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Europako Giza Eskubideen Auzi-
tegiak Herri Batasunaren, Bata-
sunaren, AuBren, 218 herri plata-
formen eta Herritarren Zerrenda-
ren auziak ebatzi ditu. Bosgarren
aretoko zazpi epaileek aho batez
erabaki dute bi alderdien eta hau-
teskunde plataformen legez kan-
poratzeak zilegi izan zirela. Espai-
niako Alderdien Legea babestu
du horrenbestez.  Gai honen ingu-
ruko lehen ebazpenak dira, baina
ondotik bertze batzuk etortzeko-
ak dira. «Gizarte demokratikoa-
rentzat beharrezkotzat» jo ditu le-
gez kanporatzeak, Giza Eskubi-
deen Europako Hitzarmenaren
10. 11.eta 13. artikuluen kontra do-
azela onartu arren, hau da, elkar-
tzeko eskubidearen, adierazpen
askatasunaren eta helegite esku-
bidearen kontra. 

Ezohiko moduan izan zen Es-
trasburgoko Auzitegiaren eraba-
kiaren berri. Atzo goizean Espai-
niako Gobernuak berri agentziei
jakinarazi zien, baina oraindik ez
zen auzitegiaren webgunean ageri
gaineratiko auzietan ohi den beza-
la. Normalean, aurreratzen du
noiz kaleratuko dituen ebazpenak,
baina kasu honetan bat-batean ka-
leratu zituen, 14:00 aldera, Espai-
niako Gobernuak berria zabaldu
eta gero. Normalean, Estrasburgo-
ko Auzitegiak astean bitan plaza-
ratzen ditu ebazpenak, astearte-
tan eta ostegunetan, 10:00etan. 

Herri Batasunak eta Batasu-
nak 2004ko uztailaren 19an jo zu-
ten Europako Giza Eskubideen
Auzitegira. Helegitea jarri zuten
aitzineko urtean Espainiako Au-
zitegi Konstituzionalak haien le-
gez kanporatzeko hartu zuen era-
bakiaren aurka. Hiru urte eta erdi
beranduago Estrasburgoko Auzi-
tegiak tramiterako onartu zuen.
Hortik gutxira ganbera txikiak
auzia ganbera handira pasatzeko
eskatu zuen garrantzi handiko
epaiketa zelakoan. Bere garaian,
Jean Paul Costa auzitegiko presi-
denteak berak onartu zuen auzi
«korapilotsua» zela. Auziari hain-
beste garrantzia ematea ez zen de-
nen gustuko izan, eta Espainiako
Gobernua aurka agertu zen. De-
fentsa, berriz, alde. Hasieran auzi-
tegiak berak egindako eskaera
izan bazen ere, azkenean Espai-
niako Gobernuaren alde egin
zuen eta auzia ganbera txikian
utzi.

AuBk eta Herritarren zerren-
dak  2003ko azaroaren 6an eta
2004ko azaroaren 26an jarri zituz-
ten helegiteak hurrenez hurren
Estrasburgoko Auzitegian.
Hauek ere adierazpen askatasu-
na eta elkartzeko eskubidea urra-

tu izana leporatu zioten Espainia-
ko Erresumari. 2003ko Foru eta
Udal hauteskundeetan AuBren
hautagaitzak baliogabetu zituen
eta 2004ko Europako Legebiltza-
rrerako hauteskundeetan Herri-
tarren Zerrendarena. 

1. HB eta Batasuna 
Europako Giza Eskubideen Auzi-
tegiak elkartzeko eskubidea eta
adierazpen askatasunaren baliz-
ko urraketak era berean aztertu
ditu Herri Batasuna eta Batasu-
naren auzian. Onartu du alderdi
politiko baten legez kanporatze
batek eskubide horietan «ondo-
rioak» izan ditzakeela. Baina
horiek onargarriak direla dio
«estatuaren legean aurreikusita»
badaude eta «gizarte  demokrati-
koarentzat beharrezkoak» badi-
ra. 

Honako kasuan Espainiako Al-
derdien Legea egokia iruditzen
zaio Estrasburgoko auzitegiari,
eta beraz estatuaren «legean au-
rreikusita» dagoela dio.  Akusa-
zioak argudiatu zuen Alderdien
Legea ez zela nahiko zehatza. Zer
dagoen debekatuta ez duela argi
uzten kexatu zen. Ganbera txiki-
ko epaileek, ordea, zalantzarako
tarterik ez dagoela uste dute. «Al-
derdien Legea zehaztasun guztie-
kin idatzita dago norberaren ja-
rrera egokitu ahal izateko». 

Gisa berean akusazioak argu-
diatu zuen Alderdien Legeak
atzera eragina zuela, Ad hoc egin-
dako legea zela,   eta Espainiako
Konstituzioari leiala izatea be-
hartzen zuela. Europako Giza Es-
kubideen Auzitegiak ez du horre-
lakorik ikusi eta zehaztasunetan
sartu gabe bere ebazpenean berri-
ro bat egin du Espainiako Gober-
nuaren defentsarekin. Europako
hitzarmenaren arabera, atzera

eragin ezak soilik zigor prozesue-
tan balio duela erantzun die HB
eta Batasunari. Gisa berean ohar-
tarazi du «independentistak edo
nazionalistak diren hainbat al-
derdi badaudela Espainiako Es-
tatuan». Ez du ikusten aukera po-
litiko baten deuseztatzeko saiake-

rarik akusazioak aurreratu zuen
bezala.

Baina ez da Herri Batasuna eta
Batasunaren legez kanporatzeak
berresteko erabili duen argudio
nagusia. Estrasburgoko  Auzite-
giak bere egin du Espainiako Au-

zitegi Konstituzionalaren eta Au-
zitegi Gorenaren «gizartearen be-
har larriaren printzipioa». Haren
ustez, Espainiako Justiziak «arra-
zoizko ondorioak» atera ditu «ele-
mentuak zehaztasun osoz» azter-
tu  eta gero. Bere iritzia bermatze-
ko honako adibide hauek ematen
ditu ebazpenean: «Borroka da
bide bakarra», «Zuek faxistak, za-
rete terroristak» eta «Gora ETA
militarra» leloak aditu izana
2002an Batasunak Donostian dei-
tutako manifestazio batean. Dei-
garria iruditu zaio ere  Batasune-
ko ordezkari batek honako hau
erran izana: «ETA ez da borroka
armatu bat egiten ari kapritxoz,
baina estatuaren aurka tresna
guztiak erabiltzeko beharra ikus-
ten duen erakunde bat». Gisa be-
rean ETA eta Batasunaren arteko
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pAukera Guztiak.2005eko
irailaren 5ean jarri zuen salake-
ta, 2005eko Eusko Legebiltza-
rrerako bozetan haren zerren-
dak baliogabetuta Espainiako
Estatuak adierazpen askatasu-
na urratu zuelakoan.
pEAE-ANV. Salaketa jarri zuen
2008ko urtarrilaren 2an, bere
ustez Gorenak adierazpen as-

katasuna eta helegite eraginko-
rrerako eskubideak urratu zitue-
lako azken udal bozetan 133 ze-
rrenda baliogabetuta.
pArnaldo Otegi.2007ko urta-
rrilaren 5ean salaketa jarri zuen.
Adierazpen askatasuna ez zue-
la kontuan hartu leporatu zion
Gorenari, Espainiako erregea
iraintzeagatik zigortuta. Aber-

tzale Sozialisteko legebiltzarki-
de izateagatik diskriminatua
izatea ere egotzi zion.
pUnai Romano.2008ko urta-
rrilaren 27an Estrasburgoko au-
zitegira jo zuen bere tortura sa-
laketa ez ikertzeaagatik.
pMartxelo Otamendi.Salaketa
2008ko irailean jarri zuen,tortu-
ra salaketa ez ikertzeagatik.
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