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Jokin Sagarzazu - Madril   2013/06/20
Oroigarriz beteta dauka bulegoa Joaquin Gimenez epaileak: Kontxako baranda txiki 
bat, Txillidaren irudi bat, bakearen aldeko mezu batekin, eta ikurrin bat, mahaian. 
Sortzez Orihuelakoa da, Alacantekoa, Herrialde Katalanetakoa. Baina bere ibilbide ju-
dizialaren zati handiena Euskal Herrian egin du. 80ko eta 90eko hamarkadetan Bilbo-
ko eta Donostiako auzitegietako presidente izan zen. Eta 1998tik Espainiako Auzitegi 
Goreneko Zigor Salako magistratua da. Besteak beste, boto partikularrak eman zituen 
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Espainiako Auzitegi Goreneko magistratua

«Terrorismoaren aurkako borroka 
hondamendi juridikoa izan da»



18/98 auzian eta Parot doktrinaren aurka.Epaileak banatuta al daude 
egoera berri honetan?

Talde zabal bat osatzen dugu, eta epaile bakoitzak bere ideologia dauka. Baina 
ezin da esan epailetza banatuta dagoenik. Are, esango nuke herritarren zati handi ba-
tean bezala epailetzan ere itxaropentsu gaudela, ETAren jardun armatuaren amaiera 
egunez egun sendotzen ari delako. Batzuek esaten dute erabaki taktiko bat izan dela, 
ez dela zintzoa edo; niri gustatuko litzaidake izatea arrazoi etikoengatik. Erabaki takti-
koa izan dela? Gutxienez, aurrera egiten ari gara, poliki-poliki, baina sendotzen ari da 
amaiera, eta hori da garrantzitsuena. Autokritika etikoa etorriko da, eta ahalik eta las-
terren bada, hobe.

Baina justizia aplikatzeko orduan ez duzue ikuspuntu kontrajarririk?

Justiziak balio behar du gatazkak konpontzeko eta ez gatazkak sortzeko. Orain, 
justizia trantsizionalaz mintzatzen dira, baina, nire ustez, justiziari ez zaizkio adjekti-
boak jarri behar. Justizia justizia da, eta egin egin behar da. Hor ezin da egon ikuspegi 
kontrajarririk. Preskribatu gabe daudelako, irekita dauden prozesuek aurrera egin 
behar dute, nahi eta nahi ez. Eta epaiketak egin ostean, epaiak eman behar dira: zigor 
epaia edo absoluzioa, bi kasuetan egiten baita justizia. Batzuek diote absoluzio epai 
bat porrot bat dela. Ba ez. Justizia ez dago sistematikoki zigorrak ezartzeko. Are, 
pertsona guztiak errugabe sartzen dira epaiketetan. Hori marra gorri bat da, eta marra 
hori zeharkatzen bada, mugarik ez dago.

Eta marra gorri horiek ez al dira oraindik zeharkatzen?
Leporatutakoa zalantzazkoa bada, absolbitu egin behar da. Probabilitatearekin 

ezin da jokatu: absolbitu egin behar da. Eraginkorrak izateko ezin da bidezidorrik era-
bili. Hori egiten bada, GAL bezalako taldeak desagerrarazten dira, torturak... Bermeen 
gaian ezin dugu amore eman. Niri ez dit balio esateak delitugileek berme asko dituzte-
la eta guk ezin dugula ezer egin. Diskurtso arriskutsua da hori.

Eta nork kontrola dezake hori? Torturen kasua aipatu duzu...

“Justizia ez dago sistematikoki zigorrak ezartzeko. Guztiak 
errugabe sartzen dira epaiketetan. Hori marra gorri bat 
da; marra hori zeharkatzen bada, mugarik ez dago”
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Epailea da bermatzailea. Ezin da modu anbiguo batean jokatu.
Atxilotuen inkomunikazioa amaitu behar al da?
Bai. Inkomunikazioaren aurka nago, argi eta garbi. Une honetan inkomunika-

zioak ez dio onurarik egiten ikerketari. Gehiago balio du ikerketa zalantzan jartzeko, 
kritikarako. Geroz eta salbuespen neurri gutxiago erabili, geroz eta hobe.

Esan duzu ez zarela justizia trantsizionalaren aldekoa. Zergatik?
Ez dakit zer esan nahi den horrekin. Hitzak ematen du kromo aldaketa bat dela, 

transakzio bat. Badakit kontzeptua hor dabilela. Auziak artxibatu behar direla? Ba, ez 
nago ados. Amnistia? Ezinezkoa da, eta injustua. Espetxeen arloan jokatzea errealita-
tearekin sensible izanda? Ba bai, ados.

Eta estatuak egitea eragindako minari buruzko aitorpena? Eskubide 
urraketa horiek ikertzea eta zigortzea?

Indarkeria legez kontrakoa izan bada, ekintza delituzkoa izan da, eta zigortu egin 
behar da. Eta ezin bada, ikertu egin behar da, eta biktimei egia esan eta ordaina eman.

Nola? Egiaren batzorde baten bidez?
Alor horretan Eusko Jaurlaritzak eginiko lana txalotzen dut, nahiz eta Urduñatik 

behera kritika oso gogorrak jaso dituen. Baina horri egiaren batzordea deitzea, justizia 
trantsizionala deitzea... Hemen ez da gerra bat egon. Diskurtso abertzaleak bere autis-
motik irten behar du, ireki. Baita politikariak ere. Gogoratzen dut nola ministro batek 
esan zuen hemen bi bertsio zeudela: ETArena eta Guardia Zibilarena. Eta bietako bat 
aukeratu behar zela. Ba, nik agian ez dut bietako bat bera era aukeratzen.

Zigorrak betearazteko moduan aldaketarako aukerarik ikusten 
duzu? Zein aukera daude horretarako?

Bai, hor badago aldaketarako aukera. Pertsona bakoitzaren egoera banan-banan 
aztertuta eman daitezke indultuak, espetxe onurak... Baina beti egin behar da kasuak 
banan-banan aztertuta eta arrazoi juridiko sendoekin. Orduan erabaki daiteke pre-
soak zigorra osorik bete behar duen, zati bat bete behar duen, edo bete behar ez duen, 

“Inputatuari leporatzen zaiona zalantzazkoak bada, 
absolbitu egin behar da. Probabilitatearekin ezin da 
jokatu: absolbitu egin behar da. Eraginkorrak izateko 
ezin da bidezidorrik erabili”
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indultuaren bidez. Aukera hori hor dago. Baina ez da amnistia bat; amnistiarik ezin da 
egon. Indultua barkamena da, eta amnistia, ahanztura. Bi gauza ezberdin dira.

Indultuen aldekoa zara, beraz?
Ez zait gustatzen egun nola dagoen erregulatuta. Arbitrarioa da. Arrazoiak eman 

gabe, motibaziorik gabe indultua eman dezake gobernuak, eta epaileen lana desakti-
batzen du horrek. Indultuaren legean, eta 1988tik aurrera, motibaziorik gabe eman de-
zake indultua gobernuak. Baina aukera bat da, eta huts hori zuzentzen bada, hobe.

Eta zuk diozun bidetik aurrera egingo dela uste duzu?
Kasuak mahaiaren gainean jarri behar dira, banan-banan. Orduan hitz egingo du 

justiziak. Ezin dena da preso denak zaku berean sartu eta irtenbide kolektiboak posi-
ble direla esatea. Hori gezurra da.

Baina justiziak ere badauka erantzukizuna prozesu honetan, ezta?
Bai, eta ezin da aitzakia gisa erabili presioena. Epaile denek jasotzen dituzte pre-

sioak. Justizia testuinguru horretan egiten da. Presioak eguneroko ogia dira: era guz-
tietako eta kolore guztietako presioak jasotzen ditugu. Baina kontuz ibili beharko ge-
nuke botere politikoari entzuten diogunean justiziaren independentziari buruz hitz egi-
ten. Zeren eta egun batean txalotu egiten dute independentzia eta, hurrengoan, jipoi-
tu. Botere politikoarentzat independentzia judiziala soilik existitzen da hark nahi due-
na egiten denean. Eta hori monagilloarena egitea da. Eta epaileak ezin gara izan bote-
re politikoaren monagilloak. Arriskuak onartu behar ditugu. Hala egin nuen Euskal 
Herrian egon nintzen urteetan, alde batekoen zein bestekoen kolpeak jaso nituen 
arren.

Biktimen elkarteak ere hor daude.
Bai, baina zigor prozesuetako protagonista auzipetua da, ez biktima. Horrek deso-

rekak sortzen ditu, auzipetuak eskubide gehiago dituelako. Biktimak ezin dira ahaztu, 
baina estatu baten politika kriminala ezin da idatzi biktimen interesen arabera. Esta-
tuaren diskurtsoak autonomoa izan behar du, eta adiskidetzea bultzatu.

“Kasuak banan-banan aztertu behar dira, eta arrazoi 
juridiko sendoak eman. Orduan erabaki daiteke presoak 
zigorra osorik bete behar duen, zati bat bete behar duen, 
edo bete behar ez duen, indultuaren bidez”
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Presioak ere badaude Estrasburgoko Auzitegian, Parot doktrina dela eta. Nola ba-
loratzen duzu Espainiako Gobernuaren jarrera auzi honetan?

Gobernuak esango du nahi duena, baina nik argi daukat nire iritzia: Parot doktri-
na akats bat izan zen, eta hala jakinarazi nuen boto partikular batean, auzitegi honek 
emandako epaian. Europako auzitegiaren lehenengo ebazpenak boto partikular ho-
rren tesia berretsi zuen. Tribunal horretan Espainiako epailea zegoen; eta ikusi dugu 
zer-nolako kritikak jaso dituen. Presioa, beraz, hor dago, baina baita epaileen indepen-
dentzia ere.

Bakarrik, babesik gabe sentitu zinen boto partikularra eman zenuenean?
Ez. Baina, gerora, Estrasburgok nire tesia berretsi zuenean ere, ez nuen sentsazio 

berezirik sentitu: niretzat ez zen garaipen bat izan. Hala ere, niri beti sortu dit ezinego-
na Parot doktrina nola sortu zen jakiteak. Lege aldaketa batean ez, interpretazio juris-
prudentzial batean oinarritzen da, eta efektu erretroaktiboarekin ezartzen da, gainera. 
Horrek ez du ez hanka ez bururik. Presio mediatiko izugarri baten erdian sortu zen. Ez 
dut esan nahi horrek sortu zuenik, baina bai testuinguru horretan sortu zela. Horrek 
kezkatzen nau.

Horrek bakarrik?

Joaquin Gimenez Espainiako Auzitegi Goreneko magistratua bere bulegoan. Marta Jara / ARP
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Eta beste gauza askok. Terrorismoak min eta gorroto handia sortu du, baina, era 
berean, terrorismoaren aurkako borrokak hondamendi juridikoa eragin du. Terroris-
moa salbuespenezko eraso bat da gizarte demokratikoaren kontra. Ados. Baina horri 
ezin zaio salbuespenezko modu batean erantzun. Ezin gara horretan erori. Eta salbues-
pen neurriek, arriskutsuak izateaz gain, zabaltzeko gaitasun izugarria dute. Poliki-poli-
ki zabaltzen doaz, eta, konturatu orduko, salbuespen legeek legedia bera gainditzen du-
te; eta legea, orduan, bihurtzen da salbuespena. Ibilbide hori oso gaiztoa da.

Ibilbide horretan mugarria izan al zen 18/98 auziko sententzia?
Ez dakit mugarria izan zen edo zez, baina nire boto partikularrean argi eta garbi 

ohartarazi nuen arrisku horretaz. Adierazi nuen terrorismoaren kontzeptua neurri ga-
be zabaltzen ari zela, eta, beraz, salbuespen legeak aplikatzen ari zirela terrorismo deli-

tuak ez ziren ekintzetan. Ohartarazi nuen hori oso arriskutsua zela. Salbuespena lege 
bihurtzen ari zelako, eta hori modu hain zabalean erabiltzeak zuzenbide estatua bera 
arriskuan jar zezakeelako, oinarrizko eskubideak jokoan zeudelako.

Berrehun pertsona inguru daude auzipetuta eta epaiketaren zain le-
gez kanporatutako erakundeetan jardutea leporatuta. Auzitegiek nola jo-
katu behar dute?

Epaitu egin behar dira, frogak aztertu eta epaiak eman, eta gero ikusiko da. Gau-
za bat delako zuzenbidea egitea eta beste bat zuzenbidea aplikatzea. Zuzenbidea egiten 
denean, esaten du Kode Zibilak legeak interpretatu behar direla aplikatuak izango di-
ren garaia kontuan hartuta. Beraz, legez kanpo zeuden, eta orain berreraiki diren era-
kundeez hitz egiten dugunean, kasu zehatzak ikusi behar dira, eta argi eduki behar da 
terrorearen aparatuaren parte diren edo beste gauza bat diren. Eta zalantzak badaude, 
absoluzioa. Bilduren kasua oso argia da. Konstituzionalak atzera bota zuen Gorenaren 
erabakia. Ni erabat ados nago Konstituzionalaren erabakiarekin. Zalantza dagoenean, 
eta zalantza hori arrazoituta badago, absoluzioaren alde egin behar da.

Preso politikorik ba al dago?

“Ezker abertzaleak lan handia egin behar du bizikidetza 
sendotzeko. Sektore horren lidergoa daukatenek baliatu 
behar dute egun duten boterea inguru guztia tesi 
berrietara ekartzeko, prozesua bizkortzeko”
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Delitugile politikoa da independentista izateagatik preso 
dagoena. Baina bonba-auto bat jartzen duenak, lehenik, hel-
buru zilegi hori prostituitu du, eta, bigarrenik, pertsona horri 
ezin zaio deitu delitugile politikoa.

Eta besteei?
Terrorismoa soilik ez da bonbak jartzea. Babesa ematea, 

baliabideak jartzea... hori ere bada terrorismoa. Hori sakon 
aztertu behar da. Nire ustez, mugan dagoen delitua da terro-
rismoa goratzea: hor ditugu presoen argazkiak eta beste. Kon-
tu handiz aztertu behar dira kasu horiek, eta, zalantzazko ka-
suetan, absoluzioaren alde egin. Ondo eta oso zehatz aztertu 
behar da zer egin den, zeintzuk diren erabili diren leloak, 
noiz... horrelako ekimen batek terrorismoa goratu duen edo 
ez esateko edo adierazpen askatasunaren barruan kokatzen 
diren esateko. Azkenaldian Gorenak absoluzio epaiak eman 
ditu horri buruz, eta Auzitegi Nazionalean ere kontuan hartu 
ditu.

Espainiako Gobernuak bermeak eman behar 
dizkio presoen kolektiboari pausoak eman ditzan? 
Sakabanaketa amaitzea, adibidez?

Bai. Sakabanaketa ere salbuespen neurri bat da, eta, 
lehen esan dudan moduan, salbuespenak are eta gutxiago, are 
eta hobeto. Baina preso horien artean badaude ETAren gatibu 
direnak. Batzuk egiten ari dira autodeterminazio pertsonal ari-
keta bat, eta administrazioak ondo baino hobeto daki zeint-
zuk diren preso horiek, eta lagundu diezaieke. Baina preso eta 
gatibu bereizketa hori oso garrantzitsua da. ETAren gati-
buekin zer gertatu da? Yoyes gogoratu behar dugu? Heroi iza-
teari utzi, eta traidore bihurtzen dira. Badakit ariketa gogorra 
dela, baina egin egin behar da, ona delako haientzat, bikti-
mentzat eta gizartearentzat: bizikidetzarentzat. Alde guztiek 
bultzatu behar dute prozesu hori.

Baita gobernuak ere?
Bai, bai... esan dut. Espetxe sistema porrot bat izan da. 

Ez du bere helburua lortu. Administrazioak bultzatu behar di-

“Sakabanaketa ere 
salbuespen neurri 
bat da, eta, lehen 
esan dudan moduan, 
salbuespenak are eta 
gutxiago, are eta ho-
beto”
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tu hausnarketa eta kritika prozesu indibidualak, kanpoko pre-
sioei kasu egin gabe, inor bortxatu gabe.

Baina administrazioak ezin du horrekin jokatu? 
Zatiketak hauspotuz, baldintzak modu arbitrarioan 
ezarriz...

Ez dut egungo egoera ezagutzen. Baina nik uste dut es-
petxeen alor horretan sentibera izan behar dela espetxe onu-
rak emateko orduan. Akusazio larriak dituzten presoen ka-
suan bereziki, egindako delituaz irakurketa kritikoa egiten du-
tenean eta eragindako mina onartzen dutenean, jarrera alda-
keta bat badago, erabilitako bitartekoei buruz eta eragindako 
minari buruz. Horrek ez du esan nahi independentista izatea-
ri utzi behar diotenik. Jakin badakit horrelako kasu batzuk 
daudela. Hala ere, sektore horretan batzuek uste dute bitar-
tekoen deslegitimazioak ekartzen duela helburu politikoen 
deslegitimazioa. Baina orain ikusten ari gara erabat legitimoa 
dela aukera independentista; instituzioetan daude, eta inoiz 
baino indar handiagoarekin, gainera.

Eta nola ikusten duzu lan hori?
Ezker abertzaleak lan handia egin behar du bizikidetza 

sendotzeko. Sektore horren lidergoa daukatenek baliatu 
behar dute egun duten boterea inguru guztia tesi berrietara 
ekartzeko, prozesua bizkortzeko. Estatutuetan jasotzea ondo 
dago, legezkoak dira, baina adierazpen eta ekinbide batzuk za-
lantzazkoak dira. Aldaketa kultural bat behar da. Herri asko-
tan gorrotoaren kultura bat dago, haiek ez bezala pentsatzen 
ez dutenen aurka... Hausnartu behar dute, pertsona horiek 
ere herriko seme-alabak direla aitortzeko eta errespetatzeko. 
Euskal Herria ideologikoki askotarikoa da, eta aniztasun ho-
rretan oinarrituta gobernatu da, gainera. Inork ez luke hitz 
egin behar Euskal Herriaren izenean. Euskal Herria ez da txu-
ria edo beltza; tarteko kolore asko ditu. Baina beldurra fakto-
re oso garrantzitsua izan da, hainbat pertsonaren erabakiak 
baldintzatu dituen faktorea izan da. Eta hori demokraziaren 
antipodetan dago. ■

“Ezker abertzaleak 
lan handia egin 
behar du bizikidetza 
sendotzeko. Sektore 
horren lidergoa 
daukatenek baliatu 
behar dute egun du-
ten boterea inguru 
guztia tesi berrietara 
ekartzeko, prozesua 
azkartzeko”.
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Jokin Sagarzazu - Bilbo   2013/06/21
Madrilen jarreragatik konponbide prozesua geldituta dagoela uste du Biurrunek. Ho-
rri buelta emateko, alde bakarreko urratsak eskatu dizkie presoei eta ezker abertzalea-
ri. Elkarrizketa bere bulegoan egitea erabaki du Biurrunek. Han dauzka berak margo-
tutako koadro batzuk, semearen musika taldearen kontzertu baten posterra, eta hiru 
bandera: ikurrina eta Espainiakoa bere mahaiaren atzean, ezker eta eskuin; eta beste 

GARBIÑE BIURRUN 2
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EAEko Auzitegi Nagusiko Gizarte Arloko presidentea

«Presoek zaila jarri behar diote 
gobernuari ezezkoa ematea»



bat, gorri, hori eta morea, armairu batean itsatsita, paperean, ekitaldi baten ira-
garkian. Azken orduan iritsitako mezuak begiratu ditu ordenagailuan, etxerako lanak 
inprimatu, eta elkarrizketarako prest da.

Zein izan beharko luke epaileen jarrerak egoera berri honetan?
Terrorismoari lotutako historia judiziala oso luzea eta gogorra izan da, eta histo-

ria horretan protagonismo handia izan du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Beti esan 
dut Auzitegi Nazionalean irizpide juridiko propioak, bereziak edo salbuespenezkoak 
erabili direla, bereziki terrorismoari loturiko gaietan. Une honetan, beraz, oso sanoa 
litzateke Auzitegi Nazionalak atzera egitea egindako bidean; atzera egitea, aurrera 
egin ahal izateko. Auzitegi Nazionalak desegin beharko luke sortutako teknika bat eta 
sortutako teoria bat. Ikertzeko eta epaitzeko erabili dituen hainbat teknika, tresna edo 
baliabide juridiko desegin beharko lituzke. Nire ustez, horrek izan beharko luke lehen 
urratsa.

Kode Zibilak dio erabakiak hartu behar direla errealitate soziala kon-
tuan hartuta. Nola aplikatzen da hori zigor arloan?

Delituak ikertzen direnean, epaitzen direnean eta zigorrak aplikatzen direnean, 
beti pentsatu behar da zigorra aplikatu behar den edo ez eta, batez ere, zertarako apli-
katu behar den. Horrek ez du talka egiten legezkotasun printzipioarekin. Legezkotasu-
naren barruan gaude erabat; legearen aplikazio egokitua litzateke hori. Beraz, urratsak 
egin daitezke, eta legea aldatu gabe, gainera.

Adibide bat jarriko zenuke?
Talde terrorista bat gaur egun lotan dagoela ikusita, ustez jarduera terrorista ho-

rri lotu zaizkion hainbat jarduera ikertzeak, epaitzeak eta zigortzeak ez dauka zentzu-
rik. Terrorismoa bertan behera utzita dagoela, ekintza politikoa guztiz legeztatuta da-
goela, instituzionalizatua dagoela... era horretako jarrerak gaur egun ez lirateke epaitu 
behar. Bateragune auziaz ari naiz.

Badira beste hainbat auzi oraindik epaitu ez direnak. Kasu horietan 
nola aplika daiteke aipatzen ari zaren ideia hori?

Adibidez, Herriko tabernen auziko auzipetuei leporatzen diete herriko tabernen 
bidez talde terrorista bat finantzatzea. Gaur egun ETA ez dago. ETAk egin du apustu 
bat, eta ezker abertzaleak oso garbi esan du zein den bere etorkizuna: indarkeriarekin 
ez duela ezer jakin nahi esan du argi eta garbi. Hori dela eta, badakigu horrelako deli-
tuak etorkizunean ez direla berriz gertatuko. Badakigu auzipetuen aulkian eserita 
egongo direnek ez dutela inoiz egingo leporatu dieten delitua. Uste dut nahikoa berme 
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dagoela; ez epaitzeko agian ez, baina bai, epaitzeko orduan, beste ikuspuntu bat era-
biltzeko..

Epaiketa horiek egitearen aldekoa zara, beraz.
Beharbada, ez nintzateke aurka egongo. Egia jakitearen aldekoa naiz. Baina epai-

keta zuzen baten ostean, zigorrak jartzen badira, uste dut kontuan hartu behar dela 
egoera berria. Epaiketa egin behar da, eta delitua dagoela frogatzen bada, zigorra eza-
rri behar da. Hori hala da. Gero, zigorra nola betetzen den, nik uste dut hor dagoela 
malgutasunerako aukera, gauzak nola doazen edo, pertsonen arabera, modu batean 
edo bestean zigorra aplikatzeko.

Eta zein tarte daude horretarako?
Delitu guztiak ez dira berdinak, eta historiak badauzka momentu batzuk non zen-

bait deliturekiko, delitu instrumentalekiko adibidez, lupa jarri behar den, beste era ba-
tera ikusi behar diren. Zigorgabetasunaren aurkako doktrina ez da muturreraino era-
man behar. Ados nago delitu larriak ez direla zigorrik gabe utzi behar esaten denean, 
baina aipatutako delituak, baldin eta hala gertatu badira, beste era batera aztertu 
behar direla uste dut.

Auzitegi Nazionaleko epaileak prest ikusten dituzu urrats hori egi-
teko?

Ez dakit noraino dauden prest. Zaila iruditzen zait. Horretarako, aurretik egin 
behar da beste ariketa bat: aitortzea gauzak ez direla ondo egin auzitegi horretan. 
Hausnarketa bat egin behar da, eta adierazi eta aitortu egin behar da garai oso zailak 
izan direla. Epaileek berek ere asko sufritu dute, baina, hala ere, onartu behar dute 
gauzak ez dituztela ondo egin, eta hori zuzendu behar dela. Nik ez dut horrelako jarre-
ra orokorrik ikusten. Badaude batzuk gustura egingo luketenak edo aspaldian ari dire-
nak hori egiten. Baina ez dira denak. Gauzak, halere, egin daitezke, era xume batean, 
pixkanaka-pixkanaka.

“Une honetan oso sanoa litzateke Auzitegi Nazionalak 
atzera egitea egindako bidean; atzera egitea, aurrera 
egin ahal izateko. Auzitegi Nazionalak desegin beharko 
luke sortutako teknika bat eta sortutako teoria bat”

11



Epe laburrera begira aukera izango dute horretarako. Nabarituko da 
aldaketarik?

Kostako da. Okerrena da azkenaldian izan dituzten aukerak ez dituztela apro-
betxatu. Eta hori ere gertatu da Auzitegi Gorenean eta Auzitegi Konstituzionalean. Iku-
si dugu Bateragunekoekin zer gertatzen ari den. Askotan nahikoa da hartzea tren bat 
ibilbide oso bat egiteko, baina uzten badituzu guztiak pasatzen, zailago bihurtzen da. 
Aurrera begira epaiketa asko daude, bai, eta Herriko tabernen auzia, adibidez, izan dai-
teke aukera on bat hausnartzeko, birpentsatzeko Auzitegi Nazionalaren egiteakoa, do-
ktrina eta oinarriak.

Zein etorkizun ikusten diozu Auzitegi Nazionalari?
Ez dut uste auzitegia desagertuko denik, baina hor dauden profesionalek, politi-

koak ez direnez, aurrera begiratu beharko dute, jarrera, teoria eta oinarri berriak ezart-
zeko.

Epaileek ere autokritika egin behar dute? Nola?
Bai, baina gizartean egiten ari denaren antzeko autokritika bat. Gizartean ez zaio 

jendeari eskatu aitortzea, damutzea herriko plazaren erdian, belauniko. Nik uste dut 
izaten ari dela gauza bat askoz ere naturalagoa. Etorkizunean beste jarrera bat izango 

Madrilen jarreragatik konponbide prozesua geldituta dagoela uste du Biurrunek. Horri buelta ema-
teko, alde bakarreko urratsak eskatu dizkie presoei eta ezker abertzaleari. Jon Hernaez / ARP
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duzula frogatzea nahikoa litzateke. Baina horretarako behar da aldatzeko nahia, eta, 
oro har, ez dut halakorik ikusten.

Zuretzat zer esan nahi du euskal presoak ezberdin tratatzeak?
Oso erraza izango litzateke esatea preso politikoak direla tratamendu ezberdina 

jasotzen dutelako. Baina hori silogismo erraz bat da. Egia da, halere, tratamendu ez-
berdin bat daukatela, eta tratamendu hori politikoki erabakita dagoela, politikoek era-
baki dutela, eta presoak erabili dituztela terrorismoari aurka egiteko. Eta nik hor ikus-
ten dut oinarrizko akatsa: pertsonak ezin dira inoiz erabili borrokarako, borroka hori 
edozein izanda ere. Niri ez dit batere axola eraginkorra izan den edo izan daitekeen 
egungo espetxe politika. Nik horri uko egiten diot hasiera-hasieratik.

Sakabanaketak ez al dio kalte egiten barne eztabaidari?

Esan behar da euskal presoak bahituta egon direla Espainiako Gobernuaren alde-
tik, baina baita ETAren aldetik ere. Eta egoera horretan oso zaila da iraganari buruzko 
hausnarketa edo prozesu pertsonala modu natural batean egitea. ETAk ez die inoiz 
erraztu edo baimendu hori egitea, eta gobernuek oztopoak jarri dituzte.

Eta nola desblokea daiteke egoera hori?
Etorkizunari buruz, inori ez diot serioski entzun amnistiari buruz hitz egiten. Ho-

ri gaur egun ezinezkoa delako. Horregatik da horren garrantzitsua preso bakoitzaren 
hausnarketa eta prozesua babestea eta erraztea.

Irtenbide kolektiborik ez duzu aurreikusten, beraz.
Ez dut ikusten. Irtenbide kolektiboa eman ahal izateko edo taldekako irtenbidea 

emateko —presoak ezberdinduz delituen aldetik edo egindako delituaren garaiaren 
arabera, adibidez— behar da jarrera kolektibo bat. Espektatiba batzuk badaude ea pre-
soen aldetik noiz egingo den gutxieneko adierazpen argi bat. Presoen kolektiboa bada-
go, baina justiziarentzat eta gizartearentzat presoak daude, norbanakoak. Irtenbide ko-
lektiboa nahi badute, aurretik kolektiboki eman beharko dituzte pausoak. Eta nahiz 
eta hori egin, irtenbide kolektiboa oso zaila ikusten dut. Beste gauza bat da tratamen-

“Talde terrorista bat gaur egun lotan dagoela ikusita, 
ustez jarduera terrorista horri lotu zaizkion hainbat 
jarduera ikertzeak, epaitzeak eta zigortzeak  
ez dauka zentzurik”
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du kolektibo bat ematea kolektibo jakin bati. Baina norbaitek 
ezer lortu nahi badu, berak eman beharko ditu pausoak. Nik 
gertuko bat izango banu egoera horretan, hori egitera anima-
tuko nuke. Gero erantzuna ez bada espero zuena, hori beste 
kontu bat da. Baina beti edukiko du egin beharrekoa egin due-
naren lasaitasuna. Presoen aldetik horren zain nago.

Madrilek dio ETA desegin arte ez duela urratsik 
egingo. Egoki ikusten duzu planteamendu hori?

Hori aitzakia bezala erabiltzen ari da. Fronte asko 
dauzka, eta ez du berririk nahi. Ekonomia ondo joango balitz, 
posible litzateke beste erantzun bat ematea. Baina egoera bes-
te bat dela jakinda, inteligentzia handiagoarekin jokatu behar 
dute presoek. Presoek gobernuari zaila jarri behar diote ezet-
za ematea. Presoek, ezker abertzaleak... egin behar diren kei-
nuak eta bestelako urratsak eginda, den-dena jarri behar dute 
mahai gainean. Euskal herritarroi zor zaigulako eta gobernua-
ren jarrera agerian uzten duelako. Aprobetxatu behar dira 
aukera guztiak, eta uste dut asko daudela, Eusko Jaurlaritzan, 
herrietan... Presoek eta ezker abertzaleak eskaintza bat egin 
behar diote herri honi.

Eta Espainiako Gobernuak ez badu ezer egiten?
Geroz eta zailagoa izango du, eta geroz eta deslegitima-

tuago egongo da. ■

“Gizartean egiten ari 
denaren antzeko au-
tokritika bat egin 
behar dute epaileek. 
Gizartean ez zaio jen-
deari eskatu aitort-
zea, damutzea herri-
ko plazaren erdian, 
belauniko”.
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Jokin Sagarzazu - Bilbo   2013/06/22
Agenda kontuengatik, Juan Kalparsoro EAEko fiskal nagusiari egokitu zaio BERRIAk 
juristekin eginiko elkarrizketa sortako lehen elkarrizketatua izatea. Harena ez da lehe-
na publikatuko, baina horrek ez dio axola. Ez du arazorik gaiaz hitz egiteko, baina hit-
zak neurtu behar ditu, fiskalburua delako. Argi dauka justiziak rol garrantzitsua jokatu 

JUAN KALPARSORO 3
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EAEko Auzitegi Nagusiko fiskalburua

«Kritiken prezioa epaileek 
ordaintzea nahi du gobernuak»



behar duela garai berri honetan. Besteak beste, espetxe zaintza EAEko auzitegietara 
ekartzearen aldekoa da.

Agintari politikoei dagokie legea aldatzea, moldatzea edo zuzentzea. 
Zer tarte dauka justiziak legea egungo egoerara egokitzeko?

Legeak ez dira zurrunak. Une jakin batean onartzen dira, eta beste une jakin ba-
tean ezartzen. Gero, legeak baditu oinarrizko printzipio batzuk, jarraitu behar direnak 
legea interpretatu ahal izateko; nazioarteko ebazpenak, besteak beste. Eta hor badau-
de tarte batzuk. Pertzepzio eta sentsibilitate nahikoa eduki behar da legea egoerara, 
pertsonara eta epaitutako ekintzara egokitzeko. Horren adibidea da jurisprudentzia al-
datzen joaten dela. Parot doktrina, esaterako. Kasu horretan, legea ez zen aldatu, bai-
na bai legea interpretatzeko modua, egoera eta une jakin batera egokitzeko. Beraz, or-
duan egin zen bezala, orain ere badago tartea legea egoera berrira egokitzeko, pertso-
nara egokitzeko. Izan ere, pertsona ez da bera epaitua eta zigortua izan zenean eta on-
doren. Aldatu egin da, hobera edo txarrera, baina aldatu egin da. Eta legedian hori ger-
ta daitekeela aurreikusita dago.

Eta jarrera aldaketarik nabari duzu epaileen aldetik?
Zailtasunekin eta atzera-aurrera eginda, baina baietz uste dut. Adibidez, Auzitegi 

Konstituzionalak Sortu eta Bilduren helegiteak onartu zituenean. Zigorrak une berri 
batera egokitu behar direnean, eta kostata bada ere, justizia mugitu egiten da, eta mu-
gitzen ari da. Badakit batzuen iritzirako gutxi edo ezer ez dela mugitzen, eta beste bat-
zuentzat asko edo gehiegi.

Legeak dio gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten presoek aske ge-
ratu beharko luketela. Zergatik ari da atzeratzen haien kaleratzea?

Borondate eta lege kontu bat da. Bi gauzak. Epaitegiek, kasu honetan Espainiako 
Auzitegi Nazionalak, zigor batzuk ezartzen dituzte, eta bete egin behar dira. Baina egia 
da, baita ere, daukagun espetxe legedia nahiko ona dela, progresiboa dela. Hala ere, 
badaude erabaki batzuk administrazioari dagozkionak, Espainiako Gobernuari da-
gozkionak, eskumen hori transferituta ez dagoelako. Besteak beste, presoari buruzko 
diagnostikoak egitea, gradu aldaketak, zigorra non bete behar duen erabakitzea... 
Lehen urratsa administrazioak egin behar du, nahiz eta azken erabakia Auzitegi Nazio-
naleko Espetxe Zaintzako epaileak hartu. Administrazioaren borondateak pisu handia 
dauka nire iritziz.

Eta horren ardurak tokiko epaitegietara itzuli beharko luke ?
Horren aldekoa naiz. 2003ra arte gure esku zegoen eskumen hori. Normalizazioa-

ren seinale bat izango litzateke, gainera.
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Presoen sakabanaketak ere ez du helduleku juridikorik. Egoera berri-
ra ekarrita, horrek ez al du presoen kolektiboan dagoen eztabaida oztopat-
zen?

Zalantzarik gabe sakabanaketa traba bat da eztabaidarako. Sakabanaketa abian 
jarri zenean, helburu argi batekin jarri zen: presoek ETAren barruan jarrai zezaten 
saihestea. Orain, egoera aldatu da, ETAk jardun armatua utzi du, eta, beraz, sakabana-
ketak jada ez luke zertan helburu hori bete. Une honetan uztartu behar dira sakabana-
keta eta presoak gizarteratzeko duen eskubidea, bere kabuz eta libreki erabaki hori har-
tuko balu. Baina prozesu hori erraztu beharko litzatekeela uste dut.

Justiziak urrats bat egiten duen bakoitzean, ETAren biktimek zigorga-
betasuna aipatzen dute. Iritzi bateraturik ba al dago gai horren inguruan? 

Zer da zigorgabetasuna eta zeintzuk haren mugak?
Bi sentsibilitate daude. Bata, aspektu errepresiboan oinarritzen dena, biktiman 

oinarritzen dena, hari ordaina emate aldera. Eta beste bat malguagoa dena, bermatzai-
leagoa dena, nabarmenago azaltzen dena presoen eskubideen alde. Auzitegi Naziona-
lean bi sentsibilitate horiek daude, eta egia da ez dutela iritzi bateraturik, eta norma-
lean lehen jarrera nagusitzen dela. Baina irekiera batzuk nabari ditut.

Zuk esan izan duzu espetxe politika humanitarioago batek mesede 
egiten diela bai presoei eta bai biktimei ere: zergatik?

Zigor zuzenbidea XIX. mendetik aurrera printzipio orokor baten gainean eraiki 
da: estatuak ezin du era krudel batean jokatu lege haustura baten aurrean, nahiz eta 
hori oso larria izan. Hau da, estatuak gizartea babestu behar du ekintza larrien au-
rrean, baina presoaren eta gizartearen on beharrez beti utzi behar du ate bat irekita 
presoa itzul dadin edo integra dadin sistema juridiko eta sozialean. Eta hori ez da kalte-
garria biktimentzat, kontuan hartzen badira zenbait neurri, besteak beste, biak herri 
berean ez bizitzea. Gakoa da gizakian sinestea. Aldatzeko gai dela onartzea, nahiz eta 
oso delitu larriak egin.

“Zigorrak une berri batera egokitu behar direnean,  
eta kostata bada ere, justizia mugitu egiten da,  
eta mugitzen ari da”
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Espetxe onurak jasotzeko baldintzak berriz aztertu beharko lirateke?
Legedian argi zehaztuta daude: aipatzen da presoak damua agertu behar duela, 

barkamena eskatu... Legea hor dago, eta egia da ETAko presoen kasuan zorrotzagoak 
direla baldintzak. Baina horiek nola interpretatu Auzitegi Nazionalaren esku dago, Es-
petxe Zaintzako epaitegiaren esku.

Baina aldatu behar dira?
Nik uste dut berrikus daitezkeela, baina ez daukat nahikoa datu aldatu behar di-

rela esateko. Ez dakit zein baldintza ari diren eskatzen, soilik komunikabideetan 
azaltzen dena ezagutzen dut.

Baldintza berberak eskatu behar dira ala zigortutako delituaren ara-
bera baldintzak egokitu edo malgutu daitezke?

Ez dira berdinak Otegiri leporatzen dioten delitua eta hainbat pertsona hiltzeaga-
tik preso dagoen bati leporatzen diotena. Talde armatuko kide izatea leporatzen diete 
biei, baina nik uste dut ez direla delitu berberak. ETArekiko menpekotasuna edo 
konpromiso maila ez dira berberak. Maila sozialean ere gaitzesgarriagoa da pertsona 
bat hil, zelatatu edo mehatxatu duen preso bat kalean ikustea gisa horretako inplika-
ziorik izan ez duena ikustea baino. Nire ustez, biei terrorismoko delituak leporatzen 

Kalparsororen arabera, justiziak "egiteko garrantzitsua" beteko du konponbide prozesuaren une hone-
tan. Egungo legediarekin urratsak egin daitezkeela dio, eta epaileen lana "berme bat" dela hori hala 
izan dadin. Jon Hernaez / Argazki Press
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dizkieten arren, ez dira gauza bera. Eta zigorra betetzeko orduan ere kontuan hartu 
beharko litzateke hori.

Baldintza zorrotz horien atzean ez dago presoak eta haien senideak 
makurrarazteko nahia, hainbat eragilek salatu duten moduan?

ETAko presoen egoera salbuespenekoa da; zorrotzagoak dira haiei ezartzen 
zaizkien baldintzak. Makurrarazi baino gehiago, egindako mina aitortzea, indarkeria 
errefusatzea nahi da baldintza horiekin. Sortuk egin zuen. Beraz, hurrengo urratsa lit-
zateke presoek errefusatzea beraiek erabilitako indarkeria.

Egungo ordenamendu juridikoak ez du ez amnistiarik ez neurri ko-
lektiborik jasotzen. Indultuen aukera hor dago, baina betiere azken eraba-
kia Espainiako Gobernuaren esku geratuko litzateke. Zer iruditzen zaizu 
aukera hori?

Gaur egun nola ezartzen ari den ikusita, kritika gogorrak jaso ditu indultuak. Or-
denamendu juridiko guztietan existitzen da aukera hori, eta niri ez zait gaizki irudit-
zen. Modu bat da kasu zehatz batzuei irtenbidea emateko; legea zorrotz betetzeko obli-
gazioa injustua suerta daitekeen kasuetan, adibidez. Baina egia da aldatu beharko litza-
tekeela indultua aplikatzeko modua, exekutiboak duen botere hori mugatuz edo. Uste 
dut zigorra ezarri duen epaitegiak esku hartze handiagoa izan beharko lukeela, edo 
Auzitegi Gorenak parte hartu beharko lukeela. Egun auzitegiek badute parte hartzea: 
gobernuak ezin du indultu totala eman auzitegiaren oniritzirik gabe. Baina indultu 
partziala eman dezake, eta ondorioak oso antzekoak izaten dira. Nik uste dut indultua-
ren legea aldatu behar dela, hainbat moldaketa izan dituen arren, 1870ekoa delako.

Beste kasu batzuetan, tartean Estatuaren Segurtasun Indarretako bu-
ruzagiak eta agenteak inplikatuta zeuden kasuetan, gobernu kontseilu ba-
kar batean pertsona ugariri eman die indultua gobernuek. Indultu "oroko-
rren" aukera ere hor dago. Zer iruditzen zaizu?

Bai, hala da. Eta ez zait gaizki iruditzen aukera hori hor egotea. Baina ezin da 
ulertu irtenbide kolektibo moduan. Azalpen bat eman beharko zaio gizarteari, eta pre-

“Zalantzarik gabe, sakabanaketa traba bat da 
eztabaidarako. Orain, egoera aldatu da, ETAk jardun 
armatua utzi du, eta, beraz, sakabanaketak jada ez luke 
zertan helburu hori bete”
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so bakoitzari exijitu beharko zaio erabaki indibidual bat hart-
zeko.

PPk ez du interes handirik agertu PSOEren go-
bernuarekin Langraizko bidea deiturikoa egiten hasi 
ziren presoekin. Zer iruditzen zaizu aukera hori eta 
gobernuaren jarrera?

Ez dut datu zehatzik, eta, beraz, ezin dut egin gobernua-
ren jarreraren gaineko baloraziorik. Bideari dagokionez, hor 
dago, eta hor egon behar du, hala erabaki dutelako preso ho-
riek, modu indibidual batean. Geldiuneren bat egon bazen 
ere, badirudi azkenaldian zerbait mugitzen ari dela hor ere.

Badirudi Madrilek ez diela presoei inolako auke-
rarik ematen.

Hori ere epaileen esku uzten ari da gobernua. Epaileek 
ordain dezaten kritiken prezioa.

Gobernuari dagozkion eginbeharrak egiten ari 
dira epaileak?

Ez dut uste. Nire ustez, gainera, ona da azken erabakia 
epaileen esku uztea. Presoak erabaki judizial batengatik dau-
de preso, uste izan duelako pertsona horrek delitu bat egin 
duela. Epaileak erabaki du hura espetxeratzea, eta epaileak 
erabaki beharko luke hura kalera ateratzea, hirugarren gra-
dua ematea... Ez zait gaizki iruditzen, gainera. Baina gisa ho-
rretako erabakien aurka presio handia dagoenez, biktimen ko-
lektiboen aldetik bereziki, epaileak ari dira hori ordaintzen. 
Estrasburgoko Auzitegiak Parot doktrinaren aurkako ebazpe-
na berresten badu, epaileek bete beharko dute, gobernuaren 
borondatearen aurka bada ere. Eta gobernuak esango du be-
rak ez duela egin, epaileak izan direla. Prezio hori epaileek or-
daintzea nahi du gobernuak. Hori esan nahi nuen aurreko 
erantzunean.

Espainiak ere uko egin dio desarmea egiaztatzea-
ri. Bada beste biderik?

Justiziak oso egiteko garrantzitsua bete dezake ETAren 
desegitean. Hark izango du azken hitza; hark berretsi beharko 

“Justiziak oso egi-
teko garrantzitsua 
bete dezake ETAren 
desegitean. Hark 
izango du azken hit-
za, hark berretsi 
beharko du amaitu 
dela”
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du amaitu dela. Beraz, aukera bat izango litzateke justiziak, estatuaren instituzio inde-
pendente gisa, hori egiaztatzea.

Babes sozial eta mediatikoaren faltak ez du epaileen lana baldintzat-
zen?

Ez. Baldintza dezake, baina epaileak egoera hobean daude urratsak egiteko, inde-
pendentziaren babesa dutelako. Hainbat aldetatik jasotzen dituzte presioak —bikti-
men aldetik, ezker abertzaletik, alderdietatik—, baina nik uste dut ez diela eragiten.

Estatuaren indarkeriaren biktimen alorrean, ez litzateke egokiagoa 
batzorde independente bat arduratzea hori ikertzeaz? Egiaren batzorde 
baten bidez, adibidez.

Delitu guztiak argitzearen aldekoa naiz, preskribatuak daudenak barne, nahiz eta 
gero zigortuak ez izan. Biktimen eskubidea da, baita aipatu dituzun biktimen eskubi-
dea ere. Ez zait gaizki iruditzen, beraz, gisa horretako batzorde bat sortzea, betiere ba-
lio badu delitua ikertzeko eta, epeen barruan egongo bagina, ezarri behar diren zigo-
rrak ezartzeko. Balioko du gertatu dena argitzeko. Erreparazio moral bat da biktima 
guztientzat. Eta mendeku goserik gabe egin behar da, bizikidetza baita bilatzen dugun 
helburua. ■
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Jokin Sagarzazu - Madril   2013/06/23
De Pradak dio 90ko hamarkadatik gaur egunera arte Auzitegi Nazionalak egindako bi-
dea desegin behar dela. Uste du oinarrizko eskubide eta berme juridikoak errespetatu 
gabe hainbat pertsona zigortu dituztela.

JOSE RICARDO DE PRADA
4
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Espainiako Auzitegi Nazionaleko magistratua

“Torturen auzian jende guztiak 
nahiago du beste aldera begiratu”



Espainiako Auzitegi Nazionaleko egoitza nagusia zaharberritzen ari dira. Baina 
epaileen bulegoak ez dituzte oso urruti eraman. Poliziaren kontrola pasa, eta Jose Ri-
cardo de Prada magistratuaren bulegora igo dira argazkilaria eta kazetaria, bakarrik. 
Bulego txikia dauka magistratuak. Musika klasikoa entzuten ari da irrati txiki batetik, 
suabe, arratsaldeko lehen orduetan. Lan mahaia eta armairuak paperez eta liburuz be-
teta dauzka, eta denak ez dira bere ofizioarekin loturikoak. Poesia liburuak ere baditu. 
Espainiako 27.eneko belaunaldiko idazleen antologia bat. De Prada Zigor Salako ma-
gistratua da. 1990etik dago Auzitegi Nazionalean. Aurretik Euskal Herrian izan zen, 
Bilbon, epaile instruktore gisa.

Zeintzuk dira Espainiako Auzitegi Nazionalaren erronkak?
Asko kritikatu daiteke Auzitegi Nazionala. Adibidez, ez dela neutroa izan terroris-

moaren aurkako borrokan. Eta ez da izan. Nire iritziz, horrek eragin okerra izan du 
maila demokratikoan eta zuzenbide estatuaren kalitatean. Orain garrantzitsua da ho-
rretaz konturatzea eta onartzea, oker horiek zuzendu ahal izateko eta egindako bidean 
atzera egiteko.

Nondik hasi beharko litzateke?
Zigor zuzenbidearen arloan badira zigor tipo batzuk zeinak ez dauden egoki egin-

da edo ez diren oso zehatzak eta epaitegiek oso modu zabalean interpretatu dituzten; 
bereziki, terrorismoa ez diren egoeretan. Interpretazio hori aldatu behar da aurrena.

Eta noraino egin behar da atzera?
1990ean hasi nintzen Auzitegi Nazionalean lanean, eta orduan bazegoen halako 

bat egite orokor bat, legeari buruz eta jurisprudentziari buruz, terrorismoa definitzeko 
orduan. Baina une jakin batean, 1998tik aurrera, neurrigabe hasi zen zabaltzen defi-
nizio hori, eta terrorismoarekin zerikusirik ez duten hainbat egoeratara hedatu zen; ka-
le borrokara, adibidez. Hori desordena publikoa izan daiteke, baina ez terrorismoa. Ur-
te hauetan, beraz, terrorismoaren definizioa zabaltzen joan da, eta ia dena konsti-
tuzioaren 55.2 artikuluaren pean geratu da, eskubide oinarrizkoenak indargabetzeko 
aukera eskainiz: atxiloaldiak luzatzea, inkomunikazioa...

Zergatik egin zen aldaketa hori?
Barne Ministerioaren politikengatik, Aznarren garaian bereziki, eta auzitegi hone-

tako epaile batzuen babes juridikoarekin.
Eta zein izan da eragina?
Ezker abertzalearen inguru ideologikoa kriminalizatu egin da, terroristatzat joz. 

Sektore horrek babes ideologikoa eman diezaioke ETAri, baina ez materiala. Eta ezber-
dintasun hori ez egiteak oso ondorio larriak ekarri ditu. Izan ere, nekez har daiteke te-
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rroristatzat ETAren helburu ideologikoekin bat egitea, ez bada babes materialik ema-
ten edo ez bada borroka armatuan parte hartzen. Hori gehiago da askatasun ideologi-
koa, adierazpen askatasuna... Horregatik diot oso garrantzitsua dela legea ongi eta zo-
rrotz definitzea eta epaileek bereizten jakitea zer den kolaboratzea edo terrorismoa sus-
tatzea eta zer ez.

Inkomunikazioa aipatu duzu. Zer iritzi duzu neurri horri buruz?
Oso okerra dela. Inkomunikazioak kontrolik gabeko guneak sortzen ditu, eta ho-

rrek ahalbidetu ditu oso gaitzesgarriak diren tortura eta tratu txarren kasuak. Horren 
harira, eta era berean, deitoratu behar da epaile batzuen jarrera, gertaera hauek ez di-
tuztelako ikertu eta ez dutelako aplikatu inkomunikazioari buruzko protokolorik. Auzi-
tegi Nazionalean egon naizen urteetan oso gauza gogorrak ikusi ditut. Eta esan beha-

rra dago ETArekin lotutako atxilotuen abokatuek alor honetan lan handia egin dutela. 
Hainbat gertaera galarazi dituzte.

Beste aldera begiratu al da?
Bai, askotan. Tortura kasu larriak egon dira, hala frogatu izan delako. Eta hori ez 

diot nik, hori esaten dute nazioarteko erakundeek. Utzikeria handia egon da auzi 
hauek ikertu behar zituzten epaileen aldetik.

Soilik epaileen aldetik?
Ez. Auzi honetan jende guztiak nahiago du beste alde batera begiratzea. Tortura 

kasuak modu eraginkorrean saihesteko, ikertzeko eta zigortzeko baliabideak ez jartzea 
ezin da inola ere onartu zuzenbide estatu batean.

Eta nola zuzendu daiteke hori?
Epaiketak egiteko orduan, hori baita nire alorra, epaileok argi aldatu behar dugu 

gure jarrera, eta askoz ere kritikoagoak izan deklarazioak hartu diren moduarekin, bai 
polizia aurrean egin diren deklarazioekin bai epaile instruktorearen aurrean egini-
koekin. Ongi aztertu behar dugu froga gisa kontuan hartzekoak diren edo ez.

Zer iruditzen zaizu Garzon protokoloa deiturikoa?

“Nekez har daiteke terroristatzat ETAren helburu 
ideologikoekin bat egitea, ez bada babes materialik 
ematen edo ez bada borroka armatuan parte hartzen”
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Aurrerapen garrantzitsu bat da, baina hutsune nabarmenak ditu. Ez daukat kon-
fiantza osorik protokolo horrekin. Hobetu daiteke. Ezin da espazio hutsik utzi.

Gorenak atzera bota zuen Portu eta Sarasolaren auziko epaia. Zerga-
tik da ohikoa Euskal Herrian epaitutako kasuak Madrilen atzera botat-
zea?

Egia da Euskal Herrian kontzientziazio handiagoa dagoela eta beste era batera 
ikertu direla. Kasu honetan zehazki Gipuzkoako Auzitegiak oso ikerketa zehatza eta sa-
kona egin zuen, baina Gorenak zatitu egin zuen epaia, horrela desaktibatu ahal izateko 
sententzian zeuden argudio indartsuak eta apurtu ahal izateko osotasunaren koherent-
zia. Eta sententzia bati buelta eman nahi badiozu, buelta ematen diozu, baina arazoa 
da auziei nola aurre egiten zaien: alegia, posizio etiko jakin batean oinarrituta egin 
behar dela, neutraltasunean, eta giza eskubideekiko sentsibilitatea erakutsiz.

Une honetan, espetxe politikak izan behar du lehentasuna?
Uste dut aurrera egin behar dela baliabide guztiak eta bide guztiak erabiliz. Bere-

biziko garrantzia dauka gai honek, eta lan handia dago egiteko. Hasi baino ez gara 
egin, baina ekinbide asko daude martxan. Dena den, arazo bat da ETArekin loturiko 
presoen artean gehiengo batek ez dituela onartzen zenbait egoera; irtenbide kolekti-
boak nahi dituzte. Hor badagoela konfrontazio gogor bat Barne Ministerioarekin.

De Pradak dio 90eko hamarkadatik gaur egunera arte Auzitegi Nazionalak egindako bidea desegin 
behar dela. Uste du oinarrizko eskubide eta berme juridikoak errespetatu gabe hainbat pertsona zigor-
tu dituztela. Marta Jara / Argazki Press
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Aldatu beharko lirateke espetxe onurak jasotzeko baldintzak?
Bai. Zigor Kodean aldaketa batzuk egin dira, eta horietako batzuk duela gutxi, zei-

nak espetxe  arloaren garapena galarazten duten. Oso garrantzitsua izango litzateke 
alor honetan legea aldatzea. Ez dago arrazoirik preso batzuk eta besteak bereizteko.

Baldintza horien oinarrian mendekurako gosea dagoela diote pre-
soen gertukoek. Zer uste duzu zuk?

Bai, esan daiteke modu batean badagoela. Eta hori eta gisa horretako jarrerak 
onartezinak dira beti, eta are gehiago gaur egungo egoeran. Uste dut badagoela aukera 
bestelako ekinbide batzuk bultzatzeko, presoen egoera konpontzeko, eta, bide batez, 
presoak has daitezen biktimen mina aitortzeko bidea egiten. Horretarako, beha-
rrezkoa da biktimak eta gizartea aukera berrietara irekita egotea ere, eta onartzea zi-
gortuen gizarteratzea eskubide bat dela.

Zein baldintza bete behar dituzte presoek zure ustez?
Arrazoi ideologiko eta politiko sakonengatik jardun duen talde armatu bati eskat-

zea bere konbikzioak alde batera uztea eta erratu egin zela onartzea, agian, oso gauza 
konplikatua da. Urte asko pasa beharko lirateke hori gertatu ahal izateko, eta egun ez 
dauden baldintza batzuk egon. Baina uste dut zentzuzko bide bat izan daitekeela hori 
banaka egitea. Formula ezberdinak egongo lirateke horretarako, kasuan kasu aplika 
daitezkeenak. Baina ezin gara hitzarekin trabatu. Kasu honetan garrantzitsuena da ja-
rrera horren edukia eta ondorioak, eta ez formak. Forma zehatz bat exijitzeak ez 
dauka zentzurik. Aztertu beharko litzateke zer-nolako ekinbideak abiatu daitezkeen. 
Ezin dena inolaz ere onartu da impasse egoera hau. Kezkagarria da.

Eta biktimek zein egiteko bete behar dute prozesu honetan?
Berriz idatzi behar da terrorismoaren biktimaren kontzeptua, ETAk bakarrik ez 

dituelako eragin biktimak. ETAk eragindako biktimei buruz, elkartasun handia sentit-
zen dut haiekin, baina aktore politiko bihurtzen diren arte. Momentu horretatik aurre-
ra, tranpak egiten dituzte. Gure errespetu eta elkartasuna aprobetxatzen dute euren in-
tereserako. Aktore politiko indartsuak dira. Baina biktimek ezin dute etorkizuna bal-

“Oso gauza gogorrak ikusi ditut. Eta esan beharra dago 
ETArekin lotutako atxilotuen abokatuek lan handia egin 
dutela. Hainbat gertaera galarazi dituztela”
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dintzatu, adiskidetze prozesu bat frustratu edo baldintzatu egoera jakin bati eman 
nahi zaion zentzuzko irtenbidea.

Inpunitateaz hitz egiten dutenean, epaile moduan, zer sentitzen 
duzu?

Une honetan inpunitateaz hitz egitea ez da serioa eta ez da zuzena. ETAko pre-
soei ezartzen zaien legeria ikusita, esango nuke kontrakoaz hitz egin daitekeela. Egia 
da zenbait egoera gera daitezkeela erantzun judizialik gabe, delitua preskribatuta da-
goelako-eta, baina auzi horiek ez dute zertan egiarik eta erreparaziorik gabe geratu. Ka-
su horientzat, eta ez soilik ETAren biktimentzat, justiziarekin paraleloak diren meka-
nismoak abia daitezke: ikerketa batzordeak, adibidez.

Zergatik ari da atzeratzen horrenbeste preso gaixoen kaleratzea?
Biktimen elkarteek eragin handia dute horretan. Eta fiskaltza izuti bat daukagu. 

Ez da independentea: gobernuari eta presio mediatikoari begira dabil une oro. Ausar-
dia falta horregatik, Espetxe Zaintzako epaileak bere gain eta bakarrik hartu behar di-
tu zailtasun handiko erabakiak eta jasan behar ditu presioak. Dena den, uste dut Jose 
Luis Castro Espetxe Zaintzako epailea, Auzitegi Nazionaleko Zigor Salaren babesa-
rekin, lan bikaina egiten ari dela eta aurrera egin daitekeela, zigorrak modu zentzuzko 
eta humanitario batean ezarriz eta mendekurako asmoei ateak itxiz.

Hainbat epairen aurka boto partikularra eman duzu. Zergatik? Baka-
rrik sentitu zara inoiz?

Bai eta ez. Auzitegi Nazionalean oso epaile ausartak egon dira. Juan Jose Lopez 
Ortega, adibidez. Hark gauza asko esan zituen terrorismoaren aplikazioaren zabaltzea-
ren aurka. Eta inguru politiko guztia kriminalizatu zen garaian esan zituen, gainera. 
Une horietan ez zara bakarrik sentitzen. Beti daude bidelagunak. Epaile hauek joan zi-
renean, baina, sentitu nuen bakardadea. Orain ezberdina da egoera, kalitate handiko 
epaile batzuk daudelako, ikuspuntu argiak dituztelako eta giza eskubideak merezi du-
ten tokian kokatzen dituztelako. Dena den, nik ere sinatzen ditut ebazpen asko ados 

“Gustatuko litzaidake argudio juridiko serioak  
topatzea. Argudio bat entzuten dudanean ez pentsatzea 
argudio hori sasijuridikoa dela eta jarrera politiko bat 
dagoela atzean”
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egon ez arren. Baina beste une batzuetan beharra sentitzen 
dut nire iritzia agertzeko, oinarrizko zerbait delako niretzat, 
betebehar moral baten modukoa.

Eta une honetan erantzukizun handiagoa duzula 
uste duzu?

Bai. Eta egun askoz ere gehiago kezkatzen naute zenbait 
egoerak, eta pentsatzen dut boto partikularrek balio dezakete-
la askoz ere gehiago, eraikitzaileagoak izan daitezkeelako. Au-
rreko urteetan egon dira uneak non korronteak dena erama-
ten zuen eta boto partikularrek ez zuten ezertarako balio. De-
na den, oso ohituta nago oso kohesionatuta ez dauden saletan 
egotera; bakoitzak egiten du behar duena, eta kito.

Esan nahi duzu batzuek posizio politikoak defen-
datzen dituztela?

Bai. Argi daukat hala dela. Parot doktrinarekin oso argi 
ikusi da hori. Niri gustatuko litzaidake argudio juridiko se-
rioak topatzea. Argudio bat entzuten ari naizenean ez pentsat-
zea hori argudio sasijuridiko bat dela eta jarrera politiko bat 
dagoela atzean. Uste dut epaileok zintzoak izan behar dugula 
eta argudio juridikoen gainean soilik eztabaidatu behar dugu-
la. Eta horrela egiten badugu, ondorio juridikoetara iritsiko 
gara. Baina, oro har, konturatzen naiz alor juridikotik harata-
go doazela epaile batzuk. Eta une horretan sentitzen duzu ar-
gi eta ozen hitz egiteko beharra.

Nola ikusten duzu epaile instruktoreen lana. Bo-
tere gehiegi dute?

Baliteke botere gehiegi izatea. Eta Auzitegi Nazionalean 
are eta gehiago, gai oso garrantzitsuak ezagutzen dituztelako. 
Auzitegi honetan epaile instruktore bat izan daiteke pieza 
giltzarri bat Barne Ministerioaren politikan. Epaileek botere 
handia dute, eta Ministerioak badaki hori. Askotan sintonia 
moduko bat bilatzen da bi aldeen aldetik.

Eta zer iruditzen zaizu epaile instruktorearen 
esku uztea oinarrizko eskubide batzuen gaineko kon-
trola? Jarraipenak, debekuak, inkomunikazioa... 
ezin ditzake erabili, adibidez, akusazio bat sortzeko?

“Epaileek botere han-
dia dute, eta Ministe-
rioak badaki hori. 
Askotan sintonia mo-
duko bat bilatzen da 
bi aldeen aldetik”.
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Agian ez da egokiena epaile instruktoreen esku uztea eskubide horien gaineko 
kontrola. Epailea, instrukzioa hasten duen unetik, inkisidore bat da. Eskura dituen ba-
liabide guztiak erabiltzen ditu delitua ikertzeko eta jarraitzeko, eta baliabide horietako 
batzuk zalantzazkoak izan daitezke, edo muga-mugan egon daitezke, oinarrizko eskubi-
deak daudelako tartean. Horregatik, baliteke ez izatea egokiena epaile horrek berak 
bermeak kontrolatzea. Epaile instruktorearen eskuetan funtzio ugari uzten dira, eta ho-
rrek ezbaian jartzen du oinarrizko eskubideen bermatzaile gisa.

Polizien txostenen gehiegizko erabilera al dago bai instrukzioak bai 
epaiketak egiteko orduan?

Bai. Zenbait kasutan, epaitegiek txosten horiek bere egiten dituzte inolako jarre-
ra kiritikorik agertu gabe. Eta epai edo ebazpen judizialetan ia bere horretan sartzen 
dituzte inolako analisirik gabe. Epaileok konturatu behar dugu poliziak adituak direla, 
bai, baina baita iritziak sortzen dituztela ere datu objektiboetatik haratagoko argu-
dioak erabilita. Horregatik, epaileok txosten horien inguruko balorazio egokia egin 
behar dugu, eta horietatik soilik kontuan hartu behar ditugu babesa duten datu eta on-
dorioak. Baina ezin dena onartu da poliziek duten iritzia gailentzea. Askotan sentent-
zia oso kezkagarriak ikusten dira.

Bateragune auzian horrela izan da?
Bai. Bai Auzitegi Nazionalaren epaian eta bai Goreneko epaian epaileek bere egin 

dute, ezertxo ere zalantzan jarri gabe, Poliziak esaten duena. ■
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Jokin Sagarzazu - Madril   2013/06/25
Botere judizialak "gutxi edo ezer gutxi" egin dezakeela uste du Margarita Uriak. Epai-
leengan du konfiantza, haien "independentzian". Nabarmendu du azkenaldiko epai 
batzuk ez direla gutxietsi behar.

MARGARITA URIA 5
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Espainiako Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea 

«Torturen gaian ez dut sentitu 
kontseilukide batzuen babesik»



Gutxi falta zaio CGPJ Espainiako Botere Judizialaren Kontseilua uzteko. EAJk 
proposatu zuen kargurako, eta bost urteko epe muga bete ostean, laster utziko du. Bat-
zordea berritzeko prozesua abian da, gainera, eta, horregatik, lan handiko egunak ari 
dira izaten Madrilen. Margarita Uriak, baina, tartetxo bat egin dio BERRIAri. Batzor-
dearen eraikinetik gertu, Auzitegi Gorenaren parean, Frantziako Institutuaren terra-
zan jarri du zita. Madrilgo bero sargoriari aurre egiteko eta patxadaz hitz egiteko leku 
aproposa. CGPJko kide dela gogorarazi du behin eta berriz, eta zenbait gairi buruz 
ezin duela iritzirik eman.

Botere Judiziala berrituko dute laster. Garai berriei begira, nola era-
gin dezake horrek? Eta zer egin dezake?

Botere Judizialak ez dauka legeak egiteko ahalmenik, baina beste era bateko ekin-
bideen bidez erraz dezake bidea. Baina egin, ezin du ezer egin. Kontseiluan egon nai-
zen urteetan, behintzat, ezer gutxi egin da. Esan dezaket ez dudala babesik izan gai bat-
zuen inguruan, kide zehatz batzuk kenduta. Hortaz, uste dut ezin dugula espero 
kontseiluaren aldetik inolako adierazpenik aurrera egiteko edo ETAren amaiera lort-
zeko.

Baina zerbait erraztu eta oztopa dezake konposizio berriak?
Auzitegi Konstituzionalean bezala, zeina duela gutxi berritu duten, pentsa dai-

teke garai kontserbadoreagoak datozela.
Kontseiluak eragina izan dezake epaileen jardunean?
Guk ez dugu epaileen jarduna kontrolatzen. Gobernu organo bat gara. Gure lana 

da organo judizialak antolatzea eta beren helburuak betetzen dituztela zaintzea. Baina 
epaileen jarduna kontrolatzeko ahalmenik ez dugu, ez bada diziplina sistemaren bi-
dez.

Esan duzu gai zehatz batzuetan ez duzula babesik sentitu: zein gai-
tan?

Tortura eta tratu txarren gaiarekin, adibidez. Torturaren Prebentzioaren Aurka-
ko Europako Batzordearen azken txostena osoko bilkurara eraman dut, baina gai ho-
nekin beti erantzuten didate ez dela unea. Ni kontseiluan bakarrik nago gai hauetan, 
ez dut sentitu kideen babesa, eta zuhur jokatu behar izan dut.

Zergatik eraman duzu txostena? Zein helbururekin?
Txostena osoko bilkurara eramateko erabakia ez zen izan bat-batean sortutako 

burutazio bat. Ez da organizazio jakin bateko panfleto politiko bat. Nazioarteko era-
kunde batek Espainiako Gobernuarentzat eginiko txosten bat da. Eta hor egiten den 
salaketa ez da hainbeste tortura kasuak daudela, baizik eta ez direla ikertzen. Eta kasu 
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horiek ikertzea eta ordenamenduak dioena —atxiloaldiko baldintzei buruz, adibidez— 
kontuan hartzea uste dut berme bat dela zuzenbide estatuarentzat, eta zigorrak ezart-
zeko orduan esan ahal izateko zigorra egokia izan dela.

Espainiako Gobernuak ETAren desegitea exijitzen du urratsak egi-
teko. Zure ustez, hala izan behar al du?

Nik batzordeko kide moduan ezin dizkiot jarraibideak eman gobernuari, baina, 
nire ustez, egoera nabarmen hobetuko litzateke ETAk lehenbailehen iragarriko balu 
bere desegitea. Dena den, jardun armatuaren amaiera iragarri izana oso urrats garrant-
zitsua izan zela uste dut.

Euskal gizartearen sektore handi batek ezbaian jarri izan du Espainia-
ko auzitegien jarduna. Gobernuen aginduetara egotea leporatu izan die 
epaileei. Hala ikusten da Madrilen ere?

Oro har ez dut uste horren deslegitimatuta daudenik auzitegiak. Baina gai zehatz 
batzuetan, niri behintzat, bestelako botere judizial bat gustatuko litzaidake. Hala ere, 
egia da epai bat gustukoa badugu gauza bat esaten dugula eta gustukoa ez badugu bes-
te bat. Auzitegi Konstituzionalak zenbait epai eman ditu aurrera begira positiboak izan 
daitezkeenak, berme bat direnak. Baita Auzitegi Nazionalean ere. Horiei ere errepara-
tu behar zaie.

Baina pauso horiek ez dira oso urriak?
Magistratuek zuzenbidea aplikatzen dute, eta ondo ari dira. Beste kontu bat da 

magistratu gehienek ez dutela berdin pentsatzen, ez dituztela legeak berdin interpretat-
zen. Baina nik uste dut adierazpen oso garrantzitsuak daudela; ez nituzke gutxietsiko.

Auzitegi Nazionalean, baina, ez dira ohikoak gisa horretako epaiak. 
Eta auzitegi horrek epaitzen ditu kasu ia guztiak.

Arazoa agian da une jakin batean Zigor Kodean hainbat jardun sartu zirela terro-
rismoaren zaku horretan, eta nire ustea da inola ere ez lukeela hala izan behar. Une ho-
netan ere izan zaitezke terrorista terrorezko ekintzak egin gabe, talderik izan gabe, ar-
mak erabili gabe. Oso larria da hori. Horregatik uste dut une honetan lehentasuna de-

“Auzitegi Konstituzionalak zenbait epai eman ditu 
aurrera begira positiboak izan daitezkeenak, berme bat 
direnak. Baita Auzitegi Nazionalean ere. Horiei ere 
erreparatu behar zaie; ez nituzke gutxietsiko”
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la ikustea zer egin daitekeen zigorra jaso duten ezker abertzalearen inguruko pertsona 
horiekin. Nola egokitu daitekeen hori egungo egoerara. Bereziki nola atera daitezkeen 
Zigor Kodetik zigortuak izan diren jardun horiek.

Eta egingo dela uste duzu?
Gaur-gaurkoz Auzitegi Nazionala behartuta dago indarrean dagoen legeria ezart-

zera. Hala ere, ordenamendu juridikoak joko handia eman dezake arazo horiei irtenbi-
dea emateko. Nik uste dut horretan oinarrituta gauza berriak eraiki edo aurrera egin 
daitekeela. Ez daukat folio zuririk esateko zer egingo nukeen. Baina hau da daukagu-
na, eta hortik abiatuta egin behar da aurrera.

Hainbat auzi daude jardun politikoarekin lotuta. Aurreikuspenik?
Nik ezin dut aurrerapenik egin, eta are gutxiago esan Auzitegi Nazionalak zer 

egin behar duen. Epaitu, epaitu behar dira auzi horiek, hori delako auzitegiaren obliga-
zioa. Instrukzioak eginda daude, baina atestatuetatik haratago zer gehiago dagoen ez 
dakit. Atestatu luzeak dira, kaxak eta kaxak daude diligentziekin. Gainera, denbora lu-
zea igaro da instrukzioa abiatu zenetik, hamar urtetik gora. Pentsa daiteke hainbeste 
denbora igaro ostean epaiketa egiteak ez diola onik egiten egungo egoerari. Baina auzi-
tegiaren obligazioa da epaiketa egitea.

Botere judizialak "gutxi edo ezer gutxi" egin dezakeela uste du Margarita Uriak. Epaileengan du kon-
fiantza, haien "independentzian". Nabarmendu du azkenaldiko epai batzuk ez direla gutxietsi behar. 
Marta Jara / Argazki Press
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Ezin duzula iritzirik eman esan duzu, baina Bateragune auziari buruz 
eman izan duzu...

Bai, eta ez daukat arazorik berriz esateko. Nik uste nuen atxilotuak izan aurretik 
bilduta zeuden pertsona horiek debekatuta zegoen alderdi bat berpizten ari zirela, bai-
na baita ere enbor politiko bat sortu nahian zebiltzala indarkeria amaitzeko. Ez ziren 
ari zerbait sortzen jarraipena emateko talde armatu bati. Bere garaian, eta nire irudi-
ko, argi zegoen hala zela. 

Baina epaileek ez zuten horrela ikusi. Zergatik?
Zigor epaia hor dago. Alde edo kontra egon zaitezke, baina hori izan zen auzite-

giek interpretatu zutena.
Eta Konstituzionalak atzera egin dezakeela uste duzu?

Ez naiz horretan sartuko. Baina denborak erakutsi du irtenbidea beste bat izan 
zitekeela. Eta, nire ustez, hala izan beharko luke. Egungo araudiak horretarako aukera 
ematen du, gainera. Sorturen adibidea dugu. Legezkoa da, Alderdien Legeak aukera 
hori aurreikusten zuelako: ezker abertzalearen legez kanporatzea ahalbidetu zuten kau-
sak desagertuta, legezko bihurtu zen.

Bateraguneko presoak, besteak beste, preso politikoak dira?
Preso politikoa esapidea erabili nahi bada esateko delinkuentzia ideologikoa dela 

haiena, bada, erabil daiteke. Agerikoa da, Espainiako zigor ordenamenduaren arabera, 
tratamendu ezberdina jasotzen dutela preso horiek eta preso arruntek: gogorragoa 
lehenengoen kasuan. Horrek zerbait esan nahiko du, ezta? Preso politikoa esapidea 
erabili edo ez, eztabaida nominaletik haratago, argi dago zerbait ezberdina dagoela, 
tratamendu ezberdina jasotzen dutelako.

Espetxe onurak jasotzeko ere baldintza gogorragoak eskatzen dizkie-
te. Berrikusi behar dira baldintzak?

Hainbat aktorek parte hartzen dute prozesu horretan: espetxeetako administra-
zioak, espetxe zaintzako epaileak eta zigorra jarri duten epaileek. Hori dela eta, beti ez 

“Une honetan lehentasuna da ikustea zer egin daitekeen 
zigorra jaso duten ezker abertzalearen inguruko pertsona 
horiekin. Nola egokitu daitekeen hori egungo egoerara”
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dago horren garbi zein den jarraitu beharreko bidea. Argita-
sun falta horrek hainbat arazo tamalgarri sortu ditu, gainera. 
Egia da egungo araudia oso zorrotza dela terrorismoarekin lo-
turiko delituengatik preso daudenekin. Diputatu nintzen ga-
raian beti azaldu nintzen horren aurka. Dena den, nik uste 
dut egungo araudiak jokoa eman dezakeela eta jokoa ematen 
ari dela. Beste gauza bat da niri gustatuko litzaidakeen mo-
duan betetzen den edo ez.

Gaixotasun larriak dituzten presoen kasuan, eta 
nahiz eta baldintzak bete, ez da horrelakorik ikus-
ten.

Hor uste dut argiagoa izan beharko lukeela araudiaren 
aplikazioak. Gaur egun, erraza da ziurtasuna izatea presoen 
osasun egoeraren inguruan. Gaur egun daukagun medikuntza-
rekin erraz jakin daiteke zer den oso larria eta zer ez.

Borondate kontu bat da, beraz.
Ez bakarrik. Baina gauza bera gertatzen da presoen 

urruntzearekin ere. Hor ere ezin da ulertu gobernuaren jarre-
ra. Hori guztia begiratu beharko litzateke.

EAJren diputatu izan zinen. Alderdi jeltzaleari 
leporatu izan zaio sakabanaketa babestu izana. Zer-
gatik babestu zenuten orduan?

Hori leporatzen didate beti, nahiz eta erabaki horretan 
parte ez hartu. Egia da EAJk babestu eta bultzatu zuela, baina 
une jakin bateko egia da hori. Pentsatu zen sakabanaketa ba-
liagarria izan zitekeela indarkeria mota hau amaitzeko edo 
jendea indarkeriaren erabilera legitimotzat jotzen zuen era-
kunde batean sartzea eragozteko. Banatuta egonda presoek 
egin zezaketela hausnarketa bat. Baina denborak erakutsi du 
ez dela horrela izan, eta, gainera, presoen senideen artean mi-
na gehitu egin da. Orain ez dakit zer ekarpen egin dezakeen 
sakabanaketak. Nik uste dut espetxeetako administrazioak 
beste era batera landu dezakeela arazo hau. Bereziki zigor txi-
kiak dituzten presoekin.

“Espainiako zigor or-
denamenduaren ara-
bera, tratamendu ez-
berdina jasotzen du-
te [jardun politikoa-
gatik zigortutako] 
preso horiek eta pre-
so arruntek: gogorra-
goa lehenengoen ka-
suan. Horrek zerbait 
esan nahiko du, ez-
ta?Preso politikoa 
esapidea erabili edo 
ez, eztabaida nomina-
letik haratago, argi 
dago zerbait ezberdi-
na dagoela”.
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Presoen eskubideen aldeko elkarteek diote mendekua dagoela ho-
rren guztiaren atzean. Zer uste duzu?

Ulertzen dut hori esatea, baina nik ezin dut halakorik esan. Nik uste dut zuzenbi-
de penala eta espetxe zuzenbidea praktikara eramaten ari diren epaileek ez dutela 
mendekurako asmorik. Zuzenbidea aplikatzea bilatzen dute, nahiz eta beti ez izan nire 
gustukoa. Baina nik ez nuke mendekuaz hitz egingo.

ETAren biktimen elkarteek, berriz, inpunitateaz hitz egiten dute.
Ni beti egon naiz biktimen ondoan. Beti babestu dut egia, erreparazioa eta aitor-

pena zor zaiela. Baina uste dut haien protagonismoa ezin dela hortik haratago joan. Es-
petxe araudia aldatuko balitz, nik ez nuke babestuko biktimek horretan parte hartzea. 
Ezin zaie gaitasuna eman oztopatzeko epaile batek, ordenamendu juridikoari jarrai-
tuz, har ditzakeen erabakiak.

Presio edo beldur horren ondorioz, gobernuak ez al du utzi epaileen 
esku administrazioari dagozkion zenbait erabaki?

Oreka hori oso maltzurra izan daiteke, baina baita ere bada kontrapisu bat. Hala 
ere, beste emaitza bat izango genuke edo ez litzateke arazorik egongo administrazioak 
egingo balu bere lana ordenamenduak bilatzen duen moduan.

Zer iruditzen zaizu indultuaren aukera?
Niretzat soilik zentzua dauka zigor zuzenbidea zorrotz aplikatu den kasuetan, eta 

behin aplikatuta konturatzen zarenean gehiegizkoa dela ezarritako zigorra. Edo deli-
tua egin eta urte asko geroago zigortuak izan diren pertsona batzuen kasuan, urteak 
pasa ahala pertsona hori aldatu dela ikusi delako. Orduan soilik dauka zentzua niret-
zat indultuaren aukerak. Zuzenbide prozesala ez da zientzia zehatz bat, eta kontura zai-
tezke erantzuna gehiegizkoa izan dela. Hori zuzentzeko baliagarria izan daiteke.

Eta aukerarik ikusten duzu euskal presoen kasuan aplikatzeko?
Epaia ematen duten organoek eskatu izan dute preso jakin batzuen jarrera indul-

ta daitekeen edo ez ikusteko. Baina ETArekin lotuta zigortuak izan direnen kasuetan 

“Egia da EAJk babestu eta bultzatu zuela, baina une 
jakin bateko egia da hori. Orain ez dakit zer ekarpen 
egin dezakeen sakabanaketak”
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oso arraroa da hori gertatzea. Hala ere, bai, uste dut indultuak joko handia eman deza-
keela, une honetan esperantza gutxi dudan arren.

Ezaguna da zure iritzia Parot doktrinari buruz. Uste duzu hor ere zu-
zenbidea behartu egin dela?

Bai, erabat. Parot doktrinak une zehatz jakin bati erantzuteko baliabidea izan 
zen: delitu larriak zituzten preso asko zeuden kalera irten behar zutenak, eta horrek 
eragin zezakeen iskanbila isiltzeko sortu zen, Auzitegi Nazionalaren ekimenez. Politika 
kriminal zehatz bati obeditzeko sortu zen. Auzitegi Konstituzionalak berretsi zuen, eta 
orain ikusi beharko da Estrasburgoko Auzitegiak zer esaten duen. Zer gertatuko den? 
Estrasburgok emandako lehen epaia eredugarria iruditu zitzaidan, baita Konstituziona-
leko boto partikularra ere. Ikusiko dugu. ■
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Jokin Sagarzazu - Valentzia   2013/06/26
Ezker abertzalearen erakunde eta inguru sozialaren aurka erabili den zuzenbideak hel-
duleku juridikorik ez duela dio Javier Mira Benavent irakasleak; etsaiaren aurkako zu-
zenbidea dela dio.

JAVIER MIRA 6
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Valentziako Unibertsitateko irakaslea 

«Auzitegi Nazionalean hartu diren 
erabaki asko legez kanpokoak dira»



Valentziako Unibertsitateko bulegoan hartu du BERRIA Javier Mira Benaventek. 
Sumatzen da irakaslea dela eta gertutik jarraitzen duela Euskal Herriko egoera. Al-
boan du Zigor Kodea, eta bere azalpenak hainbat adibiderekin ilustratu ditu. Espainia-
ko Auzitegi Nazionalaren jarduna ikertu du azken urteetan, eta auzitegi horrek arlo po-
litikoan izan duen eragina oso kaltegarria izan dela dio. Luze eta zabal mintzatu da 
kazetariarekin, unibertsitateko eskola bat ematen arituko balitz bezala, oso modu dida-
ktikoan.

Espainiako Gobernuak eta PSOEk diote egungo egoera epaileek eta 
poliziek eginiko lanaren emaitza dela. Ados zaude horrekin?

Egungo egoerara, bereziki, iritsi gara ETAk eta ezker abertzaleak eginiko alde ba-
karreko urratsen bidez. Ezin da amaitu ETA bezalako erakunde baten jarduna polizien 
eta epaileen lanarekin bakarrik. Alde bakarreko urrats horiek erabakigarriak izan dira; 
ez dago beste modurik, gainera.

Zer balorazio egiten duzu prozesu honetan Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak izan duen egitekoaren inguruan?

ETAren jardunaren eta ezker abertzalearen inguru ideologiko eta politikoaren 
aurka egiteko estatuak erabili duen arietea izan da Auzitegi Nazionala. Erabakigarria 
izan da. Auzitegi espezializatua izan da. Emergentziazko zigor legedi bat ezarri du, eta 
horrek eragin du oinarrizko hainbat eskubideren suntsipena, bereziki parte hartze poli-
tikorako eskubidearena. Auzitegi Nazionalean hartu diren erabaki asko legez kanpo-
koak izan dira.

Auzitegi horrek gobernuaren lekua hartu duela uste duzu?
Nik uste dut baietz. Ez dakit koordinaziorik egon den gobernuaren eta Auzitegi 

Nazionalaren artean, baina haren jarduna bateragarria izan da gobernu ezberdinek 
ezarri dituzten estrategiekin. Instrukzio epaile jakin batzuek, bereziki 5. instrukzio 
epaitegiko burua izandakoak [Baltasar Garzon] eginiko lana bateragarria izan da go-
bernuen jardunarekin.

Esan nahi duzu bultzada politikoa egon dela auzitegiaren erabaki bat-
zuen atzean?

Ez dakit. Ez daukat daturik. Baina bai bateragarriak izan direla.
Eta beste egiteko bat izan dezake orain?
Auzitegiaren egungo osaketa dela-eta, oso zail ikusten dut hori. Egia da azken era-

bakietan aldaketa txiki batzuk ikus daitezkeela, baina egungo osaketa eta araudia ikusi-
ta, zail ikusten dut.

Aldaketa txiki bat nabari duzula diozu: zertan?
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Jardun politikoaren kriminalizazioan. Askatasuna eta D3Mren eta Udalbiltzaren 
auzietako absoluzio epaietan, adibidez. 18/98 auziko sententziarekin konparatuta, no-
rabide aldaketa garrantzitsua da, eta are gehiago, aurretik, eta ez hain urruti, auzitegi 
berean oso bestelako erabakiak hartu direla kontuan hartzen badugu: Bateragune 
auzian, adibidez.

Baina zehazki zertan aldatu du ikuspuntua?
Bi sententzia horiek oinarrituta daude, nire ustez, zigor zuzenbidearen interpreta-

zio egoki batean: erantzukizuna delituzko ekintzetan oinarritu behar da, eta ez 
proiektu politikoetan parte hartu izanean. Hori ez da delitua, ETAk babestu edo ez, 
edo ETAri ondo edo gaizki iruditu arren.

Baina badago jurisprudentzia bat horren atzean, zeinak esaten duen 

"terrorismoa" ez dela soilik norbait hiltzea edo bonbak jartzea; alderdi ho-
riei leporatu izan zaie ETAren estrategia lagundu izana. Beraz, nahi duena-
rentzat badago hor helduleku bat, ezta?

Bai, badago. Baina zigor arloan, behintzat, interpretazio hori ez da konstituziona-
la. 90eko hamarkadan Herri Batasunaren mahai nazionalaren aurkako epaiketan ikusi 
genuen. Auzitegi Nazionalak zigortu egin zituen ETArekin kolaboratzea egotzita, eta 
Konstituzionalak absolbitu egin zituen.

Baina orain Alderdien Legea dago. Nola eragiten du horrek zigor ar-
loan?

Bai, baina horrek ez du balio norbanakoak zigortzeko. Estatua konturatu zenean 
zigor bideak porrot egin zuela, Alderdien Legea bultzatu zuen. Horrek nahasmena eka-
rri du, inguru ideologiko horren aurka jotzeko bi aukera daudelako eta askotan ez dire-
lako bereizten bata eta bestea. Kasu gehienetan, gainera, biak batera eman dira: Zigor 
bidea, Auzitegi Nazionalean, eta Alderdien Legea, Auzitegi Gorenaren 61eko salan. Al-
derdien Legea, baina, ez da zigor lege bat. Alderdiak legez kanporatzeko aukera ema-
ten du, baina ez du eragiten norbanakoen oinarrizko eskubideetan: alegia, alderdi ho-

“Hainbat neurrik zuzenbide estatua likidatu egin dute. 
Likidatu egin dira zuzenbide estatu baten oinarrian egon 
behar diren bermeak. Erabaki judizial horiek legez 
kanpokoak dira”
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rietako kide izandakoek beren eskubideak egikaritu ditzakete. Instrumentua uzten du 
legez kanpo, baina ez ditu delituak ezartzen. Beraz, gezurra da HB, EH, Batasuna... era-
kunde terroristak direnik. Alderdien Legeak legez kanpo utzi ditu, baina ez du esaten 
erakunde terroristak direnik.

Baina hori esaten da.
Bai, eta gezurra da. Ez dago organo judizial bakar bat bera ere hori esaten due-

nik. Ezta Estrasburgok ere. Legez kanpokoak direla? Bai. Espainiak ondo ezarri duela 
legea? Bai. Hori dio Estrasburgok. Baina ez erakunde terroristak direnik edo erakunde 
terrorista baten parte direnik. Eta are gutxiago alderdi horietan parte hartu dutenak 
terroristak direnik.

Horretan oinarrituta auzipetu asko daude epaiketaren zain: ANV eta 
EHAK-ko hainbat kide, adibidez. Zein izango da emaitza?

D3M eta Askatasunaren kasuan absoluzioa izan zen epaia. ANV eta EHAK-ko ki-
deen aurkakoan ikusiko dugu, baina ez luke aldaketarik egon behar.

Sorturen legeztatzeak lagundu dezake horretan?
Lehen esan dudan bezala, bi bide horiek oso iragazkorrak izan dira. Legez kanpo-

ratzeek asko baldintzatu dituzte Auzitegi Nazionalaren erabakiak. Baina ziklo hori 
amaitu dela dirudi. Orain ikusi behar da aurkako bidea ere egiten duen Auzitegi Nazio-

Ezker abertzalearen erakunde eta inguru sozialaren aurka erabili den zuzenbideak helduleku juridiko-
rik ez duela dio Javier Mira Benavent irakasleak; etsaiaren aurkako zuzenbidea dela dio. Rafa Gil
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nalak. Edo Sorturen legeztatzeak laguntzen duen zenbait delitu tipo desaktibatzen. De-
na den, delitutzat jo diren oinarrizko eskubide horiek --biltzeko eta politikan parte 
hartzeko eskubideak, adibidez-- inoiz ez lukete delitu izan behar.

Herriko tabernen auzia deiturikoa ere hor dago; urrian hasiko da 
epaiketa. 11 urte igaro dira ordutik. Zergatik hainbeste denbora?

35/02 auziaren [Herriko tabernen auziaren] instrukzioa mugarri bat izan zen 
Auzitegi Nazionalean, eta gakoa da hau guztia ulertzeko. HB, EH eta Batasunari eragi-
ten die auzi honek, baina ondorengoei ere eragin die. Auto baten bidez, alderdi horien 
jardun guztiak eten egin zituzten, eta egoitza guztiak itxi. Horretarako, Zigor Kodea-
ren 129. artikulua erabili zuen instrukzio epaileak. Hor jasota dauden neurriak —jar-
duerak etetea, egoitzak ixtea...— delituren bat egin duten enpresentzat daude aurreiku-

sita. Kasu honetan, alderdi politiko batentzat erabili zen. Eta alderdi politikoak eta 
haien jarduna oinarrizkoa da estatu demokratiko batean, hala jasotzen da konsti-
tuzioan. Arau horien aplikazioa, beraz, konstituzioaren aurkakoa da.

Zergatik?
Konstituzioak ez du onartzen arau horien bitartez adierazpen, parte hartze eta 

manifestazio eskubideak mugatzea. Antzekoa esan zen Egunkaria-ren epaian. Epai-
mahaiak esan zuen konstituzioan ez zegoela heldulekurik modu horretan egunkari bat 
ixteko. Eta ez dago ezta alderdi baten jarduna debekatzeko ere, edo haren egoitzak ix-
teko... Erabaki hori legez kanpokoa da, ez direlako betetzen 129. artikuluak jasotzen 
dituen baldintzak, eta legez kontrakoa da, neurriz kanpokoa delako. Zergatik? Jardun 
guztiak eta egoitza guztiak ixteak ez daukalako lekurik. Ekitaldi zehatz batzuk debeka 
daitezke, baina ez denak. Prentsaurreko bat ematea, hitzaldi bat ematea eta beste ekin-
bide ugari sistematikoki debekatzea oinarrizko eskubideen aurkakoa da. Egoitza bat-
zuk itxi daitezke, ez dakit zer material aurkitu delako, baina ez denak. 5. instrukzio 
auzitegiko epaile ohiak sortutako lan molde hau errepikatu egin da geroko kasu guztie-
tan.

“Zigor tipoak egoki interpretatu behar dira, eta beti 
delituzkoak izan diren ekintzetara mugatu. Aurreko 
unera itzuli beharko litzateke”
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Oinarrizko eskubideak zuzenbide estatu baten oinarriak dira. 
Arriskuan ikusi duzu zuzenbide estatua?

Arriskuan ez, horrek zuzenbide estatua likidatu egin du. Likidatu egin dira zuzen-
bide estatu baten oinarrian egon behar diren bermeak. Erabaki judizial horiek legez 
kanpokoak dira.

ETA finantzatzea ez ezik, ETAko kide izatea ere leporatzen diete.
Bai, baina horretan ere adostasun nahikoa dago doktrinan. ETAren helburu poli-

tiko edo ideologikoekin bat egiteak ez zaitu automatikoki ETAko kide bihurtzen. Aska-
tasuna eta D3Mren epaian, besteak beste, esan zuten hori. Zigor tipoetan jokaera 
zehatz batzuk daude deskribatuta, eta horien arabera erabaki behar da pertsona bat zi-
gortu behar den edo ez. Baina jokaera batzuk zigortu dira ez daukatenak horrekin zer 
ikusirik.

Sektore sozial zehatz bat kriminalizatzeko xedea egon da atzean?
Hein handi batean bai. Kasu hauetan zigorraren erantzukizuna ez da oinarritzen 

delituzko ekintza zehatz batean, baizik eta talde baten parte izatean edo izateko modu 
batean. Horri etsaiaren aurkako zigor zuzenbidea deitzen zaio. Auzitegi Nazionaleko 
instrukzio epaileek erabili dute bereziki ikuspuntu hau, auzietan inplikatuta dauden 
pertsonen oinarrizko eskubideak mugatu baitituzte. Ezker abertzalearekin loturaren 
bat izateagatik ez dizute beste herritarrei aplikatzen zaien justizia bera aplikatzen. Eta 
oztopo bat izan daiteke eta bihurtu da hainbat oinarrizko eskubide aurrera eraman 
ahal izateko.

Hori guztia desegiteko zer beharko litzateke? Lege aldaketak? Epai-
leen jarrera aldaketa?

Gai honetan ez da beharrezkoa lege aldaketa, Auzitegi Nazionalak egindako lana 
legez kanpokoa izan delako. Egin behar da zigor tipoak egoki interpretatu eta beti deli-
tuzkoak izan diren ekintzetara mugatu. Gertatu dena da ETAko kideentzat erabiltzen 
diren salbuespen neurriak kasu hauentzat ere erabili direla. Aurreko unera itzuli 
beharko litzateke.

Presoen argazkiak erakustea terrorismoa goratzea da?
Ez. Baina kasu honetan, bai,beharrezkoa da lege aldaketa, interpretazioan egon 

daitezkeen zalantzak uxatzeko. 2000. urtera arte apologia zigortzen zen delitua akuilat-
zen zenean, baina urte horretan aldaketak egin ziren legean, eta apologiatzat hartu di-
ra hainbat ekintza, nahiz eta deliturako deirik ez egin. Hori ez da apologia, adierazpen 
askatasuna da. Gai hau oso larria da, iritzia delitu bihurtzen ari delako. Eta aplikat-
zeko orduan epaileak kontuan hartzen ari direlako biktimen sentimenduak bakarrik. 
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Zigor zuzenbidearen funtzioen artean ez dago sentimendu subjektiboak babestea. Eta 
horrek asko kezkatzen nau, oinarrizko eskubideak daudelako tartean.

Poliziak behartuta daude gisa horretako ekitaldien debekuak betea-
raztera?

Ez. Ezta debekua jaso dutenak ere. Debeku horiek guztiak ez dute legezko oinarri-
rik, ez araudian ez konstituzioan. Are gehiago, legearen kontrakoak dira. Zigor arloko 
epaile batek ezin ditu oinarrizko eskubideak debekatu.

Jardun politikoagatik zigortutakoen kasuan diozu ez dela derrigo-
rrezkoa legea aldatzea. Eta beste kasuetan?

Hor bai, hor beharko litzateke lege aldaketa. ETAko presoentzat egindako sal-
buespen neurri guztiak aztertu behar dira. Horietako batzuk, gainera, ez dira beha-

rrezkoak gaur egungo egoeran. Behin ETAren mehatxua desagertuta, salbuespen neu-
rri guztiak bertan behera utzi behar dira.

Parot doktrina ez dago araudian. Baina bereziki euskal presoei ezart-
zen zaie; salbuespeneko interpretazio juridiko bat da?

Bai, erabat. Estrasburgok lehen ebazpenean atzera bota zuen, bereziki, modu 
erretroaktiboan aplikatzen delako. Ados nago horrekin, baina doktrinaren arazo larrie-
na ez da gaizki aplikatzen dela, baizik eta legez kanpokoa dela. Inolako helduleku juri-
dikorik gabe sortu zela.

Zergatik diozu legez kanpokoa dela?
Doktrina aplikatu dioten presoei eragiten dien Zigor Kodeak dio gehienezko es-

petxealdi zigorretik aurrerako zigorrak iraungita geratzen direla. Eta iraungita egoteak 
esan nahi du ez dutela inolako efekturik sortzen. Zigor bakar horren gainean ezartzen 
dira, hain zuzen ere, erredentzioak, gehienezko 30 urteko espetxealditik urteak ken-
duz. Baina Parot doktrinan, erredentzioak lehen zigorrean aplikatzen dira, eta ondo-
ren esaten da presoak zigor gehiago dituela eta horiek ere bete egin behar dituela, eta, 
beraz, gehienezko espetxealdia osorik bete behar duela. Hori ez da egia, bigarren, hiru-

“Presoen argazkiak erakustea ez da apologia, 
adierazpen askatasuna da. Gai hau oso larria da, iritzia 
delitu bihurtzen ari delako”
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garren eta beste zigor horiek ez direlako existitzen, iraungita 
daudelako. Hala dio Zigor Kodeak. Legea urratzen du doktri-
nak.

Presoek barkamena eskatu behar dute hiruga-
rren gradua eta baldintzapeko askatasuna lortzeko?

Zigor zuzenbidearen funtzioa, kasu honetan eta guztie-
tan, ez da jokabide etiko eta moral zehatz batzuk bultzatzea, 
baizik eta ondasun juridikoak babestea eta delituak saihestea. 
Hori zigor zuzenbidearen erabilera ilegitimoa da. Ez da haren 
funtzioa. Batetik, delituak ahalbidetzen zituen erakundea de-
sagertu da, eta pertsona horiek ez dute delitu hori egiteko apa-
raturik, eta, bestetik, delitua berriz egiteko pronostikorik ez 
dago. Beraz, ez dago arrazoirik espetxe onurak emateko. Zi-
gor zuzenbidearen xedea ez da hiltzailea damutzea eta barka-
mena eskatzea, baizik eta delitua berriz ere ez egitea. Ez 
pertsona horrek eta ez beste inork. Ulertzen baita zigorrek 
prebentzio moduan funtzionatzen dutela beste herritarrek 
gauza bera egin ez dezaten. Zuzenbide estatuak ez ditu hilke-
tak saihestu nahi denok pentsatzen dugulako gaizki daudela. 
Xumeagoa da helburua: inor gehiago ez hiltzea, zigorraren 
beldurrez.

Baina zigor arlotik kanpo beharrezkoa litza-
teke?

Bai, zalantzarik gabe, eta egin beharko litzateke, eta 
onartu estrategia erratua izan dela. Paraleloki, estatuak ere 
onartu beharko luke berak eragindakoa. Baina bi plano oso 
ezberdin dira.

Irtenbide kolektiborik egon daiteke presoent-
zat?

Hor dago Trantsizioa-n gertatu zena. Frankismoko jar-
duera kriminaletan parte hartu zutenei ez zieten eskatu barka-
menik, berriz inor ez hiltzeko eskatu zieten, eta kito. Hori 
eginda, zigorrak bete gabe utz daitezke edo amnistiatu, or-
duan gertatu zen bezala. Orduko amnistiak frankismoaren 
aparatuei egin zien mesede handiena. Orain amnistiarik ezin 
da egon, legediak ez duelako jasotzen. Baina ETA pm-rekin 

“Doktrinaren arazo-
rik larriena ez da 
gaizki aplikatzen de-
la, baizik eta legez 
kanpokoa dela. Inola-
ko helduleku juridiko-
rik gabe sortu zela”.
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eman zen indultuen politika. Beraz, baldintza bakarra da berriz inor ez hiltzeko 
konpromisoa agertzea, zigor zuzenbidearen ikuspuntutik, behintzat. Zigor zuzenbidea-
ren xedea ez da bizikidetza arazoak konpontzea.

Instrukzio epaileei egiten zaien beste kritika bat da inkomunikazio al-
dian atxilotuen bermeak ez zaintzea. Horretan ere salbuespena da Auzite-
gi Nazionala?

Bai, eta bertan behera utzi behar da neurri hori. Egia da inkomunikazioak, atxi-
loaldiak luzatzeak eta bestelako salbuespen neurriek legearen babesa dutela. Baina oi-
narrizko eskubideak mugatzen dituztenez, legeak ere badio soilik emergentziazko ka-
suetan erabili behar direla. Egungo egoeran, beraz, ez dira legezkoak.

Zer iritzi duzu polizien txostenek instrukzio fasean eta epaiketan du-
ten pisuaz?

Pisu handiegia dute, eta ez dute berme prozesalik ematen. Aditu baten froga ob-
jektibo bat izango balira aurkezten dira. Baina ez da azterketa objektibo bat, aditu ba-
ten froga. Edonork daki ez dela. Hori sistematikoki eta automatikoki egiteak oso ondo-
rio larriak sortzen ditu, besteak beste, defentsarako eskubideari kalte egiten dio, eta 
hori oinarrizko elementu bat da prozesu judizialetan. ■
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Jokin Sagarzazu - Bartzelona   2013/06/27
Euskal Herriaren kasuan, Santi Vidal epaileak uste du iraganeko zauriak egoki ixtea 
beharrezkoa izango dela prozesu politikoari ekiteko. Zalantzarik ez du Espainiako Go-
bernua saiatuko dela bide hori oztopatzen.

SANTI VIDAL 7
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Bartzelonako Lurralde Auzitegiko magistratua 

«Eraso juridikoak ikusiko ditugu 
independentismoaren aurka»



"Gutxi barru elkarrizketa hau ezinezkoa izango da: legez kanpokoa izango da", 
ohartarazi dio Santi Vidal epaileak kazetariari. Botere Judizialaren Legea aldatzeko 
prozesua abian da, eta, azkenean, aurreproiektua onartzen bada idatzita dagoen beza-
la, epaileek ezin izango dute elkarrizketarik egin komunikabideekin. Vidalek, halere, 
ez dio beldurrik horri. Ahoan bilorik gabe mintzo da. ANC Kataluniako Biltzar Nazio-
nalak asteburuan eginiko jardunaldi batzuetan parte hartu ostean hartu du BERRIA, 
Bartzelonako Auzitegi Nagusiko bulegoan.

Epailetza modurik eraginkorrenean erantzuten ari da Euskal He-
rrian sortu den egoera berrian?

Argi eta garbi esan behar da ez direla ari garai honek eskatzen duen mailan. Eta 
are gutxiago Auzitegi Nazionaleko epaileak; ez denak, baina bai gehienak. Une hone-
tan ezinbestekoa litzateke haien kolaborazioa, legeak eskaintzen duen tartearen ba-
rruan, bake prozesuak aurrera egin dezan. Nire iritzia oso negatiboa da, Auzitegi Na-
zionalak ez ezik, Gorenak eta Konstituzionalak ere ez  dutelako, hein handi batean, pro-
zesu hau hauspotzeko ezer egin.

Eta zer egin behar dute?
Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako epaitegitik hasita, asko egin daiteke 

egungo legeria baliatuta, legea urratu gabe, legea aldatu beharrik gabe. Presoak Euskal 
Herrira hurbiltzea, adibidez. Lagundu ez ezik, espetxeetako lege orokorrak esaten due-
na beteko luke horrela epaitegiak.

Eta zergatik ez dituzte urrats horiek egiten?
Epaileek erabakiko balute presoak modu progresibo batean hurbiltzea, eta efektu-

rik gabe utziko balituzte eduki errepresibo argia duten sententziak —kolaborazio deli-
tutzat jo direnak edo apologia delitutzat jo direnak, adibidez—, ziur naiz herritarrek 
bat egingo luketela erabaki judizial horiekin. Politikaren arlotik kritikak jaso ditzakete, 
bereziki PPren ingurutik, baina imajinatzen dut beste eremu batzuetatik, PSOEtik bar-
ne ere, ez zela horrela izango. Halere, epaile batek beti egin behar du, legearen ba-
rruan, beretzat justua dena, eta kritikak badaude, ba, hori soldataren parte ere bada. 
Epaileen erabakiak hartu behar dituzte gatazkak konpontzeko, ez gatazkak sortzeko 
edo betikotzeko.

Gatazka betikotzea al da asmoa?
Ez nuke hori esango, baina bai arrisku hori badagoela. Auzitegi Nazionaleko ma-

gistratu batzuek esan didate  auzitegi horretan aitzakia gisa erabiltzen ari diren argu-
dio nagusiena dela PSOEk aukera izan zuela legea aldatzeko, agintean egon zen ga-
raian, eta ez zuela egin, ez zirelako ausartu, eta orain zergatik haiek arriskatu behar du-
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ten. Argumentu hori ezin da inolaz ere onartu. Epaile on batek egin behar duena da, 
hain justu, kontrakoa.

Alderdi sozialista aipatu duzu. Zer balorazio egiten duzu gobernuan 
zenean egin zuen lanaren inguruan?

Oso eskasa. Borondatea erakutsi zuen, zerbait egiteko nahia, baina ez ziren ausar-
tu. Ez ziren ausartu, aukera izan zutenean. PSOEren gobernuak izan zuen aukera, tes-
tuinguru historiko egokia eta, printzipioz, borondatea ere urratsak egiteko, eta urrats 
defintiboa egiteko ausardia faltagatik edo ez dakit zein beste arrazoirengatik ez zuen 
egin. Denborak jarriko du bakoitza bere tokian.

Esan duzu sententziak baliorik gabe utz daitezkeela. Nola?
Ezohiko berrikuspen helegitearen bidez. Eta uste dut, gainera, bide hori era-

biltzeko aski motibo legal daudela. Izan ere, nire irudiko, sententzia horietako askok 
eta epaiketa askok urratzen dituzte Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 6.1 eta 
6.3 artikuluak. Bide horrek aukera emango luke, gainera, indultuen bidearen zain ez 
egoteko. Jakinda gobernuak eman behar duela indultua eta PPk gehiengo absolutua 
duela, indultuaren bideak, egun, ezinezkoa dirudi.

Eta zertan datza zehazki?
Araubidearen arabera, bi instantzia daude. Ezin da aurrerago jo. Baina badago 

arau horren salbuespen bat, eta hori da aipatu dudan helegitearena. Horrek aukera 
ematen du, ezohiko arrazoiengatik, Goreneko sala berezi batek berrikusteko zigor epai 
irmo bat, eta efekturik gabe uzteko. Eta uste dut Euskal Herriaren kasuan badirela 
ezohiko arrazoi horiek.

Bide hori ez da normalean aipatzen; bai, ordea, indultua.
Bai, baina niretzat zigor bat baliogabetzen duen sententzia batek legitimitate han-

diagoa dauka eta arrazoituago dago. Epaileek zigortu eta epaileek berek kentzen dute 
zigorra. Indultuaren kasuan, epaileek zigortu eta gobernuak, hiru lerroko azalpen ba-

“Konstituzionalak ez die soilik arrazoibide juridikoei 
erantzuten. Hori ez da egia. Auzitegi Konstituzionalak 
argudio juridikoak erabiltzen ditu, baina baita argudio 
politikoak ere”
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tekin, erabakitzen du indultua eman edo ez. Hori zuzenbide estatu batean... Montes-
quieu gaixoa!

Kasu horretan bezala, zein beste tarte daude legearen barruan?
Ez da ia ezer aldatu behar uztartu ahal izateko sententziak betetzeko obligazioa 

eta bake prozesua laguntzea. Borondatea eta imajinazioa behar dira. Adibidez, Uri-
betxebarriari baldintzapeko askatasuna eman zionean Espetxe Zaintzako epaitegiak. 
Erabaki horrek oso kritika gogorrak jaso zituen hasieran, baina Auzitegi Nazionaleko 
Zigor salak babestu zuen. Legearen barruan gauza asko egin daitezke, are gehiago hel-
burua bada bakean sakontzea. Ondo legoke erabaki judizial horiekin batera erabaki po-
litikoak egotea; baina norbaitek hasi behar du bidea.

Auzitegi Nazionalak, baina, ibilbide bat du, jurisprudentzia bat, oso 
zail egiten duena zuk diozuna aurrera eramatea.

Bai, baina alda daiteke. Delitu mota batzuen interpretazio oso zabalak egin dira, 
eta hori desegin beharko litzateke aurrena. Jurisprudentzia errealitate sozialera egoki-
tu behar da; hala dio zuzenbidearen oinarrizko arauak: Kode Zibilak. Epaileok arauak 
aplikatu behar ditugu, zigorrak ezarri, eta hala badagokio, baita arau horiek eta zigo-
rraren aplikazioak nola izan behar duten interpretatu ere, errealitate sozialera egoki-
tuz, kasuak banan-banan aztertuz. Beraz, orain arte egindakoa eten eta bide horretan 

Euskal Herriaren kasuan, Santi Vidal epaileak uste du iraganeko zauriak egoki ixtea beharrezkoa izan-
go dela prozesu politikoari ekiteko. Zalantzarik ez du Espainiako Gobernua saiatuko dela bide hori oz-
topatzen. Dani Codina
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atzera egin beharko litzateke, egungo errealitatea ez delako berdina. Jurisprudentzia 
alda daiteke inolako arazorik gabe.

Bateragune auzian, besteak beste, ez da hori egin. Zergatik?
Niretzat deitoragarria da. Itxaropentsu nengoen Auzitegi Konstituzionalarekin; 

uste nuen azken erabakia hartu bitartean Otegi eta besteak aske utziko zituela, baina 
zoritxarrez ez da horrela izan. Akats bat da, akats juridikoa eta politikoa.

Erabaki politiko bat izan dela diozu?
Juridikoa eta politikoa. Konstituzionalak ez die soilik arrazoibide juridikoei erant-

zuten. Hori ez da egia. Auzitegi Konstituzionalak argudio juridikoak erabiltzen ditu, 
baina baita argudio politikoak ere. Katalauniako auzietan ere ikus dezakegu hori. Kale-
ratzen dituzten epaiak forma aldetik zuzenak izan daitezke, baina maila politikoan kon-
notazio nabarmenak dituzte.

Magistratu batzuen arabera, Alderdien Legeak ekarri gaitu egoera ho-
netara. Berdin pentsatzen duzu?

Ez. Bertan behera utzi behar da lege hori. Akats bat izan zen sortu zenean. Eta 
onartuko bagenu efektu positiboren bat izan duela, eta nik ez dut hala pentsatzen, 
onartu beharko litzateke baita ere lege horrek behin-behineko izaera zuela eta, beraz, 
egun ez daukala batere zentzurik. Hori egitea izango litzateke onartzea botere legegi-
lea bere eskuetan duten alderdiek kontrolatu nahi dutela justizia, beraiei gustatzen ez 
zaizkien planteamenduak dituzten alderdien aurka jotzeko. Horrek Euskal Herriko al-
derdiei eragiten die, bai eta Kataluniako mugimendu independentistari ere.

Indarrean mantenduko dute?
Bai. Konturatzen ari dira Espainia aldatzen ari dela. Atzera bueltarik gabeko pro-

zesu bat abian da, eta Espainia ez da inoiz gehiago izango orain arte izan dena. Eta ebo-
luzio hori nora joan daitekeen kontrolatzeko modu bat da indarrean mantentzea. Dato-
zen urteetan eraso juridiko latzak ikusiko ditugu independentismoaren aurka, Katalu-
niako prozesuaren aurka, bereziki, Euskal Herrian oraindik ez dituzuelako hartu he-
men hartu ditugun erabakiak.

“Aukera historiko bat du Euskal Herriak aurrean. Eta 
iraganeko zauriak ez baditu behar bezala ixten, arazoak 
izango ditu aukera horri heltzeko”
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Katalunian ere legez kanporatzeak egotea?
Legez kanporatu agian ez, baina bai alderdi edo erakunde batzuen jarduna ete-

tea. Ez horrenbeste CiUrekin, haiekin negoziatzeko tarte handiagoa duelako Espainia-
ko Gobernuak. Baina ikusten ari dira nola Esquerra, CUP eta IU ere eskatzen ari 
zaizkiola Kataluniako Parlamentuari ez betetzeko Espainiako Konstituzioak ezartzen 
dizkion zenbait betebehar. Eta horri erantzun nahiko diote.

Esaten ari zaren guztia etsaiaren aurkako zigor zuzenbidearen ba-
rruan kokatuko zenuke?

Bai, inolako zalantzarik gabe. Agerikoa da talde, erakunde edo pertsona zehatz 
batzuei aurre egiteko sortu direla zenbait lege, zigor mota Espainian. Zuzenbidea ulert-
zeko mota horrek izango ditu jarraitzaileak, boto asko emango dizkie boterean dauden 
alderdiei, baina epe ertain eta luzera begira, aurkako efektua sortzen du. Kontuz ibili 
beharko luke Espainiak horrekin.

Argi mintzatzen zara Kataluniaren independentziari buruz. Zigorren 
bat jasotzeko beldur zara? Fiskal nagusia kargutik kendu dute.

Fiskalburuaren adierazpenak erabat demokratikoak eta oso orokorrak izan ziren: 
esan zuen ondo iruditzen zitzaiola herritarrei galdetzea. Ez zuen gehiago esan. Eta ho-
ri fiskaltzako sektore kontserbadoreko kide izanik; pentsa zer egiteko gai izan dai-
tezkeen beste zelaian gaudenokin. Baina beldurra ez. Hala ere, garai zailak datoz, are 
Ruiz-Gallardon ministroaren deriba fundamentalista ikusita. Aurrera eraman nahi di-
tuen erreforma guztiak onartzen badira, zuzenbide estatua desagertu egingo da ia Es-
painian.

Adierazpen askatasuna aipatu duzu. Presoen irudiak erakustea zer 
da ikuspuntu juridiko batetik ikusita?

Pertsona batzuen argazkiak erakuste hutsa ezin da izan ezeren apologia. Pertso-
na horien irudiak erakustea edo haien iragana aldarrikatzea adierazpen eskubidea era-
biltzeko jarrera legitimo bat da. Baina hori mugatzen da, eta ez soilik bide administrati-
botik. Zigor bidetik ere, terrorismoari gorazarre egitea edo terrorismoaren apologia 
egitea dela argudiatuta. Basakeria eta huts juridikoa da hori.

Epaile moduan, eskuin muturreko talde batzuen aurkako epaiak kale-
ratu dituzu, adierazpen askatsunarekin lotuta. Zein argudio erabili ze-
nuen orduan?

Sententzia horiek idatzi nituenean, izan nuen barne eztabaida bat: batetik, adie-
razpen askatasuna mugatzen ari nintzen, eta, bestetik, zigor epai bat jartzen. Hori ar-
gudiatzeko saiatu nintzen azaltzen adierazpen askatasunak muga bat daukala eta mu-
ga hori dela gorrotora deitzea. Oinarriak jartzen direnean mezu horien hartzaileek 
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ekintza fisikoak egin ditzaten. Euskal presoen argazkien ka-
suan, baina, ez da marra gorri hori zeharkatu. Halere, gogora-
tu behar da Konstituzionalak atzera bota zituela nik idatzita-
ko zigor epaiak. Epaimahai kontserbadore batek adierazpen 
askatasunaren defentsa egin zuen kasu horietan, beste kasu 
batzuetan kontra egiten duen arren. Paradoxikoa, ezta?

Torturei buruzko epaiak ere kaleratu dituzu. 
Zer esan nahi du inkomunikatutako atxilotu batek 
polizia etxean ez deklaratzeko eskubidea izatea eta, 
hala ere, deklaratzea?

Nire ustez, hori da ageriko zantzu arrazional bat zeinak 
agerian uzten duen bigarren erabaki hori, deklaratzearena, ez 
duela libre hartu. Ez da kontu juridiko bat, zentzu komuna 
da. Ez da ulertzen norbaitek bere eskubideak ezagutzea eta 
eskubide horiek bete nahi izatea, baina hiru, lau, bost egun 
igaro direlako soilik iritziz aldatzea, ez bazaio, aske egoteko 
eskubidea salbu, beste eskubiderik urratu. Niretzat, hor zer-
bait gertatu den zantzuak daude.

Eta salaketa horiek ez ikertzea?
Asko kezkatzen nau Auzitegi Nazionaleko epaile ins-

truktoreek, salbuespenak salbuespen, gai honekiko erakutsi 
duten jarrerak. Ez dira batere arduratu.

Inkomunikazioa amaitu beharko litzateke?
Bai. Nazio Batuen Erakundeko kontalariak duela hamar 

urte egindako gomendioak bete beharko lirateke. Terroris-
moaren aurkako legedia bertan behera utzi behar da, oina-
rrizko eskubideei eragiten dielako. Baina horrela ez denez, 
epaileek lege hori oso modu murriztailean aplikatu beharko 
lukete, edukiz hustu. Nire ustez, terrorismo kasuen %90ean 
baino gehiagotan aplika daiteke ohiko atxiloketetan aplikat-
zen den araubide bera.

Zer iruditzen zaizkizu euskal presoei eskatzen 
dizkieten baldintzak espetxe onurak lortzeko?

Lekuz kanpo daude. Preso guztientzat berberak izan 
behar dira. Egungo egoeran urratu egiten da berdintasun 

"Pertsona batzuen 
argazkiak erakuste 
hutsa ezin da izan 
ezeren apologia. 
Pertsona horien iru-
diak erakustea edo 
haien iragana alda-
rrikatzea adierazpen 
eskubidea era-
biltzeko jarrera legiti-
mo bat da".
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printzipioa; preso denei ez zaie berdin aplikatzen legea, ez dira berdinak legearen au-
rrean. Hori oinarrizkoa da.

Barkamena eskatu behar dute?
Ez da beharrezkoa. Konstituzionalaren jurisprudentziak ere badio ez dela beha-

rrezkoa. Presoak adierazi behar du egungo egoeran ez duela jokatuko lehen jokatu 
zuen moduan. Horrek ez du esan nahi barkamena edo damua. Gisa horretako adieraz-
penak behar dira, ez damua edo barkamena. Eta uste dut bide horretan urrats garrant-
zitsuak egiten ari direla. Niretzat nahikoa da, ezker abertzaleko batzuek esan zuten mo-
duan, bidegabea izan dela biktima batzuei egindako mina. Niretzat nahikoa da. Biziki-
detza prozesu baten oinarriak ezartzen ditu.

Zer iruditzen zaizu justizia trantsizionalaren eredua Euskal Herrira-
ko?

Horren defendatzaile sutsua naiz. Horri esker lortu da betikotuta zeuden hainbat 
gatazkak aurrera egitea. Borondate politikoa egongo balitz, nahiko erraza izango litza-
teke prozesu horietako irakaspen batzuk aplikatzea.

Zein?
Adibidez, presoen eta biktimen arteko mahai bat edo mahaiak osatzea, nazioar-

teko adituren baten laguntzarekin, presoen irteera akordatzeko. Sudafrikan egindakoa-
ren antzera: epaiketa batzuk egin ziren, eta kasu batzuk berriz aztertu ziren mahai ho-
rretan eginiko akordiorako oinarriak oinarri hartuta. Badakit horrelako ekinbide bat-
zuk ere egin direla Euskal Herrian, eta badakit, baita ere, mahaitik altxatu ondoren ai-
tortu dutela euren ikuspuntua aldatu dela. Nik uste dut gisa horretako bilerek balio 
behar dutela erabaki judizial eta administratiboak hartzeko, espetxe onurak emateko. 
Niretzat hori izan daiteke oinarri bat, eta horretarako ez da legea aldatu behar.

Prozesu hori behar bezala ez ixteak zer ondorio ekar ditzake epe la-
bur eta luzera begira?

Aukera historiko bat du Euskal Herriak aurrean. Kataluniak bezala, etorkizuna 
du jokoan. Eta iraganeko zauriak ez baditu behar bezala ixten, arazoak izango ditu 
aukera horri heltzeko. ■
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Jokin Sagarzazu - Donostia   2013/06/28
Legedia aldatzen ez bada epaileek jokaleku berrian eragiteko tarte gutxi izango dutela 
dio Iñaki Subijanak. Zigorrak betetzeko orduan, baina, espetxealdiak murrizteko auke-
ra egon badagoela uste du.

IÑAKI SUBIJANA 8
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Gipuzkoako Lurralde Auzitegiko presidentea 

«Zuzenbide estatua ezin da eten 
jardun armatua amaitu delako»



Ez zen ohikoena. Gogoan du Iñaki Subijanak nola begiratzen zioten ikasketak 
amaitu eta epaile izateko prestatu nahi zuela esaten zuzenean. "Besteek nahiago zuten 
abokatu izan, enpresa mundua... Oso gutxi ginen epaile edo fiskal izan nahi genuenak. 
Baina hori ere aldatu egin da Euskal Herrian", esan du Gipuzkoako Lurralde Auzitegi-
ko egungo presidenteak. 2010ean eskuratu zuen kargu hori. Azpeitian hasi zuen epaile 
ibilbidea, eta Cadiztik (Espainia) pasa ostean itzuli zen Donostiara. Lurralde Auzitegi-
ko presidente moduan Portu eta Sarasolaren torturen auzia epaitzea egokitu zitzaion, 
kargua hartu eta hilabete eskasera.

Euskal Herriko epaileek zein ekarpen egin dezakete une honetan?
Errealitate sozialari buruzko ezagutza eskain dezakegu. Egunerokotasunari oso 

lotuak gaude, eta oso integratuak gaude gizartean. Ikuspuntu hori oso elementu ga-
rrantzitsua izan daiteke une honetan. Errealitate sozialaren ezagutza oso elementu ga-
rrantzitsua delako epaitzeko orduan eta arauak aplikatzeko orduan. Analisirako edo 
arazoei neurria hartzeko garrantzitsuak izan daitezkeen elementuak ditugu Euskal He-
rriko epaileek eta fiskalek.

Madrilgo ikuspuntua beste bat dela esan nahi duzu?
Ez nuke hain ziur esango hori hala denik. Baina bai, uste dut analisirako beste 

elementu batzuk eskain ditzakegula. Horrekin, halere, ez dut esan nahi gurea denik 
ikuspuntu bakarra. Helburua litzateke planteamendu komun batera jotzea. Agian, 
urrunetik ez dira horren argi ikusten zenbait eboluzio, perspektiba... Gertuko eta urru-
neko ikuspuntu horien arteko oreka bat bilatu behar da.

Eboluzioa aipatu duzu: zertan?
Urte eta erdi daramagu egoera ezberdin batean. ETAren jardun armatuaren 

amaiera oso garrantzitsua izan da horretan. Baina disoluzioa beharrezkoa da. Hala 
ere, eta aurreko elementu hori dela eta, bizikidetza dinamika ezberdinak sortzen ari di-
ra, aldaketa dinamikak. Hori ikus daiteke alor politikoan ere: ezker abertzalea sistema 
demokratikoan sartu da, instituzioetan parte hartzen ari da, eztabaida politiko bat da-
go... Hori dena hor dago, eta horrek islatzen du aldaketa bat dagoela.

Eta justizian ere eboluzio bat eman beharko litzateke?
Kasuak banan-banan aztertu behar dira, badaudelako zintzilik hainbat epaiketa. 

Horietan justiziak hitz egingo du. Beste batzuetan hitz egin du jada, eta, zenbaitzue-
tan, zigorrak ezarri ditu; horietako batzuen aurka helegiteak jarri dira, eta justiziak ora-
indik ez du esan bere azken hitza. Eta beste zigor batzuk ezarri eta betetzen ari dira. 
Hortaz, kasu bakoitzean aztertu beharko litzateke egoera berriak nola eragin deza-
keen.
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Kasu horiek, ia denak, Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitzen di-
ra. Uste duzu auzitegi horretan prest daudela egoera berrira egokitzeko?

Jurisprudentzian aldaketak emateko beharrezkoa da aldaketak egitea legean. Eta 
hori egitea ez dagokio epaileari; epaileak legeak interpretatzen ditu, ez aldatzen. Terro-
rismoari loturiko auziei auzitegi horrek eman dien tratamendu bereziak, ez salbuespe-
nekoak, indarrean jarraitzen du legedian, eta legedia horretan oinarrituta epaitu behar 
da.

Baina beste era batera interpreta daitezke, ezta?
Ez horrenbeste. Zigor Kodea, arau guztiak bezala, interpreta daiteke, betiere iriz-

pide juridikoetan oinarrituta. Ikusi beharko da epaitzen ari diren jokaerek tokia duten 
edo ez duten Zigor Kodean jasotako delitu motetan. Baina hor ez dut aldaketa handie-

tarako tarterik ikusten. Ez daukat sentsaziorik delitu gisa hartu diren zenbait jokaera 
—erakunde terrorista batean parte hartzea, kolaboratzea...— zigor arauaren irakurketa 
literal bat eginda ez direnik hala. Baina aukera badago zigorra jaisteko gradu bat edo 
bi, aldagai batzuen arabera, eta, nire iritziz, ETAren jardunaren amaiera izan daiteke 
aldagai horietako bat.

Hainbat epaiketa egingo dira zuk aipatu duzun parte hartze edo kola-
borazio delitua leporatuta, besteak beste, egun legezkoak diren jardueren-
gatik. Kasu horietan egokiak al dira egiten diren akusazioak?

Nik ezin dut baloraziorik egin epaiketaren zain dauden auziei buruz. Esan dezake-
dana da Zigor Kodeak elementu batzuk ematen dituela definitu ahal izateko noiz jokae-
ra bat den delituzkoa eta nola gradua daitezkeen zigorrak, aldagai batzuen arabera. Al-
dagai horiek gaur egun aplikatu behar diren edo ez, hori epaimahaiak erabaki beharko 
du.

Gisa horretako epaiketek gizartean tentsioa sor dezaketela uste 
duzu?

“Uste dut analisirako beste elementu batzuk eskain 
ditzakegula. Horrekin, halere, ez dut esan nahi gurea 
denik ikuspuntu bakarra”
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Informazioa helarazteko moduaren arabera. Gizarteak badaki epaiketa batzuk 
zintzilik daudela eta zuzenbide estatuak ez duela bere lana etengo, ezin duelako. Lege-
dian ez dago tresnarik auzi horiek aldez aurretik artxibatu edo ixteko. Epaiketak egin 
behar dira, eta horietan frogatzen bada zigortu behar direla hor epaitzen diren jokae-
rak, zigortu egingo dira. Horrek tentsioa sortzen duela? Pedagogia egin behar da herri-
tarren artean. Berme guztiekin epaitu eta zigortu bada pertsona bat, epai hori onartu 
behar da, eta esplikatzen jakin behar da horrek horrela izan behar duela. Era berean, 
jendeak jakin behar du ezin direla auzi horiek aldez aurretik itxi edo artxibatu. Zuzen-
bide estatua ezin da eten ETAren jardun armatua amaitu delako.

Erantzun batzuk ikusi ditugu azkenaldian zigor horien kontra. Gisa 
horretako protesten aurrean Euskal Herriko auzitegiek protagonismo be-
rezia izango dutela uste duzu?

Gure esku gera daiteke epaitzea gisa horretako ekinbideetan izaten ahal diren 
zenbait jokaera —desobedientzia, autoritatearen aurkako atentatuak...—. Eta ziur naiz 
euskal epaileek legea aplikatuko dutela. Baina kasuak gehituko diren aurreikuspenik 
ez dugu.

Terrorismoaren aurkako legedia ez dela salbuespenekoa diozu, be-
rezia dela. Zergatik?

Legedia aldatzen ez bada epaileek jokaleku berrian eragiteko tarte gutxi izango dutela dio Iñaki Subija-
nak. Zigorrak betetzeko orduan, baina, espetxealdiak murrizteko aukera egon badagoela uste du. Jon 
Urbe / Argazki Press

58



Alor honetan, zuzenbide estatuaren maila dago nahikotasunean. Gutxienekoak 
betetzen dira. Ez dut ukatuko jarduera zehatz batzuetan botere abusua egon dela. Zu-
zenbide estatuaren azpitik dauden kasu horiek ikertu eta zigortu egin behar dira.

Adibidez, nazioarteko erakundeek diote tortura salaketak ez direla 
behar bezala ikertzen.

Bai. Eta horren inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dugu. Espainiak hain-
bat alditan ez du bete obligazio hori. Estatu batek bete behar duen nahikotasun maila-
ren azpitik egon da justizia.

Inkomunikazioak ere betetzen al ditu gutxiengo horiek?
Nahikotasunaren mugan dago neurri hori, eta hala dio gure jurisprudentziak eta 

nazioartekoak. Niri, halere, ez zait gustatzen, eta uste dut indargabetu behar dela. Eta 

ez zait gustatzen atxilotuta edo inputatuta dagoen pertsona prozesuaren objektua dela-
ko eta ez subjektua. Askotan, froga objektu bihurtzen da pertsona. Pertsonari informa-
zioa eska dakioke bere buruaren aurka egin dezan edo beste pertsona bat zigortu ahal 
izateko; zigor epai bat argudiatzeko. Nik nahiago dut lehenengo ikusmoldea. Atxilo-
tuak edo inputatuak izan behar du pertsona bat bere burua defendatzen ahal duena.

Euskal Herrian ezberdin ikertzen al dira tortura kasuak?
Ez dut datu enpirikorik hori esateko. Sentsazio hori hor dagoela ez dut nik ezta-

baidatuko, baina ez daukat hain argi hori hala denik.
Portu eta Sarasolaren torturen auzian Auzitegi Gorenak atzera bota 

zuen epaia. Ez da hori datu bat?
Prozesu hau oraindik ez da amaitu. Helegite bat dago Auzitegi Konstituziona-

lean, eta ez dakit Europako Giza Eskubideen auzitegira iristeko aukera ere egongo 
den. Guretzat froga nahikoak zeuden zigortzeko, baina Gorenarentzat ez, eta, zalantza-
rako tarte bat zegoenez, absolbitu egin zituen guk zigortutakoak. Hori kritikatzen du 
helegiteak: Gorenak bere eginbeharrak gainditu zituela, frogen beste balorazio bat 
egin zuelako. Konstituzionalak esan beharko du hori hala den edo ez.

“Aukera badago zigorra jaisteko gradu bat edo bi, 
aldagai batzuen arabera, eta ETAren jardunaren 
amaiera izan daiteke aldagai horietako bat”
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Epaiketa hori oso egoera berezian egin zen. Ka-
leko jantzitako poliziez gainezka zegoen aretoa, 
behin baino gehiagotan isiltzeko eskatu behar izan 
zenien, mehatxu keinuak... Kexarik aurkeztu ze-
nuen?

Kexa formalik ez. Egoera horietan har daiteke erabaki 
zorrotz bat, eta epaiketa egin aretoa itxita. Baina uste dut 
irekiak eta publikoak izan behar dutela epaiketek. Kasu hone-
tan erabaki hori hartu izan banu, gardentasunik eza lepora-
tuko zidaten. Eta gardentasun faltak azken emaitza baldintza 
dezake. Nire ustez, hobe da azken emaitzara iristea gardenta-
sunaren bidez, nahiz eta presio elementuak hor egon. Erabaki 
genuen epaiketa publikoa izatea, ikus zedin han elementu bat-
zuk zeudela zeinak emaitza baldintzatu nahi zuten, eta, azke-
nean, epaiketaren amaierara iristea eta ondorioak ateratzea 
horietatik aske.

Presioa sumatu zenuen, beraz.
Bai, bai. Presio hori aretoan zegoen, eta bestela ere bai. 

Egia da aretoan presioa oso nabaria zela. Baina epaimahai ba-
ten bertute handiena da presio horretatik askatzea, baldintza-
tuta ez egotea presio horregatik. Baina guk erabaki genuen 
hortik kanpo eta froga elementu guztien analisi zorrotza egin-
da. Presioa zegoen, baina presioak baldintzatu gabe hartu ge-
nuen erabakia.

Epaian gogor kritikatu zenituen Espainiako Auzi-
tegi Nazionaleko auzi medikuen txostenak. "Arinke-
ria metodologiko gaitzesgarriarekin" egindakoak zi-
rela jaso zenuen. Auzitegi horretako auzi medikuen 
jarduna berezia al da?

Ez dut uste. Peritu frogen analisi kritikoa egin genue-
nean, ikusi genuen hor bazeudela elementu metodologiko bat-
zuk zeinak ez zuten balio defentsek esaten zutena frogatzeko. 
Mahai gainean froga gisa jarri ziren elementu guztiak aztertu 
genituen ikuspuntu kritiko batetik. Baina ezin da esan, modu 
orokor batean, terrorismoarekin loturiko delituetan perituen 
txostenak ezberdinak direla.

“Hori esaten denean 
esan nahi da egun 
ezin direla itzuli he-
men ez dagoelako zu-
zenbide estaturik. 
Eta hori ezin dut 
onartu. Ezin dut 
onartu esatea Espai-
niara ezin direla itzu-
li hori egiten badute 
haien aurkako inpu-
tazio bat asmatuko 
delako”.

60



Gorenak zigor epaia atzera bota zuenean esan zuen akusazioaren 
lekukoak ezker abertzalearen gertukoak zirelako ez zirela sinesgarriak. 
Argudio sendoa iruditzen zaizu hori?

Epaiketa guztietan kontuan hartzeko elementua da lekukoen sinesgarritasun sub-
jektiboa. Baina gu saiatu ginen lekukoek esandakoa berresten peritu elementuekin. Ga-
rrantzitsuena ez da lekukoa senidea den edo gertutasun ideologikoa duen. Badu ga-
rrantzia, baina hark esandakoa beste elementu batzuekin berretsi edo ukatu behar da. 
Kasu honetan, hark esaten duenak dauka garrantzia, ez nor den. Metodologia zehatz 
bat finkatu genuen lekukotasunen kalitatea neurtzeko, eztabaidaren muina hori izan 
ez zedin. Gure diskurtsoan argudio horrek indarra galdu zuen. 

Etsaiaren aurkako zuzenbidearen barruan kokatuko zenituzke Gore-
naren argudio horiek?

Hala izaten da, eta gure epaian ere azaltzen da kontzeptu hori, beste puntu ba-
tean, eta esan behar dut oso kritika gogorrak jaso ditugula erabiltzeagatik.

Horrekin lotuta, zer iruditzen zaizu polizia bat peritu edo aditu gisa 
aurkeztea auziarekin lotura duenean? Hori ez al da ohikoa, bereziki, Auzi-
tegi Nazionaleko epaiketetan?

Kasu horietan dira lekuko perituak eta ez perituak. Epaimahaiak ondo ezberdin-
du behar ditu. Perituak epaimahaiari eskaini behar dizkio berak ezagutzen ez dituen 
ezagutzak, alor juridikotik kanpo geratzen diren gaietan lagunduz. Baina gertatu da 
auziarekin lotura zuzena duten pertsona batzuk peritu gisa aurkeztea. Kasu horietan 
informazio hori ondo aztertu behar da.

Eta akusazioak egiteko orduan zein epaiketetan ez al dira gehiegi era-
biltzen txosten horiek?

Hala izan bada, abusua egon da. Epaian moztu eta itsatsi badira txostenetan esa-
ten diren gauzak, horrek esan nahi du ez dela azterketa propioa egin, eta hori egin 
behar da; aztertu eta konektatu behar dira elementu guztiak.

“Epaian moztu eta itsasi badira perituen txostenetan 
esaten diren gauzak, horrek esan nahi du ez dela 
azterketa propioa egin”
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Presoen alorrean, sakabanaketa amaitzeak lagunduko luke barne ez-
tabaida arintzen?

Presoen kolektiboak eska dezake hainbat gauza aztertuak izan daitezen, baina 
ezin du exijitu. Eta elementu horiek aztertu behar dira beti tratamendu indibidualiza-
tu batetik. Beraz, aztertu behar da sakabanaketak ahalbidetzen dituen edo ez autokriti-
karako prozesu indibidualak. Horien bitartez aztertu beharko da presoa gizarteratzeko 
moduan dagoen edo ez.

Espetxe zaintzako eskumena EAEra itzuli behar al da?
Bai. Espetxe zaintzako epaitegia Madrilen egotearen arrazoia bada euskal epai-

leekin konfiantza ez dutela edo pentsatzen dutela mediatizatuak gaudela, argudio ho-
rrek ez dit balio. Beste bat egotekotan, esan beharko lukete zergatik ez den hori egiten. 
Eta neurria hartzen duenak azaldu beharko ditu arrazoi horiek.

Arrazoi politikoak?
Baliteke. Baina ez dakit.
Madrilek bermatu behar al du iheslariak ez direla atxilotuak izango 

edo ez dietela beste kausarik irekiko?
Hori esaten denean esan nahi da egun ezin direla itzuli hemen ez dagoelako zu-

zenbide estaturik. Eta hori ezin dut onartu. Ezin dut onartu esatea Espainiara ezin di-
rela itzuli hori egiten badute haien aurkako inputazio bat asmatuko delako. Eta horre-
lako kasuak gertatu badira edo gertatzen badira, sala ditzatela. ■
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Jokin Sagarzazu - Madril   2013/06/29
Gatazka konpontzeko "inoizko aukerarik onena" dela uste du Roblesek. Alderdiek "ese-
ri" behar dutela dio, "jokaleku politiko berriak" sortzeko aukerak aztertzeko. Haren iru-
diko, baina, egoerak ez du laguntzen.

MARGARITA ROBLES 9
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Espainiako Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko kidea

«Euskal auzia ez da lehentasun 
politiko eta sozial bat Madrilen»



Elkar agurtu, eta berehala ohartarazi dio kazetariari: "Gai honi buruz ez daukat 
gauza asko esatekorik". Baina badu. Margarita Roblesek ondo ezagutzen du Euskal He-
rriko egoera. Euskal auziari "adarretatik heldu" behar izan zion Espainiako Barne Mi-
nisterioko estatu idazkari izendatu zutenean, 1994an. "Orduko egoerak ez dauka zeri-
kusirik oraingoarekin. Askoz ere gehiago egin daiteke orain, eta egin behar da". Robles 
CGPJ Espainiako Botere Judizialeko kide da gaur egun. Alboko bulegoan dauka Jose 
Manuel Gomez Benitez, kontseilukidea eta Zapateroren gobernuaren ordezkaria ETA-
rekin izandako azken elkarrizketa prozesuan.

Espainiako Gobernuak mugimendurik ez egiteak eragiten al du jus-
tizian?

Epailetza independentea da, eta ez dauka zerikusirik gobernuak egiten duena-
rekin. Epaileek legeak aplikatzen dituzte, eta legeak dira direnak. Testuinguru honetan 
gobernuak egiten duena edo egiten ez duena gobernuaren ardura da; epaileak ezin di-
ra hor sartu.

Eta aldatu beharko lirateke lege horiek egungo egoerara egokitzeko?
Dauden legeekin jokatu behar dute epaileek; beste kontu bat da legeek errealitate 

sozial jakin bati erantzuten dioten edo ez. Baina eztabaida hori ez dagokie epaileei; 
bai, ordea, parlamentuko indarrei: gizarteari oro har. Haiek esan behar dute ditugun 
legeak egungo errealitatera egokitzen diren edo ez, edo aldatu behar diren.

Eta behar hori nabari duzu?
Ez. Ez herritarren artean ezta indar politikoen artean ere ez dut ikusten legeak al-

datzeko bultzadarik. Gehiago nabaritzen da Euskal Herrian, baina hemen, Madrilen, 
ez dago interesik. Niri oso positiboa iruditzen zait egoera, baina ez dut ikusten maila 
politikoan islatzen denik.

Euskal Herrian pertzepzioa beste bat dela uste duzu?
Bai, guztiz. Baita maila politikoan ere. Han badago aukera urratsak egiteko. Eta 

badira ekinbide ugari, Eusko Legebiltzarrean, herrietan... Handik hauspotu beharko 
litzateke eztabaida.

Salbuespen legeek erantzuten al diote egungo egoerari?
Euskal Herriko egungo errealitatea erabat ezberdina da; lege horiek erantzuten 

diote beste garai bati. Uste dut mahai gainean jarri behar dela lege horiek aldatzeko 
beharra. Eztabaida hori parlamentura eraman behar da, gizartera eraman behar da.

Alderdien Legeak erantzuten al dio egungo egoerari?
Ez dauka zentzurik. Baina, era berean, ez dago behar sozial bat lege hori aldat-

zeko. Eta alderdi politikoek ikusten badute badagoela, eta nire ustez badago, alda deza-
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tela. Eser daitezela eta has daitezela salbuespeneko lege horiekin. Politikarien ordua 
da. Baina politikan interes asko daude, eta zaila izaten da ados jartzea.

Zuk diozun errealitateak ez du frogatu Bateragune auziko zigor epaia 
okerra izan zela?

Auzitegi Konstituzionalak zer esaten duen ikusi beharko dugu. Hor ditugu Bildu 
eta Sorturi buruzko ebazpenak. Uste dut aintzat hartu behar direla, ebazpen horietan 
kontuan hartu delako errealitate sozial berria. Bateraguneren kasuan, berriz, gogoratu 
behar da Goreneko boto partikularra, absoluzioaren aldekoa, Alberto Jorge Barreiro 
magistratuarena. Nik bat egiten dut boto partikular horretan jasotako argudio juridi-
koekin. Zalantza badago, absoluzioa.

Eta konfiantza daukazu Auzitegi Konstituzional berriarekin?
Kide batzuk ezagutzen ditut; maila juridiko oso ona dute. Egia da Konstitzionala-

ren erabaki batzuek badutela ñabardura politikoago bat, baina badira beste batzuk oso 
juridikoak direnak. Hor dugu Goreneko botoa. Agian, sorpresaren bat izango dugu. 

Zuk diozun boto partikularrean polizien txostenen gehiegizko erabile-
ra kritikatzen da. Ohikoa da hori?

Kasuaren arabera. Polizia txostenak ahozko epaiketan berretsi behar dira. Kasu 
honetan ez nintzateke ausartuko ezer esatera. Beste kasuetan ez dakit. Egia da Gore-
nak bertan behera utzi dituela Auzitegi Nazionaleko hainbat zigor epai arrazoi horrega-
tik.

Epaileei ere kostatzen ari al zaiei errealitate berrira egokitzea?
Egoera zailean daude. Edozein juristak esaten du legeak egokitu behar direla 

errealitate sozialera, legeak aldatu behar direla. Baina hori gertatzen ez den bitar-
tean...

PSOEk aukera izan zuen legea aldatzeko, eta ez zuen egin. Zergatik?
Bai, baina beste alor batzuetan asko egin zuen Zapateroren gobernuak. Askoz ere 

gehiago egin zezakeela? Ados.

“60 urte iraun duen eta ehunka hildako eragin dituen 
gatazka bat konpontzeko beharrezkoa da esertzea. Hori 
zintzilik dago, eta egin beharko da. Noiz? Gobernuari 
dagokio erabakitzea, eta gizarteari bultzatzea”
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Eta zergatik ez da egiten orain?
Badirudi ez dagoela beharrik horretarako. Ez gizartean ez politikan. Hausnarketa 

hori hauspotu behar da. Baina ez dut behar hori nabari. Eta ez badago, alderdiek ez du-
te urratsik egingo.

Arazo politikoaren beldur direlako?
Bereziki, lehentasun kontu bat da. Krisi ekonomikoa da orain herritarren eta poli-

tikarien lehentasuna. Eta ulergaria da, gainera. Euskal auzia konpontzea ez da lehenta-
sun sozial eta politiko bat.

Gaixo dauden presoen kasuan ez da beharrezkoa legea aldatzea. Zer-
gatik ez dituzte kaleratzen?

Espetxe politikan, presoaz gain, beste bi aktore daude: administrazioa eta epai-
lea. Espetxe zaintzako epaileaz esan dezaket bere lana bikain betetzen ari dela, beti le-
gearen barruan eta pertsona eta kasu zehatzak kontuan hartuta; hori delako bidea. Ha-
la ere, gogoratu behar da azken erabakia epailearen esku egonda ere aurreko trami-
teak adiministrazioak abiatu behar dituela. Eta agian ez da ari beharko lukeen mo-
duan, gobernuaren politika orokorrengatik. 

Erabaki horietan administrazioak daukan boterea mugatu edo aldatu 
beharko litzateke?

Gatazka konpontzeko "inoizko aukerarik onena" dela uste du Roblesek. Alderdiek «eseri» behar dutela 
dio, "jokaleku politiko berriak" sortzeko aukerak aztertzeko. Haren irudiko, baina, egoerak ez du la-
guntzen. Marta Jara / Argazki Press
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Baietz uste dut. Legea aldatu behar da, epaileak egon ez daitezen hain lotuta irit-
zi publikoaren kritiketara. Ondo legoke herri honetan denok lasai esertzea baloratzeko 
zein izan behar den marko politiko berria eta legedia berria. Herri honetan gertatzen 
ari direlako gauza oso garrantzitsuak.

Epaileak beti legearen arabera ari direla diozu, baina ez agian denbo-
rak betez. Uribetxebarriarekin gertatutakoa ongi iruditzen zaizu?

Ez. Baina iritzi publikoaren neurrigabeko kritika guztiez gain eta erabaki politi-
koez gain, epaileek, Espetxe Zaintzako epaileak eta Auzitegi Nazionaleko Zigor sala-
koek, azkenean, erabaki zuten hura kaleratzea. Eta nik beti defendatu dut erabaki ho-
ri.

Gobernuari hartzea dagozkion zenbait erabaki epaileen esku uzten 
ari direla uste duzu?

Omisio batzuen kasuan bai. Baina epaileen lana da kasu zehatzei irtenbidea ema-
tea, erralitate berrira egokituz. Epaileek ezin dituzte irtenbide globalak eman; hori poli-
tikarien ardura da. Horri gehitu behar zaizkio Justizia Ministerioaren lege berriekin 
epaileen independentziari eginiko erasoak. Jokaleku berriari heldu beharrean epai-
leen independentzia urritu nahi du gobernuak.

Presoena konpondu nahi ez izateak ez dauka zerikusirik mendekua-
rekin, hainbat eragilek dioten moduan?

Nik ez dut mendekuaz hitz egingo. Berriz diot: herri honek zintzilik dauka gai 
bat, eta horri heldu behar diote politikariek; gaur ez bada, laster. Eta jokaleku politiko 
berri horrek aukera ematen du esertzeko eta euskal auziari behingoz adarretatik 
heltzeko.

Gatazka politikoaz ari zara?
Baita ere. Eztabaida lasai horretan aztertu beharko lirateke jokaleku politiko be-

rriak eta legedia berriak sortzeko aukerak.
Madrilek tinko eusten dio poliziaren bideari, eta gatazka politikorik 

ez dagoela dio. Zein da zure iritzia?

“Egia da Konstituzionalaren erabaki batzuek badutela 
ñabardura politikoago bat, baina badira beste batzuk oso 
juridikoak direnak. Hor dugu Goreneko botoa. Agian, 
sorpresaren bat izango dugu”
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Ez dut bat egiten gobernuaren ikuspuntuarekin. Nire iritziz, beste bat da bidea. 
Gobernu batek ezin du ukatu agerikoa dena. Ezin du ezikusiarena egin, gauzak gertatu 
gertatu direlako.

Gobernuko Barne Ministerioko idazkari izan zinenean oso gertutik ja-
rraitu zenuen Lasa eta Zabalaren auzia. Uste duzu justiziak behar bezala 
jokatu duela gisa honetako delituen inguruan edo giza eskubideen bestela-
ko urraketen inguruan?

Ez beti, baina zentzu orokor batean baietz esango nuke. Egia da gisa honetako ka-
suak justiziara irits daitezen aurrena ezagutarazi egin behar direla. Eta egia da ez dela 
beti gertatu. Lasa eta Zabalaren kasuan, adibidez, kasualitate hutsa izan zen gorpuak 
agertu izana. Agertu izan ez balira, ez genukeen kasua argituko.

Eta ez da askotan gertatu hori?
Herri honetan gauza lazgarri asko gertatu dira; giza eskubideen urraketa larri 

asko egon dira. Baina jokaleku berri bat dugu, eta horregatik diot oso garrantzitsua de-
la esertzea, etorkizunean zer gerta daitekeen hausnartzeko, iragana ahaztu gabe.

Baina ez da beste aldera begiratu?
Uste dut justizia nahikoa konprometitu dela kasuak argitzen. Baina kasu hauetan 

bakoitzak bere betaurrekoekin ikusten du errealitatea. Norbaitek esan nahi badu epai-
leak daudela terroristekin, gogoratuko ditu bi-hiru albiste, eta, aldiz, gauza bera egin-
go du esan nahi badu epaileak torturatzaileekin daudela. Ez da justua.

Lasa eta Zabalaren auzian salatu zenuen Intxaurrondoko guardia zibi-
len kolaboraziorik eza, trabak... Hori gaur egun, torturen auziarekin adibi-
dez, gertatzen dela uste duzu?

Ez daukat aski informazio. Baina jokaleku ezberdin batean gaude. 80ko hamarka-
dan ehunka hildako eta milaka atxilotu zeuden. Egoera horretan oso ezberdina zen de-
na. Orain, ez da hildakorik, eta atxilotuen kopurua izugarri gutxitu da. Horregatik, nik 
sinistu nahi dut ez dela horrelakorik gertatzen. Eta kasuak baldin badaude, jendeak ez 
dauka duela hogei urte zeukan beldurra salaketak jartzeko. Egoera aldatu da. Hildako-
rik ez badago, asko egiten da aurrera, eta askoz ere gehiago errespetatzen dira giza 
eskubideak.

Guardia Zibila demokratizatzen tematu zinen garai hartan. Lortu ze-
nuela uste duzu?

Egon da aldaketa. Oso garai zaila zen ordukoa. Batzuek hiltzen zuten, eta besteek 
torturatzen, bai, torturatzen zutelako. Giza eskubideek ez zuten batere balio.

Aipatu duzun bake prozesuak zergatik egin zuen porrot?
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Beti nabarmendu dut edozein helburu politiko lortu 
behar dela elkarrizketaren bidez. Ez nuen ulertzen indepen-
dentzia lortzeko jendea hiltzea. Ezta deklarazio bat lortzeko 
jendea hil arte torturatzea ere. Prozesua abiatu orduko, ha-
mar hildako eta torturatu ugari genituen. Perez Esquivel bitar-
tekariari esaten nion horrela ezin zela inora joan. Etsigarria 
zen. Oso zaila zen hildakoekin aurrera egitea.

Orduko prozesutik zein irakaspen ekarriko ze-
nuke gaur egunera?

Elkarrizketa da bidea. Hirurogei urte iraun duen eta 
ehunka hildako eragin dituen gatazka bat konpontzeko beha-
rrezkoa da esertzea. Hori zintzilik dago, eta egin beharko da. 
Noiz? Gobernuari dagokio erabakitzea, eta gizarteari bultzat-
zea. Baina herritarrek gaur egun dituzten lehentasunak zein 
diren kontuan hartuta, zaila ikusten dut.

Zergatik egiten dira oraindik polizia aurreko 
deklarazioak atxilotuek ez deklaratzeko eskubidea 
badute?

Prozesu mailan hitz eginda, balorea daukana da epailea-
ren aurrean egiten den deklarazioa eta ez polizia etxean egin-
dakoa.

Eta zergatik aldatzen dute deklarazioa epailea-
ren aurrean?

Atxilotuak hori egiten badu eta esaten badu hori egin 
duela polizia etxeko torturengatik, salaketa jar dezala. Baina, 
salbuespenak salbuespen, esan dezaket egun ez dela tortura 
kasurik. Eta baleude, legearen pisu osoa eror dadila torturat-
zailearen gainean.

Salaketa askok ez dute aurrera egiten epaitegie-
tan. Babestuko zenuke beste biderik horiek ikert-
zeko?

Esperientzia horiek izan dira beste herrialde batzuetan 
duela 20-30 urte, baina uste dut ez dutela balio Euskal Herri-
rako. Gaindituta dauden ereduak dira. Besteak beste, gizarte 
oso baten inplikazioa eskatzen dutelako eta egun jendeak bes-
te lehentasun batzuk dituelako: oso bizkor bizi da, eta ez du 

"Ez dira Euskal He-
rriko kasuan ezart-
zeko modukoak. 
Gaindituta dauden 
ereduak dira. Bes-
teak beste, gizarte 
oso baten inplikazioa 
eskatzen dutelako 
eta gaur egun jen-
deak beste lehenta-
sun batzuk dituela-
ko".
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atzera begiratzen. Gizarte osoak agian ez du behar halakorik, baina bai sektore zehatz 
batzuek.

Eta horiek ez dute merezi?
Bai, baina ez dakit nola egin daitekeen. Kolektiboez mintzatzen gara, baina bikti-

ma bakoitzaren prozesu psikologikoa kontuan hartu behar da. Ez dira denak zaku be-
rean sartu behar. Maila politikoan adostu beharko da, gertatu denari heldu beharko 
zaio, baina 2013ko pertsonekin.

Zer balorazio egiten duzu nazioarteko eragileen lanaren inguruan?
Ez zaizkit horrelako muntaketak gustatzen. Argazkia egin, eta ondoren? Ari gara 

funtzionatzen XX. mende erdialdeko mentalitatearekin. Uste dut euskal gizartean tra-
batuta zaudetela horrekin. Zaharkituta daude gauza batzuk. Hor daude hildakoak, se-
nideak, torturatuak... bai, baina gazteak dira etorkizuna.

Iheslarien kasuan, gobernuak bermatu behar al du haien itzulera?
Kasuaren arabera. Baina Miarritzekoa argazki politiko bat izan zen. Eta ulertzen 

dut, politikan oso garrantzitsuak direlako argazkiak. Baina arazo hau, presoena beza-
la, ez da modu kolektiboan konponduko. Barne Ministerioan nintzela, jende asko itzu-
li zen, zalaparta atera gabe. Auzirik irekita ez zeukatenak aske geratu ziren, eta beste 
batzuk zigortu egin ziren; oso zigor txikiekin zuzenbideak aukera ematen duelako ho-
rretarako. Horregatik ezberdindu behar da zer den erabaki politikoa eta zer judiziala: 
erabaki politikoak dira globalak, eta judizialak indibidualak. ■
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Jokin Sagarzazu - Donostia   2013/06/30
Legedian aldaketarik ez eta akordio politikorako ateak itxita, Iruinek uste du presoen 
auzian ezker abertzaleak estrategia berri bat diseinatu behar duela. Ezinbestekotzat jot-
zen du egoeraren diagnosi erreala egitea.

IÑIGO IRUIN 10

71

Abokatua

«Bide orri berri bat behar dugu, 
lege baldintzak kontuan hartuta»



Oso lanpetuta ibili da azken asteotan Iñigo Iruin abokatua, eta ostiral arratsalde-
ra arte ezin izan dio tartea egin BERRIAri. Bilbon euskal auziari buruz eginiko mintegi 
batetik bueltan hartu ditu kazetaria eta argazkilaria Donostiako bulegoan. Esku artean 
dituen auzien erakusle dira bulegoko paper kaxak. Eta horiekin batera hainbat oroitza-
pen, gelako pareta eta apaletan barreiatuta: Josu Muguruza lagun minaren argazki 
bat, Madrilen senatari izan zeneko talde argazki bat, Lizarra-Garaziko akordioaren ko-
pia bat... Itxaropena eta kezka txandakatzen dira abokatuaren hitzetan.

Zerk dauka lehentasuna orain?
Diagnostiko erreal bat egin behar dugu, egungo adierazleetatik abiatuta. Adie-

razleek diote Espainiako Gobernua blokeo politika egiten ari dela, eta immobilismo ho-
ri, gainera, oso oldarkorra izaten ari dela. Gobernuak argi utzi nahi du Aieteko konfe-
rentzian egin eta babestu zen diseinua ez dela martxan jarriko. Horrekin batera, eta pa-
raleloki, ez du salbuespen legedia aldatuko, ez ditu desaktibatuko arlo prozesalean, zi-
gor arloan eta espetxeetakoan indarrean dauden mekanismoak. Finean, edozein alda-
keta esperantza uxatu nahi du. Normalizazio politikoari mesede egin diezaiokeen lege-
dia aldaketarik ez dela egongo utzi nahi du agerian. Gatazkaren ondorioak lantzeko bi-
de teknikoa kolapsatuta dago, eta denboraren kontrola Espaniako Gobernuaren esku 
dago. Hori da diagnostikoa.

Egoera horretan, zein da irtenbidea?
Nire ustez, berriz diseinatu beharko litzateke egoera honi aurre egiteko modua. 

Eta hori ezker abertzaleak egin behar du, bere osotasunean. Beste era batera esanda: 
bide orri berri bat egin behar dugu, eta horren marrazki politikoak oso kontuan hartu 
behar du zeintzuk diren egungo legezko baldintzak eta baldintza juridikoak. Kontuan 
hartuta, gainera, baldintza horiek indarrean mantenduko direla hurrengo urteetan. Go-
bernuaren jarreran ez da aldaketa sakonik aurreikusten, eta, beraz, poliki-poliki eta 
urratsez urrats egin beharko dugu bidea, eta pazientzia handia beharko dugu horreta-
rako, oinak lurrean edukita.

Zein oinarriren gainean sortu behar da bide orri berri hori?
Uste dut balio dezaketela Gizarte Foroaren gomedioek, presoen egoeraz dihardu-

ten lautik zazpira bitartekoek. Beharrezkoak diren zumeak dauzkate.
Presoek baldintza horiek onartu behar dituztela esan nahi duzu?
Ez, baina bai kontuan hartu behar direla. Estrategia bat diseinatzen denean, es-

trategia hori eraginkorra eta egokia izan dadin, abiapuntua da errealitatea ondo eza-
gutzea. Hasierako analisian erratzen bazara, oso zaila izango duzu bidea asmatzea. Es-
painiako Estatuan, harresi bat dugu parean. Oso sendo ehunduta dagoen harresi bat, 
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lege eta auzitegi berezien bidez, jarrera politiko eta mediatikoen bidez... Harresi hori 
ezin duzu bota haren kontra aurrez aurre eta zure aldarrikapen guztiekin batera aurka 
eginez.

Beraz, zure ustez, helburuak berriz zehaztu behar dira?
Helburua baino gehiago, lehentasunak, erreibindikazioetako bati ere uko egin ga-

be. Argitu zeintzuk balio dezaketen harresia pitzatzeko, ahultzeko. Gobernuaren jarre-
ra da presoen aldeko neurririk ez duela hartuko ETA desegin arte. Beraz, fase politiko 
honetan helburu nagusia zein den zehaztu behar da, zertan bildu indarrak, eta nort-
zuekin.

Eta helburuen artean zeinek dauka lehentasuna?
Nire ustez, sakabanaketa eta urrunketa amaitzeak. Ez duelako legezko helduleku-

rik, erabaki politikoa delako soilik eta gobernua ezin delako legedian oinarritu hori jus-
tifikatzeko. Gainera, babes sozial gehien biltzen duen aldarrikapena da: euskal gizar-
tea gehien sentsibilizatuta dagoen alorra. Horrek balio behar du harresia pitzatzeko 
gai izango den presio soziala sortzen.

Beste alor batzuk legediari lotuak daude: baldintzapeko askatasuna 
lortzeko edo hirugarren gradua eskuratzeko baldintzak, esaterako. Zer 
egin daiteke alor horretan?

Estatua, oinarrian, bi tresnokin ari da lanean, Parot doktrina 1973ko Zigor Kodea-
ren pean kondenatuentzat,  eta 07/2003 lege organikoa ondoren kondenatuentzat. 
Azken hori Aznarren gobernuak onartu zuen sozialisten babesarekin, eta helburu argi 
bat dauka: presoak espetxeetan usteltzea. Hitz horiek erabili zituzten onartu zutenean, 
eta, praktikan, hala dela ikusten ari gara. Mendekua du xede bakar, eta ez presoaren 
gizarteratzea edo bestelako helbururik. Lege hori harlauza astun bat izango da presoen 
egoera  hobetzeko. Praktikan, bizi osorako zigorra ari da ezkutatzen, izena bakarrik fal-
ta zaiona.

Beraz, ezinezkoa da eskubide horiek lortzea?

“Gobernuak argi utzi nahi du normalizazio politikoari 
mesede egin diezaiokeen legedia aldaketarik ez dela 
egongo. Gatazkaren ondorioak lantzeko bide teknikoa 
kolapsatuta dago”
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Legeak eskatzen duen baldintza multzoa ia amaigabea da, oso zorrotza. Baldintza 
baino gehiago, oztopo dira, eta, azkenean, eskubideak blokeatzen dituzte. Adibide bat: 
40 urteko gehienezko muga bete behar duen presoak, hirugarren gradua eskatzeko, 32 
urte beteak behar ditu, eta 35 urte baldintzapeko askatasuna eskatzeko. Kolaborazio 
aktiboa eskatzen zaie, hala nola barkamena eskatu eta ideologiari uko egitea.

Beraz, zer egin beharko litzateke?
Salbuespenezko estandar horrek desagertu egin behar du. Juridikoki, behin ETA-

ren ekintzarik eza baieztatuta, tratu berdintasuna exiji liteke, eta aukera izatea beste 
presoek dauzkaten onura eta erregimen bera edukitzeko. 2003an, espetxe politikaren 
eredu berri bat ezarri zen. Funtsean, etsaiaren aurkako zuzenbidearen filosofia era-
man zen espetxeetara, zigorrak betetzeko arlora. Eredu hori indargabetu, eta beste pre-
soen eredu bera ezarri behar zaie euskal presoei.

Eta hori ez bada egiten, zein da irtenbidea?
Lehen esan dudan moduan, errealitatetik abiatuta, bide orri berri bat egin behar 

dugu, elementu horiek guztiak ahaztu gabe.
Kontu bat da legedia eta beste bat epaileek egiten duten interpreta-

zioa. Hor ez al dago aukerarik?

Legedian aldaketarik ez eta akordio politikorako ateak itxita, Iruinek uste du presoen auzian ezker 
abertzaleak estrategia berri bat diseinatu behar duela. Ezinbestekotzat jotzen du egoeraren diagnosi 
erreala egitea. Juan Carlos Ruiz / Argazki Press
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Bai. Baina hor gertatzen dena da partida jokatzen den auzitegietan —kasu hone-
tan Auzitegi Nazionalean, Gorenean eta Konstituzionalean— indar harremanak oso 
urriak direla interpretazio aldaketa horren alde. Auzitegi Nazionala terrorismoaren 
aurkako borroka deiturikoaren brankako irudia izan da, eta une honetan presoen 
aurkako mendeku politiken eta zigorren gotorlekua da. Euskal Herriko egoera berriak 
oso eragin txikia izan du han.

Epailetzan ez dago inor akuilu lana egin dezakeenik?
Bai, salbuespenak badaude, baina magistratu horiek ez dira %20ra heltzen. 

Haiek egindako lana aitortu behar da, baina oso zaila da finkatuta dauden doktrina 
irizpideak aldatzea. Are gehiago zer datorren ikusita. Datozen bederatzi urteetan Kons-
tituzionalean gehiengo kontserbadorea izango da, eta irailetik aurrera baita botere ju-

dizialean ere; auzitegi garrantzitsuenak gehiengo horrek kontrolatuko ditu. Oso auke-
ra gutxi daude auzitegiek beste era batera interpretatzeko aldatuko ez diren lege ho-
riek.

Borondate kontua da ala legedia arazo bat?
Biak. Lehen aipatu dudan magistratuen talde txiki horrek, adibidez, ulertzen du, 

eta modu egokian nire ustez, salbuespen legedia babesten duen konstituzioaren 55.2 
artikuluak lotura zuzena duela jardun terroristarekin, eta ez borroka armatua erabili 
duen erakundearekin. Garrantzia duena da jarduna, eta ez existentzia. Eta ia bi urte 
daramatzagu ETAren jardun armaturik gabe. Gainera, salbuespen legedia guztiek defi-
nizioz dute behin-behineko izaera. Beraz, jarduna desagertuta, ETA ez disolbatu 
arren, zuzena da legedi berezi hori guztia desaktibatzea. Baina hemen gertatzen dena 
da emergentzia desagertu dela, baina salbuespena mantentzen dela.

Europako Giza Eskubideen Auzitegiak, Parot doktrinari buruzko 
ebazpenarekin, eragina izan dezake jarrera aldaketa horretan?

Nire ustez, auzitegi horrek berretsi beharko luke duela urtebete kaleratutako 
epaia. Eta espero eta desio dut epai horrek iraultzea  Auzitegi Nazionalaren, Gorena-

“Sakabanaketa eta urrunketa amaitzea da lehentasuna. 
Ez du legezko heldulekurik, erabaki politikoa delako 
soilik eta gobernua ezin delako legedian oinarritu hori 
justifikatzeko”
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ren eta Konstituzionalaren jarrera. Ebazpen horrek ekartzea 
magistratuen artean jarrera aldaketa bat. Balio dezala gogoe-
tarako eta egindako bidean atzera egiteko.

Espainiako Gobernuak, halere, iragarri du ebaz-
pena gustukoa ez badu prest dagoela "ingeniaritza ju-
ridikoa" egiteko. Zer espero duzu?

Horrek kezkatzen nau. Espainiako Gobernua, magistra-
tu kontserbadoreen bidez, saiatuko baita ebazpen horren on-
dorioak murrizten, bi bidetatik. Batetik, epaia Ines del Riori 
soilik dagokiola esanda. Eta, bestetik, epai hori kudeatzen 
saiatuko da era guztietako trabak jarriz; besteak beste, Espai-
niako ordenamendu juridikoan ez dagoelako araurik zehazten 
duena nola bete behar dituen estatuak Estrasburgoko epaiak. 
Ebazpenari balioa eta eraginkortasuna kentzen saiatuko da. 
Hala ere, espero dut ebazpenak dardarka jartzea oraingo iriz-
pideak, eta balio izatea une honetan ausardiaz eta korrontea-
ren kontra ari diren epaileen lana hauspotzeko.

Bide politikoa itxita, zuek abokatuok egiteko ga-
rrantzitsua izango duzuela uste duzu?

Erabat. Fase berri batean sartu gara. Abokatuok gai izan 
behar dugu auzitegietan planteatzeko orain arte mahai gai-
nean jarri ez ditugun hainbat ikuspuntu. Orain, lehentasun be-
rezia eman behar diogu presoen egoerari eta espetxeetan jasa-
ten dituzten oinarrizko eskubideen urraketari. Alor horretan 
lan asko egin daiteke, auzitegiei eman ahal izateko argudio 
eta tresna juridikoak egoera jakin batzuk bideratzeko.

Adibidez?
Badago Europako arau bat, esparru erabakiaren katego-

ria daukana, 2008/675, 2008ko uztailaren 24koa. Gure ka-
suan, hainbat preso daude Frantzian zigorra bete ostean Es-
painiara eraman eta Espainian ere zigortu dituztenak. Hala 
ere, Espanian jasotako kondenaren ondorioz bete beharreko 
urteen kontabilitatean, ez dituzte Frantzian betetako urteak 
kontuan hartzen. Aipatutako Europako arau hori bete behar 
da, eta eragina eduki beharko luke  80-100 bat presok bete 
beharreko urteen kopuruetan; kasu batzuetan, berehala kale-

"Herriko tabernen 
auziak balio dezake 
erakusteko kriminali-
zazioaren zikloari 
amaiera jarri nahi 
zaion edo ez . Auzi 
honek biltzen ditu 
ezker abertzalearen 
kontra ad hoc pentsa-
turiko zigor prozedu-
raren ezaugarri guz-
tiak ".
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ratzea eraginez. Hor presioa egin behar dugu, Espainiako Gobernua atzeratzen ari de-
lako arau horren transposizioa. Frantzian 2010eko uztailetik ari dira betetzen arau ho-
ri.

Datozen hilabeteetan berrehun pertsona inguru epaituko dituzte jar-
dun politikoagatik. Zer esanahi daukate auzi horiek?

Legez kanporatzeen zikloa amaitu da, baina ez kriminalizazioarena. Eta horren 
adibide ditugu epaiketa horiek. Kriminalizazioaren zikloa indarrean dago, eta ez da 
amaituko urte batzuetan, baina Herriko tabernen auziak edo 35/02 auziak balio deza-
ke erakusteko ziklo horri amaiera jarri nahi zaion edo ez. Epaiketa horretan Auzitegi 
Nazionalak eta epaimahaiak —oraindik zehaztu gabe— aukera paregabea dute eginda-
ko bidea desegiten hasteko eta agerian uzteko kriminalizazio zikloa zuzenbidearen tres-
na salbuespeneko batzuk erabilita eta oinarrizko eskubideak urratuz egin dela.

Zertan da berezia auzi hori?
Sumario horretan biltzen dira Auzitegi Nazionalak auziak instruitzeko erabili di-

tuen tresna guztiak: polizia da instruktore lana egiten duena, eta epailea da laguntzai-
lea, lan burokratikoa egiten duena; polizien informeak erabiltzen dira ikerketaren oina-
rri bezala; eta biltze, manifestazio, adierazpen askatasuna eta beste oinarrizko eskubi-
deak mugatzeko tresna bat erabiltzen da: Zigor Kodearen 129. artikulua. Hori hala, 
auzi honek biltzen ditu ezker abertzalearen aurka ad hoc pentsaturiko zigor prozesu ba-
ten ezaugarri guztiak. Kaos bat da sumarioa: pertsonen jokamoldeak ikertzen dira, ez 
delituzko ekintzak, baizik eta jokaera politikoak: manifestazioak, bilerak, prentsau-
rrekoak...

Bateragune auzian ere oso antzekoak ziren frogak, baina zigortu egin 
zituzten. Nola eragin dezake horrek auzi honetan?

Ezker Abertzalearen aurkako sumario guztietan, abiapuntu berdina da: poliziak 
ETAren ustezko bikoizketa politiko eta militarraren inguruan sortu duen gezurretako 
tesia. Hortik abiatuta, batean eta bestean harrapatutako dokumentuen intepretazio in-
teresatua eginez, akusazioa mamitzen du. Hori oso garbi ikusi da Bateragune auzian, 

“Lege kanporatzeen zikloa amaitu da, baina ez 
kriminalizazioarena. Herriko tabernen auziak balio dezake 
erakusteko ziklo horri amaiera jarri nahi zaion edo ez”
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alegia, Bildu eta Sortu legez kanpo uzteko balio ez zuten agi-
riak nahikoa izan dira zigortzeko.

Nola ikusten duzu Segiko 40 gazteren aurka 
urrian egingo den epaiketa.

Jarrai-Haika-Segi erakunde terroristatzat jo zituzte-
nean, argudioa izan zen erakunde horien aktibitatea osagarria 
zela, kale borrokaren bidez, ETAren jardun armatuarekin. Bai-
na epaituko dituzten gazte horiei ez die fiskalak leporatzen 
inongo indarkeria ekintzarik, ezta ere leherkariak edukitzea 
edo gisa horretako aktibitaterik. Akusazioa Segiko paper eta 
barne dokumentuetan oinarrituta dago. Epaiketa horrek ez 
dauka zentzu juridikorik.

Gisa horretako prozesuen atzean bultzada politi-
koa dagoela esan nahi duzu?

Prozesu horien sortzailea epaile bat dela usteak analisi 
okerrera bideratzen gaitu. Tesi politiko poliziala da, eta epai-
leak prest egon dira egitura juridikoa jartzeko. Orain dela ha-
mabost urte, PPko gobernuak ezker abertzalearekin  zerikusia 
izan zezakeen guztia desegitea erabaki zuen; eta estrategia ho-
rretan kokatu behar dira prozesu horiek.

Epaiketa horiek ez dute tentsioa areagotuko?
Higadura ekar dezake, eta hori da bilatzen dutena: ezker 

abertzalea lokaztu nahi dute putzutik irten ez dadin, gisa ho-
netako epaiketekin nahas dadin eta indarra gal dezan. Baina 
pesimismoa gainditzeko moduak martxan daudela uste dut; 
kalean ikusi ditugun Aske Guneekin, adibidez. Garai berri ho-
netan sentsibilizazio sozialerako ekinbide berriak daude, bo-
rroka molde berriak, gisa honetako egoerei aurre egiteko mo-
du berriak... Eta horrek guztiak ilusioa mantentzen du, inizia-
tiba eta gogoa borrokan jarraitzeko.

Epaileen independentzia ezbaian jartzen ari al 
zara?

Bai. Auzitegi Nazionalean botere politikoaren esku hart-
zea ikaragarria da, polizia eta fiskaltzaren bidez. Orain arte 
auzitegietan egindako bidea desegitera ausartzen den epailea 
izugarrizko presio baten pean jartzen dute Madrilen. Uribetxe-

"Gobernuari ez 
zaizkio interesatzen 
alde bakarreko 
urratsak, prozesuan 
aurrera egitea ahal-
bidetzen dutelako. 
Hori da mezua: ez 
da aldebikotasunik 
egongo, eta, gainera, 
oztopoak eta trabak 
jarriko ditu gober-
nuak alde bakarreko 
urratsen aurka".
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barriaren kasuarekin ikusi dugu. Espetxe Zaintzako epailea blokeatuta utzi dute urte-
betez. Hori da egoera. Edo epaileak oso argi dauka zeintzuk diren zigor prozesu demo-
kratiko baten oinarriak, edo Madrilen oso erraza da korronteak eramatea. Ez dugu 
ahaztu behar zer gertatu zitzaien, 18/98 auzian, Garzonen erabaki batzuk atzera bota 
zituzten zigor epaileei. Auzitegi Nazionaletik, garbi esanda, bota egin zituzten.

Zergatik uste duzu ari dela Espainiako Gobernua atzeratzen presoen 
auziaren konponbidea?

Auzi hori konponbidean jartzen badu badaki hurrengo fasea dela arazo politikoa-
rena, eta horren aurrean ez dauka alternatibarik eskaintzeko. Eta interesatzen zaiona 
da normalizazio eta bake fase amaigabe hori ahalik eta gehien luzatzea, horrek ezker 
abertzalea behartuko duelako energiak xahutzera.

Aste honetan hiru iheslari atxilotu dituzte Miarritzeko ekitaldiaren 
harira. Zer esanahi dute zuretzat atxiloketa horiek?

Orain arte esandakoaren testuinguru berean kokatu behar da. Errefuxiatu eta 
iheslariek agerian utzi dute alde bakarreko urratsak egiteko prest daudela prozesua in-
dartzeko bidean eta ezker abertzalearen apustu politikoari babesa emanez. Baina go-
bernuari ez zaio interesatzen inork alde bakarreko erabakiak hartzea, prozesuan aurre-
ra egitea ahalbidetzen baitute, eta, era berean, ezbaian jartzen baitute gobernuaren ja-
rrera. Alde bakarreko erabaki horiek oztopatzen saiatzen ari da gobernua. Iheslariei 
abisua eman nahi die, esanez muga zeharkatzen badute atxilotuak izango direla. Ale-
gia, alde bakarreko erabakirik ez dela egongo gobernuaren filtroa pasa gabe. Hori da 
mezua: ez da aldebikotasunik egongo, eta, gainera, oztopoak eta trabak jarriko ditu al-
de bakarreko urratsen aurka. ■
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Aitor Renteria - Baiona   2013/07/03
Preso politikoaren estatusik ez dagoenez Frantzian, Baionako epaileak uste du ez dela 
bereizketarik egin behar haiei onurak emateko tenorean. Ez du inoiz epaitu ‘euskal afe-
rarik’, eta iritzi pertsonala plazaratu du.

Epaile arrunta dela azpimarratu du Laurent Tignol Baionako auzitegiko epaileak. 
Euskal aferak ez ditu aztertzen, eta, dioenez, zuzenbide arruntaren tresnek balio deza-

LAURENT TIGNOL 11
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«Epaileak ezin ditu lasterbideak 
asmatu gatazka konpontzeko»



kete preso politikoen egoera hobetzeko, bereziki zigor luzeetan. Adierazi du ez dagoela 
arrazoi juridikorik euskal presoak Euskal Herritik urruti atxikitzeko. 

Salbuespen auzitegiak ezarri ziren indarrean salbuespen egoeren ka-
rietara. Zer egin dezake Justiziak salbuespenetik ateratzeko?

Arau-hauste politikoaren kontzeptua, nire iritziz, gehiago dagokio egindako deli-
tuari, horren arrazoiari baino. Har dezagun adibide bat, hurbilekoa: prentsari buruzko 
legea. Izan daitezke zuzenbide arruntean egindako arau- hausteak, helburu politi-
koekin. Tradizioak agintzen du arrazoia aintzat ez hartzea epailearen azterketan. Ale-
gia, delitua lege arloan epaitzea. Noski, delitua pertsona batek egiten du, eta horren 
egoera kontuan hartu behar da. Baina zuzenbide arruntean dihardut, eta maila pertso-
nalean mintzo naiz, ez instituzio baten izenean. Ohar hori egin nahi nuen galderari 
erantzun aitzin.

Beraz, delituaren arrazoiak ez badu axolarik, delitu politikorik ez da-
goela pentsatzen duzu?

Ez da hori. Epaileak arrazoia edo motibazioa kontuan har dezake zigorra finkatze-
rakoan, noski. Norbaiten kontrako prozedura hasten bada, adibidez eutanasia kasuen-
gatik, argi eta garbi ikus dezakegu heriotza eragiteko borondatea duela. Hori litzateke 
ikuspegi teknikoa. Alta, azterketak zigorraren moldaketan eragin dezake, arrazoien ar-
gira. Delitu politikoak hori du berezi, helburua edo bultzatu duen arrazoia. Baina ez da 
hori Frantziako zuzenbideak atxiki duen definizioa.

Ni neu ados nago definizio horrekin. Ezin da kontuan hartu arrazoia delitua 
epaitzerakoan. Arrazoi horrek eragina du soilik pertsona jakin bati zigorra ezartzera-
koan. Ez arau-hauste edo delituaren izaerari dagokiolako. Hori bada abiapuntua, buru-
raino eraman behar da logika. Ustelkeriagatik krimen bat egin duen pertsonaren ka-
suan, pentsatzen da denbora bat iraganik eskubidea duela Justiziak edo espetxeak fin-
katu dituen onurak eskuratzeko. Presoak onurak ukan ditzake, eta jasotako zigorra ere 
molda daiteke denboraren ondorioz. Ez dago arrazoirik bereizteko, onurak jasotzera-
koan, zuzenbide arrunteko presoak eta arrazoi politikoengatik preso daudenak. Eta ba-
dirudi azken kasu horretan, eragozpenak daudela zigor aringarriak emateko orduan. 
Badirudi Justiziak trabak dituela neurri aringarriak onartzeko arrazoi politikoengatik 
delitua egin duten presoei. Ez naiz ausartzen esatera instituzioetan gertatzen denik ho-
ri, baina uste dut arlo pertsonalean bai, gertatzen dela. Magistratu batzuek uste dute 
preso horiek, sistematik kanpo badaude, ez dutela eskubiderik sistemak eskaintzen di-
tuen onurez baliatzeko. Beraz, ez dute eskubiderik edo aukerarik sistema demokrati-
koak bertzeei ematen dizkien onurak jasotzeko.
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Ez litzateke bereizketarik egin behar. Ez da bereizketarik egiten delitu politiko 
edo arrunten artean; beraz, onurak jasotzeko ere, ez litzateke egin behar.

Irudipena edo errealitate, nekezago uzten dituzte preso politikoak 
baldintzapean libre. Horrela da?

Arlo horretan ere, aldaketak izanen dira aurki Frantziako Justizian. Luzaroan, 
baldintzapean aske uztea Justizia Ministerioaren eskumena zen, eta ez epailearena. 
Lehen, dekretuak ziren, eta orain zigorra nola bete aztertzen duten magistratuek egi-
ten dute eskariari buruzko ebazpena. Eboluzio bat izanen da horren ondorioz, eta uste 
dut bide bat ireki daitekeela hor. Politikaren eragina eragozten da horrela.

Baionako Bake Foroan nazioarteko eragileek nabarmendu zuten 
urratsak egin behar direla gatazkaren konponbidea lortzeko. Zein bide da-
go Justiziaren ikuspegitik?

Ez dakit. Oro har, izan dadin euskal militanteen kasuan edo bertze batean, ga-
tazken konponbideak erabaki politikoetan oinarritzen dira, eta ez daude Justiziaren 
esku. Gai minberetan, gatazken konponbidea era «diplomatikoagoan» eraiki behar da. 
Eta hori ere, ez da Justiziaren eskumena. Epaileari eskatzen diote justizia egiteko, 
zehazteko nork duen arrazoia eta nork hobena. Legeak horretarako daude. Epaileak 
ezin du erabaki une jakin batean «ahanztea» hobena-arrazoiaren kontu hori ez dakit 
nolako egoera politikoa dagoelako. Epaileak ezin ditu lasterbideak asmatu gatazka poli-
tiko bat gainditzeko edo konpontzeko. Har dezagun Hegoafrikako adibidea. Gatazka 
historikoa zen eta aterabideak atzeman zituzten, baina Justiziaren eremua gaindituz. 
Hori da konponbideak eraikitzeko eremua. Hegoafrikan urrats politikoak egin izan ez 
balira, ezinezkoa zatekeen, Justiziaren ikuspegitik soilik, hobenaren eta arrazoiaren il-
dotik ateratzea eta, ondorioz, ez legoke konponbiderik. Mandela ez legoke libre. Eraba-
ki politikoak hartu ziren, eta oinarri horretan posible izan zen zigorrak indargabetzea, 
konponbideari lekua egiteko. Baina oinarrian erabaki politikoa dago. Ondoren etorri-
ko litzateke Justiziaren urratsa. Gibelera begiratuz, Justiziak baluke zer zigortu. Aitzi-
na begiratzea deliberatu zen, konponbidearen ildoan.

“Gai minberetan, gatazken konponbidea era 
diplomatikoagoan egin behar da. Eta hori ez da 
Justiziaren eskumena”
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Urteak pasatzen dira gertakaria izan eta epaitu bitartean. Justiziak 
berak ez ote du egitura, erritmoa egokitu behar, konponbidearen berme 
eta lagun izateko?

Justiziaren geldotasunak bi arrazoi nagusi ditu. Batetik, gertakarien eta epaien 
artean denbora behar dela sakon eta lasai aztertzeko kasuak. Baina bertze arrazoi bat 
badago, estatuak Justiziari ematen dizkion baliabide urriak. Horrek ez du zerikusirik 
prozedurarekin eta, kasu horretan, prozeduraren esku ez dagoen elementua da, eragin 
zuzena duena eta desorekak sortzen dituena. Prozedura hori geldoegia delarik, ez da 
zuzena, injustua da. Zuzenbide arruntean dihardut, eta ez dut loturarik edo harrema-
nik euskal gatazkarekin.

Desoreka handia ikusten du euskal gizarteak. Batetik, borroka arma-
tuaren bukaera iragarri zuen ETAk duela bi urte. Aldiz, Justiziak oraindik 
ere zigor handiak ezartzen ditu. Ez ote du Justiziaren erritmoak konponbi-
dearen bidea trabatzen?

Justiziak nolabaiteko zalutasuna ere behar du, gertakarien eta ebazpenen arteko 
desorekarik ez dadin egon. Zuzenbide arruntean, hainbatetan ikusten dugu duela ha-
mar urteko iruzurra epaitu behar dugula. Jendeak ez dira berak, egoerak aldatu dira. 
Beraz, kaltea begi bistakoa da, desoreka nabarmena da. Kasu arinenetan, ez du zentzu-

Preso politikoaren estatusik ez dagoenez Frantzian, haiei onurak aitortzeko tenorean bereizketarik ez 
dela egin behar uste du Baionako epaileak. Ez du inoiz epaitu‘euskal aferarik’ eta iritzi pertsonala pla-
zaratzen du. Berria
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rik jendea sei edo hamar urte geroago epaitzeak. Oreka bat atzeman behar da, eta Jus-
tiziak ez du atzeman oraindik. Tamalgarria bada ere, usu geldotasunak ez du deus ikus-
tekorik Justiziarekin, baliabide eskasekin baizik. Prozesu politiko bat abian dagoela-
rik, Justiziaren geldotasunak ez du mesederik egiten. Kaltea ere eragin dezake. Oro 
har, gizarte arazo bat da. Kazetariok ere berehalakotasunean murgildu zarete, gizartea 
bezala. Ez duzue egiaztatzeko denborarik ere. Berri bat idatzi orduko, Interneten bidez 
zaharkitua gelditu da, gero eta azkarrago doa guztia, mila aldiz errepikatuz gogoetan 
zizelkatu arte. Justiziaren erritmoa bertze bat da. Geldoegia usu. Muturreko bi jarre-
rak daude: buztanari koska egiten dion berehalakotasuna, batetik, eta baliabiderik 
ezak eragindako ezina edo geldotasuna, bertze aldetik.

Frantziak ez ditu aintzat hartzen preso eta iheslari politikoak. Alta, 

auziaren oinarrian arazo politikoa dago. Frantziako Justiziak gogor jokat-
zen jakin izan du, baina ba ote du tresnarik eskuzabal izateko arazo politi-
koaren konponbidean?

Lehenik, kasuz kasu aztertu behar dira egoerak, eta presoak aipatzen direlarik, 
espetxeetako administrazioak badu zer erran franko. Hark finkatzen ditu presoen esta-
tusak. Estatutu berezi bat behar lukete presoek, politikoak direlako eta ez arruntak? 
Nik neuk, ez dut uste. Delitua delitu da.

Frantziako legeak dio presoek senideengandik ahalik eta hurbilen 
egon behar dutela. Zergatik ez da betetzen euskal presoen kasuan? Zerk 
eragozten du legea betetzea?

Arlo horretan ez dut zalantzarik, eta ez dut ulertzen zergatik egon behar duten 
urruti. Ez dago arrazoi juridikorik euskal presoak Euskal Herritik urruti atxikitzeko. 
Uste dut egunen batean Europak zigor lezakeela Frantzia horregatik. Familiek ere pai-
ratzen dute egoera hori. Gizarteratzea bada presondegiaren helburua, ez dut uste lor 
daitekeenik harreman afektiboak mozten edo presoa senideengandik urruntzen. Esta-
tuen artean ere badaude hitzarmenak, eta aztertu beharko litzateke presoek bertze es-

“Prozesu politiko bat abian delarik, Justiziaren 
geldotasunak ez du mesederik egiten. Kaltea ere  
eragin dezake”
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tatuan bete nahi duten zigorra. Ez dut egoera ezagutzen, eta ez dakit presoek berek ho-
ri onartuko luketen edo ez. Ez dakit Espainian baldintza gogorragoak dituzten edo ez.

Tortura eta tratu txarren salaketa ugari izan dira, eta gutxitan ikertu 
dira. Usu, arrazoi hori eman dute presoek kanporatzea ez onartzeko.

Ez dut arrazoi juridikorik ikusten eragozteko presoek zigorra betetzea haien etxe-
tik hurbil. Horrek ez du arriskuan jartzen ordena publikoa, ez du trabarik eragiten.

Ipar Euskal Herriko presoak izan badira, eta horiek ere etxetik urruti 
bete behar dituzte zigorrak.

Badakit eskaera garrantzitsua dela hori, eta uste dut presoei eman behar zaiela 
duten eskubidea.

Frantziako legedian badago oinarririk presoak kolektiboki askat-
zeko, ala bide ezberdinak baliatu beharko lirateke?

Legeak ez du horretarako biderik. Horretarako Amnistia Legea beharko litzateke. 
Epaile batek ezin du erabaki kolektiborik hartu. Pertsonak epaitzen ditu, kasuz kasu, 
eta ebazpena eman. Ondorioz, ezin du erabaki edo onura orokorrik hartu. Debekaturik 
dago hori. Aldiz, preso guztiek eskari bat egingo balute, denek batera, Justiziak ez li-
tuzke hartuko eskari kolektibo gisa, norbanako anitzek egin duten eskari gisa baizik. 
Bistan dena, kasu batean hartutako erabakiak eragina ukanen luke ondokoan. Baina 
erabaki orokorra hartuko balu, epaileak legea urratuko luke. 50 eskari balira, ororen 
buru efektu kolektiboa luke. Ezin da hori ukatu. Baina legearen begietara epaileak ka-
suz kasu hartuko du erabakia. Jurisprudentziak ere badu indarra eta lagun dezake. Bai-
na ezin da erran erabaki kolektiboa denik.

Kontuan hartuta kondena luzeak ezarri dituela Frantziak, aldian bizi 
osorako zigorrak, legeak badu biderik normaltasunerako oztopo horiek 
gainditzeko?

Badira bizi osorako espetxe zigorrak, eta kasu horretan diren presoak ezin dira 
libre utzi baldintzapean. Alta, denbora jakin bat iraganik, bizi osorako zigor hori 25 ur-
terako espetxe zigorra bihur daiteke eta, kasu horretan, eskubidea du edozein presok 
dituen onura edo aringarriak gozatzeko. Hori epaile batek aztertu behar du, eta irizpi-
de hori balia dezakeela baieztatu. Baina irekitasuna ekar dezakeen bide bat da, le-
gezkoa. Zigor erdia betetzen duelarik, kasuaren arabera, libre uztea eska dezake pre-
soak. Bide hori egon badago. Eta, aldi berean, exekutiboaren esku dago amnistia ema-
tea edo zigorrak arintzeko lege bat onartzea.

Espainiak legez kanpo utzi ditu hainbat alderdi politiko. Frantziak, al-
diz, ez, baina alderdi horietako militante batzuen diru kontuak blokeatu 
ditu. Zergatik gertatzen dira horrelako kontraesanak?
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Zuzenbide arruntean badago elementu hori, eta nik baliatu izan dut, ikerketak 
irauten duen denboran. Baina ez dut kasua ezagutzen. Uste dut legez kanpo uzte horre-
tan oinarritu zuela Espainiak Aurore Martinen kontrako euroagindu eskaria. Frant-
zian zigortuak ez diren aktibitateak han zigortuak daudelako.

Euroaginduaren zuzentasuna zalantzan ezartzen du Aurore Martinen 
auziak. Oker badago, ez al da tresna hori deuseztatu behar?

Uste dut euroagindua egokia izan daitekeela mafien kontra borrokatzeko. Us-
tezko delituak direlarik, eta ustezkoak diot Espainian delitu gisa hartzen dituztelako 
eta Frantzian ez, gauzak ez dira hain argiak eta arazo bat dago. Ukaezina da arazo ho-
ri. Euroaginduaren erabilpena ez da zuzena. Zorroztasun handiagoa beharko litzateke 
delituen zehaztapenetan, alegia, euroagindua erabili ahal izateko, bi herrietan izatea 
delitu eta ez bakar batean. Elkarrekikotasuna izan behar da funtsa. Adibidez, aleman 
bat murgildua bada Frantzian droga trafikoan, Justiziak eska dezake euroagindua sart-
zea indarrean. Ez da estradizioa, euroagindua baizik. Droga trafikoa gisa berean zigort-
zen da, izan dadin Alemanian zein Frantzian.

Frantzia delitu ez den eginbide batengatik zigortu dute.
Ez dut ongi ezagutzen Martinen kasua, baina bai, uste dut zigortu dutela Espai-

nian Frantzian delitu ez diren jarduerengatik. Terrorismoa zigortua da, bai Espainian, 
bai Frantzian, baina gero, delituen zehaztapenetan, ez dago ikuspegi bera. Zorrozta-
sun handiagoa beharko litzateke horrelako kasuak eragozteko. Ez bada horrela, euroa-
ginduaren zentzua desbideratzen da, Martinen kasuan ikusi izan dugun bezala. Zuzen-
bide arruntean beharrezkoa da euroagindua, baina politika arloan zorroztasun handia-
goa behar da. Harrigarria da nola pasatu ziren statu quo batetik, alegia, euroagindua 
eskuratu baina indarrean ez ezartzetik arrazoi berririk gabe indarrean jartzera bereha-
la. Ez dut euskal aferarekin lotura duen kasurik epaitu, behin salbu. Paueko Krimen 
Auzitegiko presidentea izan nintzen zazpi urtez, eta ez nuen Euskal Herriarekin lotura 
zuen kasurik epaitzen, baina behin zeharka heldu zitzaidan gerra zikinarekin loturiko 
kasu bat. Harriturik gelditu nintzen. Espioitza film txar bat zirudien, eta loturak zeu-
den goi mailetan. Libiarrak, israeldarrak, zerbitzu sekretuak... Egiazki harritu nindu-
ten, eta gerra zikinaren korapiloa agerian uzten zuen. ■

86



© Berria.info - Euskal Editorea S.L.
Martin Ugalde Kultur Parkea, Andoain 20140 43.223785 -2.014929
Telefonoa: 943 304 030 • Faxa: 943 590 172
Helbide elektronikoa: Webgunea: webgunea@berria.info • 
Publizitatea: publi@bidera.eu • Harpidetza: harpidetza@berria.info

mailto:webgunea@berria.info
mailto:webgunea@berria.info
mailto:publi@bidera.eu
mailto:publi@bidera.eu
mailto:harpidetza@berria.info
mailto:harpidetza@berria.info

