Qui subscriu,..................................................................................., major d'edat, amb domicili en ............................................................................... i document d'identitat .............................

DIC:

Que a l'empara del disposat en l'art. 264 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, pose en coneixement del Jutjat els següents fets, per entendre que són constitutius de delicte de lesa humanitat de l'art. 607 bis i crims de guerra dels arts. 610 i 611.1, tots ells del vigent Codi Penal.

El concepte estratègic de l'OTAN inclou el desplegament d'armes nuclears i permet el primer ús de les mateixes en temps de guerra. L'OTAN i els seus estats membres han desplegat 480 armes nuclears nord-americanes a Bèlgica, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Turquia i el Regne Unit. Pilots d'aquests països i dels Estats Units s'entrenen i preparen per a l'ús real d'aquestes armes en temps de guerra. SHAPE, la caserna general de l'OTAN, és la seu de les bases de dades d'objectius i del sistema de comandament i control nuclear. Tots els estats membres de l'OTAN, inclòs l'espanyol, participen en el grup de planificació nuclear, en el qual es decideixen l'estratègia nuclear i aquest desplegament d'armes nuclears, així com en les estructures militars on es prepara el seu ús.

Mitjançant aquesta política nuclear, l'OTAN i els seus estats membres, inclòs l'espanyol infringeixen les normes de dret internacional, d'acord amb la interpretació que de les mateixes ve fent la Cort Internacional de Justícia de L'Haia , i en particular pel que fa a les conductes que integren els tipus de delictes contra la humanitat, crims de guerra i crims contra la pau. Les armes atòmiques desplegades suposen una violació del dret internacional.

En la seua sentència de 8 de juliol de 1996, la Cort Internacional de Justícia va indicar que les normes bàsiques del dret internacional són d'aplicació al considerar la qüestió de la legitimitat de l'armament atòmic. En primer lloc, aquestes normes exigeixen distingir entre combatents i civils, pel que no està permès l'ús d'armes que, per la seua pròpia naturalesa, fan impossible aquesta aquesta distinció. En segon lloc, prohibeixen causar sofriments innecessaris, com és el cas dels sofriments causats per aquest tipus d'armament. Les conseqüències de l'ús d'armes nuclears no poden ser limitades en l'espai i el temps, pel que les armes nuclears desplegades per l'OTAN no podrien ser usades mai sense transgredir aquestes elementals normes del dret humanitari. En aquest sentit, el Sr. Bedjaoui, President de la Cort Internacional de Justícia, ha assenyalat que les armes nuclears són contràries al dret internacional: “Els efectes que cap esperar de les armes nuclears, almenys en l'estat actual de desenvolupament científic, afecten tant a víctimes civils com a combatents, i del seu ús és d'esperar així mateix un sofriment innecessari pel que es refereix a ambdues categories... fins que els científics siguen capaços de desenvolupar un arma nuclear “neta” que distingira entre combatents i no combatents, les armes nuclears tindran efectes clarament indiscriminats, i constituiran un desafiament absolut al dret humanitari”.

La presència d'armes nuclears en aquestes bases europees implica l'existència de preparatius per a la comissió de crims de guerra i crims contra la humanitat, específicament prevists en l'art. 615 del Codi Penal. Tenint en compte que no poden ser usades sense infringir les normes mes elementals del dret de guerra, l'ús d'armes nuclears constitueix un crim de guerra i un crim contra la humanitat. La Cort Internacional de Justícia ha col·locat en el mateix plànol de il·legalitat tant el seu ús com l'amenaça d'usar-les.

El govern espanyol participa en aquests preparatius mitjançant la seua participació en el procés de decisió i planificació de la política nuclear de l'OTAN, sent els seus responsables directes el Ministre de Defensa, el Ministre d'Afers Exteriors, el President del Govern, el personal diplomàtic i militar que treballa en les Casernes Generals de l'OTAN en el Grup de Planificació Nuclear i altres estructures encarregades de la defensa mitjançantl'armament nuclear.

Per tot això, sol·licite que, de conformitat amb el disposat en l'art. 269 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, es procedisca immediatament a la incoació del procediment penal que comprove aquests fets i determine les persones criminalment responsable dels mateixos, fent notar referent a això que, en l'àmbit dels crims de guerra i els crims de lesa humanitat, en cap cas cap entendre que la seua comissió o la participació en els mateixos obeint ordres del govern puga estar emparada per la circumstància eximent d'obrar en compliment d'un deure, per ser això aliè al contingut d'aquesta eximent en el nostre ordenament i prohibir-lo expressament l'art. 616 *bis del Codi Penal.

En ...................................., a .........  de novembre de 2006.


Signat, 

