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«Article 9. L’indult no s’estén a les costes processals.»

Article tercer

1. En els articles 20, 22, 23 i 26 de la mateixa Llei, les 
paraules «ministre de Gràcia i Justícia» queden substituï-
des per «ministre de Justícia».

2. A l’article 24, les paraules «part perjudicada» que-
den substituïdes per «part ofesa».

3. A l’article 30, la paraula «Gaceta» queda substitu-
ïda per «Butlletí Oficial de l’Estat», i les paraules «decret 
motivat i acordat en Consell de Ministres», per «reial 
decret».

4. A l’article 15 se suprimeixen les paraules «s’ex-
ceptuen els casos d’indult general».

5. Se suprimeix l’article 28.
6. A l’article 2 se suprimeixen les paraules «o del 

Consell d’Estat».
7. A l’article 11 se suprimeixen les paraules «i del 

Consell d’Estat».
8. A l’article 29 se suprimeixen les paraules «ni al 

Consell d’Estat».

DiSpOSiCió trAnSitòriA

Aquesta Llei és aplicable als expedients d’indult en 
tramitació, i s’ha de formar la relació ordenada dels que 
presentin els requisits exigits en el servei corresponent 
del Ministeri de Justícia, per a la seva elevació al Consell 
de Ministres.

DiSpOSiCió finAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

palau de la Zarzuela, Madrid, 14 de gener de 1988.

JUAn CArLOS r.
  El president del Govern, 
fELipE GOnZÁLEZ MÁrQUEZ

CAp DE L’EStAt
874 LLEI 1/1988, de 14 de gener, per la qual es 

modifica la Llei de 18 de juny de 1870, i s’esta-
bleixen regles per a l’exercici de la gràcia d’in-
dult. («BOE» 13, de 15-1-1988.)

JUAn CArLOS i

rEi D’ESpAnYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei,
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

Article primer

S’afegeix a la Llei per establir regles per a l’exercici de 
la gràcia d’indult, de 18 de juny de 1870, l’article següent:

«Article 28. Els expedients que es formin a l’empara 
del paràgraf segon de l’article 2n del Codi penal s’han de 
tramitar en torn preferent quan els informes del ministeri 
fiscal i de l’establiment penitenciari i de l’ofès, si s’escau, 
no s’oposin a la proposta del tribunal.

també s’han de tramitar en torn preferent els expedi-
ents qualificats d’especial urgència o importància.»

Article segon

Els articles 3 i 9 de la Llei que estableixen regles per a 
l’exercici de la gràcia d’indult, de 18 de juny de 1870, que-
den redactats de la manera següent:

«Article 3. El que disposa l’article anterior no és aplica-
ble als penats per delictes compresos al capítol i, seccions 
primera i segona del capítol ii, i als capítols iii, iV i V, tots 
del títol ii del llibre ii del Codi penal.»

i.    Disposicions generals


