
lotura egiteko baliotzat jo du Ba-
tasuna udalean zegoen udal ba-
tzuetan etakide batzuk herriko
seme kuttun izendatu izana edo
Batasunaren web orrian Amnis-
tiaren Aldeko Batzordearen logo-
tipoa ikusi izana. ETAren atenta-
tuak ez gaitzesteaz gain elementu

horiek guztiak nahiko dira Es-
trasburgoko auzitegiaren arabe-
ra ondorioztatzeko erakunde ar-
matua eta alderdi politikoen arte-
ko lotura. «Auzitegi Gorenak
emandako elementuekin ondo-
rioztatzen ahal zen akusatzaileek

ETAren estrategia terroristaren
barne zirela. Dena dela, bakarrik
ETAren atentatuak ez gaitzestea-
rekin bi alderdiak legez kanpora-
tzeko elementu nahiko liratekee-
la dio Europako Giza Eskubideen
Auzitegiak. «Legez kanporatzea
soilik ez kondenatzean oinarri-
tua izan balitz ere ez litzateke Hi-
tzarmenaren aurka izanen».
Kasu horietan badaezapadako
neurriak hartzearen alde agertu
da Estrasburgoko auzitegiak.

2. AuB eta herri taldeak 
Adierazpen askatasunaz eta el-
kartzeko eskubideaz gain, AuB
eta 218 herri taldek lehen protoko-
loaren 3. artikulua urratu izana
leporatu zioten Espainiako Erre-
sumari. Hau da adierazpen aska-

tasuna bermatzen duten  hautes-
kundeak antolatzeko konpromi-
soa. Auzitegi Gorenak legez kan-
poratu zituenean, neutraltasuna
eta ziurtasun legalak ez zituela
errespetatu argudiatu zuen Es-
trasburgoko Auzitegian. Haien
ustez, ez zuen astirik izan haien
programa aztertzeko eta haien
jarduera ikertzeko aurkeztu eta
bost egunera legez kanporatu zi-
tuelako. Azpimarratu zuen au-
rreiritzietan oinarritu zela erra-
nez Herri Batasuna eta Batasune-
ko jendeaz «kutsatua» zegoela,
eta horrenbestez ondorioztatuz
bi horien jarraipena zela.

Kasu horretan ere Giza eskubi-
deen Auzitegiak guztiz bat egin
du Espainiako Auzitegiek hartu-
tako erabakiarekin. AuB eta 218
herri plataformak Herri Batasu-
na eta Batasunaren jarraipena
direla. Horren froga eman ditu
egitura eta antolakuntzan zituz-
ten «berdintasun apurrak», kide
berak bietan aurkitzea eta «plata-
formak indarkeria edota terroris-
moari emandako babesa». Azken
argudioa nondik atera duen ez du
zehaztu ebazpenean. «Haren iri-
tzia bermatu du, aldiz, etakide  ba-
ten etxean aurkitutako ustezko
dokumentu batean. Auzitegiaren
erranetan, horiek zioten zer egin
behar zen Batasuna legez kanpo-
ratua izaten zen kasuan. Froga
horren inguruan ez du zehaztasu-
nik eman ebazpenean, ez izen abi-
zenik, ez datarik ezta erreferen-
tziarik ere. 10. eta 11. artikuluaren
urraketari buruz, ganbera txi-
kiak ebatzi du ez zuela  azterketa
berezirik merezi kontuan hartuz
lehen protokoloaren 3. artikulua-
ri buruz adierazi zuena. 

3. Herritarren Zerrenda 
Herritarren Zerrendaren auzian
Europako Giza Eskubideen Auzi-
tegiak ez du lan handirik hartu.
Espainiako Erresumaren aurka
AuBk eta herri plataformak egin-
dako akusazio berak zirenez,
ebazpenean aurreko kasuari be-
giratzea eskatzen du. Horrenbes-
tez kasu honetan ere Espainiako
Auzitegi Gorenari eta Konstitu-
zionalari arrazoia eman die eba-
tziz lehen protokoloa ez zuela
urratu Espainiako Justiziak ezta
adierazpen askatasuna eta elkar-
tzeko eskubidea ere. 

Legearen aurka manifestazioa egin zuten, 2002ko abuztuan, Bilbon. L.J / ARP

2009ko uztailaren 1a, asteazkena berria 3

18›› Europan sakelako telefonoak erabiltzea
merkatu dute konpainiek, EBk behartuta 22›› AEBak Irakeko hiriguneak uzten hasi dira, eta,

ospatzen ari zirela, atentatua izan da Bagdaden 

Legez kanporatzeak DEstrasburgoko Auzitegiaren erabakia

Eusko Jaurlaritza, helegiteak
jartzetik ados egotera
Duela bi hilabete PSE-EEk Eusko Jaurla-
ritza eskuratu zuen arteko Jaurlaritza
guztiak Alderdien Legearen kontra egon
dira. Jaurlaritza haiek helegiteak jarri
zituzten Espainiako Konstituzionalean
eta Estrasburgoko Giza Eskubideen
Auzitegian. Patxi Lopezen Jaurlaritza,
berriz erabakiarekin «pozik» dago.

EHBairen alde eginen du
Batasunak
Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzite-
giak Hego Euskal Herrian Batasunaren
legez kanporatzea berretsi bitartean,
Ipar Euskal Herrian normaltasun osoz
jarraitzen du alderdi horrek. Prentsa
agerraldia egin zuten atzo, indar aber-
tzale eta progresistak biltzeko xederik
eraginkorrena EHBai dela berretsiz.

Abertzale eta progresisten zatiketen
gainetik, 2010eko eskualdeko hautes-
kundeetan eta 2011ko kantonaletan
EHBai xedea bultzatu behar dela uste
du Batasunak, indarrak metatzeko hel-
buruz. Batasuna Hegoaldeko lau lurral-
detan legez kanpo egotea eta Iparralde-
ko hirutan legezko izatea ez da gauza
berria. Auzitegi Gorenak alderdia legez
kanpo utzi zuenetik dago egoera hori.Xabi Larralde eta Jean Claude Agerre. G. IROZ

Auzitegiaren arabera,
gaitzespenik ez egotea
nahikoa da legez
kanpo uzteko

X. Harriague 

Ebazpenaren berri jakin eta den-
bora gutxira erantzun die BERRIA-
ren galderei Didier Rougetek.
Bera da besteak beste Batasuna
eta Herri Batasunaren abokatua
Europako Giza Eskubideen Auzi-
tegian. Onartzen du erabakia be-
rri txarra izan dela defentsaren-
tzat baina alde onak ere ikusten
ditu eta Ganbera Handian helegi-
tea jartzea ez du baztertzen. Ho-
rretarako hiru hilabete izanen di-
tuzte. Lasai hartu nahi du eta de-
fentsa ahal bezain ongi prestatu.
Espero al zenuen Auzitegiak hartu
duen erabakia? 
Ez, ez duzu inoiz espero kontrako
erabakirik, baina harritu ere ez
nau harritu egia esan. Estrasbur-
goko Auzitegiak garrantzi han-
diagoa eman dio segurtasunari
askatasunei baino. Eta auzi hone-
tan hori gertatu da. «Gizartearen
behar larriaren argudioarekin»
oinarrizko eskubideak urratzen
dituzte. 
Eskubideen gainetik segurtasuna
jartzea maiz gertatzen  al da Estras-
burgoko Auzitegi horretan?
Ez. Baina ebazpen horrek irizpide
aldaketa bat erakusten du. Azken
aldi hauetan gero eta maizago
gertatzen da. Duela ez hain aspal-
di gauza bera egin dute Turkian.
Europako mendebaldeko demo-
krazia modeloa lehenesten dute
eta horrenbestez segurtasuna.
Gainera kasu honetan azpima-
rratzekoa da Ganbera Txikiak
Ganbera Handian epaitzea eska-
tu zuela, haren ustez garrantzi
handiko epaiketa zelako. Defen-
tsa alde agertu zen baina Espai-
niako Gobernua kontra. Ganbera
beraren eskaera izan arren, azke-
nean berak epaitu behar izan du,
eta hori ez da batere ohikoa. Ba-

dut uste presioak izan direla ho-
rren atzean. 
Ze iritzi duzu Batasuna eta ETA lo-
tzeko Auzitegiak ematen dituen ar-
gudioen inguruan?
Argi dago Europako Giza eskubi-
deen Auzitegiak bere egin duela
[Espainiako Auzitegi Nazionale-
ko epaile Baltasar] Garzonen teo-
ria. Hau da ezker abertzalearen
inguruan dagoen guztia ETA dela
dioen teoria. Testuinguru politi-
kotik aldentzea ez du lortu. 
Zein ondorio ateratzen duzu?
Dena ez da ezkorra. Ikuspegi za-
balago batetik begiratu behar da,
eta orduan konturatzen zara urte
guzti hauetan egin den lan judi-
zialak zerbait ekarri duela.  Alder-
dien Legea indarrean jarri zene-

tik Auzitegi Gorenak nahi bezala
legez kanporatzen zituen alderdi
politikoak edo hauteskunde pla-
taformak, izan Eusko Jaurlaritza-
rako hauteskundeetan, Foru bo-
zetan  edo udalekoetan. Auzitegi
Konstituzionalak bere erabakiak
berresten zituen beti. Baina azke-
neko hauteskundeetan, Europa-
koetan  jarrera aldaketa bat izan
da Konstituzionalean, eta Inizia-
tiba Internazionalista koalizioak
parte hartu ahal izan du bozetan.
Hori ez da kasualitatea baizik eta
urte hauetan egin den lanaren
emaitza da.

Didier Rouget 1Abokatua

«Segurtasunari
askatasunei baino
garrantzi handiagoa
eman diote»

«Ebazpen honek
erakusten du
auzitegiak irizpideak
aldatu dituela»

«Argi dago Giza
Eskubideen Auzitegiak
bere egin duela
Garzonen teoria»


