudiciada i condemnada segons les disposicions del 
Codi Penal de 1973. 

 

Per acabar, el TEDH sentencia: 

116. El Tribunal determina, finalment, […] que si bé el Tribunal Suprem no aplica 
retroactivament la Llei de reforma del Codi Penal […] no és menys cert que els motius de 
la sentència del Tribunal Suprem tenen com a objectiu fer aplicable la mencionada llei, 
és a dir, garantir l’execució completa de la pena fins al límit màxim d’empresonament. 
Respecte a això, el Tribunal admet que els Governs tenen llibertat per modificar la 
política criminal […], però ho han de fer respectant el contingut de l’article 7. […] l’article 
7 prohibeix de forma absoluta l’aplicació retroactiva del dret penal quan resulti 
desfavorable per a l’interessat. 

Considera, per tant, vulnerat l’article 7, concretament la darrera frase de l’apartat primer: De la 
mateixa forma, no podrà imposar-se una pena més greu que l’aplicable en el moment que la 
infracció hagi estat comesa. Recordem que l’article 46 del Conveni obliga a complir les 
sentències a l’estat signant, per això, i vist el resultat del procediment, foren alliberats multitud 
de presos que es trobaven en la mateixa situació que Del Rio Prada. 

5. Conclusions 
Com es pot extreure del treball, l’estat espanyol incompleix reiteradament determinats drets, 
repetint una vegada i una altra els mateixos errors. Alguns atribuïbles al legislador, per no haver 
reparat de forma efectiva la norma que permet una determinada violació; d’altres, atribuïbles a 
la desídia del personal jutjador, ja que en moltes ocasions no han tengut en compte sentències 
prèvies del TEDH sobre casos substancialment idèntics, repetint les accions que originaren la 
vulneració primera; i d’altres atribuïbles als serveis de seguretat: és realment preocupant la 
situació de les investigacions de les denuncies de tortures, retencions il·legals, tracte inhumà i 
discriminació dutes a terme per les forces de l’ordre. I aquesta afirmació no només és 
únicament fruit del treball realitzat, sinó que informes de l’ONU o d’Amnistia Internacional 
confirmen aquest extrem. És probable que la reiteració d’aquestes vulneracions sigui causa, en 
gran mesura, de la debilitat de les sancions imposades pel TEDH. 

Són interessants les sentències respecte a la vulneració dels drets fonamentals de caràcter 
processal en el si del procediment penal; aquest hauria d’estar sempre envoltat d’un escrupolós 
respecte a la normativa vigent que el regeix i als principis generals del dret públic. Tot i que 
proporcionalment són poques les condemnes contra Espanya, són relativament cridaneres: 
impedir l’audiència d’un acusat, que el tribunal el formin magistrats parcials, retardar 
procediments més enllà del que és acceptable o no respectar la presumpció d’innocència són 



Facultat de Dret de la UIB 

17 

 

faltes prou greus i crida poderosament l’atenció que es produeixin aquests fets en un estat de 
dret.  

He retratat el principi de legalitat a partir de la sentència que anul·là la doctrina Parot, per la 
importància jurídica, mediàtica i pel notable impacte en l’opinió pública, i no és per menys.  

Crida l’atenció que el tribunal dediqui unes 58 pàgines a mirar de contradir l’argument del 
Tribunal Suprem que es limita a dir que la jurisprudència no està subjecta al principi de 
legalitat:  

FJ V STS, de 28 de febrer de 2006: […] seria pertinent recordar que la doctrina 
àmpliament majoritària i la nostra [del Tribunal Suprem] pròpia jurisprudència no 
consideren aplicable a la jurisprudència la prohibició de irretroactivitat, que el text de 
l’art. 25.1 CE reserva a la legislació i el de l’art. 9.3 a disposicions legals o 
reglamentàries. 

El Tribunal Europeu dels Drets Humans du a terme una simplíssima anàlisi del principi de 
legalitat, partint del concepte de pena i la diferència entre aquesta i les seves mesures 
d’aplicació o execució. Tot seguit fa una interpretació sistemàtica i cronològica de la llei, 
concretant la voluntat del legislador, per finalment posar en valor el contingut de l’article 7 del 
CEDH. Tota aquesta anàlisi es veu reduïda (al paràgraf 116 de la sentència, reproduït 
parcialment més amunt) a l’aplicació d’un principi clàssic del Dret Penal: in dubio, pro reo, 
conjuntament amb el principi nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Cal acudir al cos de 
la sentència per extreure el bessó de la qüestió, la relació entre tots els conceptes anteriors. El 
TEDH recorda que la jurisprudència és una fórmula per a la interpretació de les lleis i com a tal 
s’hauria de trobar subjecta al principi citat. També determina que modificar les mesures 
d’aplicació o execució de les penes no pot perjudicar retroactivament el reu, basant-se en la 
voluntat del legislador plasmada al Codi Penal, on converteix en llei la voluntat de mantenir el 
beneficis penitenciaris per no perjudicar els reus jutjats sota un règim de determinació de 
penes diferent. Tot això té com a resultat evident l’incompliment de l’article 7 del Conveni. 

 

A continuació cal comentar la prolífica vulneració de drets fonamentals consagrats al Conveni 
Europeu de Drets Humans que comet l’estat espanyol. Al llarg dels anys ha anat augmentant de 
forma alarmant; probablement aquesta pujada de les denúncies es produeix perquè les 
vulneracions es denuncien ara més que mai o hi ha més coneixença sobre el TEDH, exceptuant 
Itàlia, que mereix un tractament especial pel que fa a nombre de denúncies i de condemnes. La 
resta de països europeus de l’entorn reben, si fa o no fa, un nombre de denúncies i condemnes 
similar a Espanya, però el que varia d’un estat a un altre són els drets al·legats com a vulnerats. 
Quant a drets fonamentals, Espanya surt com un dels 47 estats signants del CEDH més llorejat 
d’aquest trist rànquing. 

Tot i això, val a dir que el TEDH és molt escrupolós amb aquestes vulneracions i protegeix 
aquests drets amb més força que els tribunals ordinaris espanyols o que el Tribunal 
Constitucional. En la meva opinió podria ser que aquest grau de protecció sigui fruit de la 
multinacionalitat dels jutges que formen part del Tribunal i la sensibilitat amb la qual es tracten 
els drets fonamentals a cada un dels països d’origen. Aquesta escrupolositat es veu 
compensada per les condemnes que únicament consisteixen en la reparació dinerària, 
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generalment quanties irrisòries en proporció a la violació; per exemple, l’any 2010 Espanya fou 
condemnada en deu ocasions per un valor conjunt de 331.000 €.9  

La idea que es tracta de casos aïllats no pot suposar un consol, ja que segons l’article 35.1 del 
CEDH: no es podrà recórrer al Tribunal sinó després d'esgotar les vies de recursos internes[…]. 
Això vol dir que tots procediments que han acabat en condemnes havien estat prèviament 
enjudiciats pel Tribunal Suprem o pel Tribunal Constitucional, i que aquests emeteren 
sentències que vulneraven o permetien la vulneració dels drets fonamentals, inclús després de 
que el TEDH hagués sentenciat en altres casos en contra de les seves tesis en casos similars. 

Per acabar, és necessari fer algunes propostes per a la millora del sistema de protecció dels 
drets humans, mesures que aportarien més efectivitat la tasca duta a terme pel TEDH. En 
primer lloc, és necessari dotar d’una certa obligatorietat els efectes interpretatius de les 
sentències del tribunal, evitant així que els tribunals interns repeteixin la vulneració d’un dret 
fonamental. En segon lloc, cal millorar el règim de sancions, que actualment consisteixen 
únicament en la reparació dinerària del mal causat; és necessari ampliar el ventall observant 
mesures de reparació efectiva de la vulneració. En darrer lloc, cal millorar el sistema de control 
de compliment de les sentències, en especial aquelles que delaten problemes sistèmics a 
l’ordenament jurídic, les institucions judicials o les forces de l’ordre d’un estat, a més d’establir 
un sistema de sancions per als estats que incompleixin reiteradament el Conveni o no reparin 
efectivament aquests problemes sistèmics. 

                                                      
9El dia.es, secc. Economia, 12/04/12 ; “Estrasburgo condenó a España en 2011 a pagar 331.000 euros en 
indemnizaciones”. 
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