
‘Parot doktrina’: 
Estrasburgoren ondoren zer?

E
strasburgoko Giza
Eskubideen Auzite-
giak 2012ko uztaila-
ren 10eko epai ba-
ten bitartez (Del

Rio Prada v. Spain) Parot doktri-
na-ren ezarpenaren aurka go-
gor jo zuen. Auzitegi Gorenak,
197/2006 Parot-Epaia dela-me-
dio, presoaldiaren gehienezko
muga betetzeko neurketa-irizpi-
dea aldatu arren eta, horren on-
dorioz, preso askoren kasuetan
kalera atera ez baizik eta 10, 9
edota antzeko epez kartzelan
egoteko aldia luzaturik gertatu
ondoren, Estrasburgoko Auzite-
giak hori ezin dela egin aldarri-
katu zuen. Zehatz-mehatz Euro-
pako Giza Eskubideen Itunaren
bai legezkotasun printzipioa (7
art.) bai askatasun-eskubidea (5
art.) urratutzat jotzen ditu. Ale-
gia, Espainiako Estatuak giza
eskubideen aurka jo zituen, argi
eta garbi, Parot doktrina aplika-
tzerakoan.

Estrasburgoko epaia berri
ona da: epaimahaietatik dato-
rren haize freskoa aspaldiko
partez. Baina askok beren bu-
ruari galdegiten diotena zera
da: eta orain zer? Noraino izan-
go du epai horrek eragina? Bete-
ko al dute Espainiako Auzite-
giek?

Egoera konplexua da baina
azter ditzagun hipotesi desber-
dinak. Lehenik eta behin, Es-
trasburgok eman duen epaia ez
da irmoa. Eta irmoa ez bada, ez
dago bete beharrik. Hiru hilabe-
teko epea dago aldeek kasua

Ganbera Handira (Grand
Chamber) bidalia izan dadila es-
katzeko. Espainiako Gobernuak
jada esan du hori eskatuko due-
la, irailean hain zuzen ere. Bai-
na eskatzeak ez du esan nahi
halabeharrez Ganbera Handira
joango denik: ezta gutxiago ere.
Estrasburgok berak iragazki
moduan bakarrik onartzen du
kasu bat ganbera handira iris-
tea salbuespenez, berarentzat
—ez eraginda sentitzen den Es-
tatuarentzat— bereziki garran-
tzitsua denean, Europa mailan
beste kasuetan eragina izan de-
zakeelako edo jokoan dagoen
kasuak interpretazio-arazo ga-
rrantzitsu batean eragina izan
dezakeelako. Beraz, ikusteke
dago Estrasburgok onartzen ote
duen berrikuspena. Onartuz
gero, beste erabaki baten zain
geldituko gara eta auskalo zen-
bat denbora pasatuko den epai
berria etorri arte.

Baina, kasua Ganbera Handi-
ra joatea onartu ezean, nire abu-
ruz litekeena, agian urrian edo
azaroan —ziurrenik urtea amai-
tu aurretik— jakingo dugu eta
orduan bai epaia irmoa izango
litzatekeela. Irmoa, hortaz, bete
beharrekoa Espainiako Gober-
nu eta Estatuko erakunde guz-
tientzat.

Bete beharrekoa, alegia? Be-
tetzeak ez du esan nahi presoak
kalera segituan doazenik: irmo-
tasunak pilota, kasuaren kon-
ponbidea, Espainiako Auzite-
gietara bihurtzen du eta orduan
hipotesiak ugaltzen dira. Izan
ere, ez baita ebatzi, Estrasbur-
goko Epaimahaiaren aldetik, di-
ruzko kalte-ordainak ematea
soil-soilik. Ohikoa ez den konde-
nan presoa «ahalik eta lasterren

askatzeko» agindu zaio Espai-
niako Estatuari. Kondena bat
Estrasburgotik datorrenean as-
kotan ez dute kalte-ordainik
ematen, jada kondena bera
nahikotzat jotzen dutelako. Bai-
na oso muturreko kasuetan ha-
ratago doaz: eta kasu honetan
hori egin dute. Askatzeko agin-
tzeraino joan dira! Ezohiko kon-
dena honek arazo bat sortzen
du Espainian halakoen aurrean
zer egiterik araututa ez dagoela-
ko. Eta garbi araututa ez dagoe-
nez gero, hipotesiak ugari dira.

Hala nola Del Rio kondenatu
zuen Auzitegi Nazionalak era-
baki lezake kalera ateratzea
epaiari men eginez eta horrela
beteta legoke. Baina, baita ere,
erabaki lezake kontrakoa edota
horrez gainera bere burua erdi-
tik kendu eta kasua Auzitegi
Gorenari igorri azken horrek
erabakia har dezan. Hori gerta-
tu zen Bulto izeneko antzeko
kasu batean (245/1991 Konstitu-
zio Auzitegiaren Epaian). Es-
trasburgok askatasuna agindu
arren, Espainiako Auzitegi Go-
renak ez zuen bete. Kasu horre-
tan azkenik Konstituzio Auzite-
giak behartu zuen kalera atera-
tzea Auzitegi Gorenaren
aurkako tentsio bizian. Eta hori
izan liteke orain berriro ere ger-
tatzea: alegia, Espainiako Auzi-
tegi arruntek epaia eta kondena
ezohiko argi hura ez balego be-
zala jardun eta orduan Konsti-
tuzio Auzitegiak gatazka eraba-
ki behar izatea.

Auzitegietatik at, bide batez,
esan beharra dago gobernuak
berak ere konpon lezakeela, bo-
rondaterik balu, indultu baten
bitartez. Barra-barra erabiltzen
den indultuak, askotan gehiegi-

Esan arren, ordea, ez zitzaion
kasurik egin eta orain dena kon-
plika liteke berriro ere.

Dena dela, nola edo hala bete
beharko du Espainiak. Horreta-
rako, ministroen kontseilu bat
dago Estrasburgoko Itunak sor-
tua, presio politikoa eragingo
duena betearazteko. Kontseilu
horrek bere bileretan baieztatu-
ko du ea ordaintzen den irmota-
suna aldarrikatu eta hurrengo
hiru hilabeteetan eta bestela in-
teresak sortzen hasiko dira.
Kontseiluak ere bereziki beha-
tuko du ea askatzen duen Del
Rio baita antzeko egoeran egon
daitezkeenak ere. Eta bitartean,
arazoa konpontzen ez den bitar-
tean, kondena gehiago etorriko
dira tantaka edota uholdeka.

Hori bai, ikuspegi juridikoa
gorabehera, eta betetzeko luza-
mendutan balebil Espainia eta
kasurik muturrekoenean bete
gabe utziko balu, zelako des-
prestigio itzela! Estrasburgok
askotan arrazoia besterik ez du
ematen edo hobeto esanda arra-
zoia ematen du, gutxi ez dena.
Ez doa urrunago, askok urruna-
go joatea nahiko bagenu ere.
Baina bere indar historikoa hori
izan da: Giza Eskubideen izene-
an gutxieneko batzuk «nagusi-
tasun moralaz» ezartzen ditue-
la. Espainiak, berak izenpetu
duenaren aurka eginez, beteko
ez balu, legitimitate morala gal-
duko luke baita demokraziari
berari kalte handia egingo ere.
Terrorismoaren aurkako borro-
kan behin eta berriro inboka-
tzen den «nagusitasun morala»-
ri eusteko unea heldu da, izan
ere nagusitasun moralak eta de-
mokratikoak Parot doktrina in-
dargabetzeko eskatzen du-eta!

Jon M. Landa 
Zuzenbide penaleko irakaslea
EHUn

Baina Estrasburgoko
Auzitegiko epaiaren
indar historikoa 
hori izan da: Giza
Eskubideen izenean
gutxieneko batzuk
«nagusitasun
moralaz» ezartzen
dituela. Espainiak,
berak izenpetu
duenaren aurka
eginez, beteko ez
balu, legitimitate
morala galduko luke

Iritzia ‹ Harian 
2012ko abuztuaren 5a, igandea berria 5

Errege ekarpena

Tronpatu esaten diogu okertzeari,
hanka-sartzeari, batez ere ekialdeko
euskalkietan; orobat, bigarren adiera
bat dauka tronpatu aditzak: iruzur egin,
engainatu. Horra hor Agostin Xaho
zuberotarrak idatzitakoa Azti Begia
liburuan: «(...) populiak harthu behar
du letzione. Tronpaturik izan da populia
(...)» 
Hegoaldeko euskaldunok nozitzen
dugun errege jarduerei esker, izugarri
zabaldu da tronpatu aditzaren erabile-

ra, Euskalerri osora zabaldu ere. Elefan-
te tronpadunak hiltzera joan zen Corin-
na zu Sayn-Wittgenstein printzesarekin
eta han, Botswanan, goizaldeko ordu
txikitan, tronpatu zen. Erorikoa izan eta
handik gutxira, ospitaletik ateratzean,
hala aitortu zuen, sisi-basa: «Tronpatu
naiz eta ez da berriz gertatuko». Aitzitik,
hiru hilabeteren buruan, erori egin da
berriz ere; oraingo honetan ez zegoen
printzesa alemaniarrarekin —Madrilen
zuen habia utzita, Luxemburgera bizi-
tzera behartuta, nonbait—, militarrez
inguratua baizik eta, halere, oraingoan

ere muturreko ederra hartu du borboi-
tarrak, eta odol urdinaz gainera, orain
sudurra eta kokotsa ere urdin-ubeldua
dauzka. Eta ez ahantzi iragan den aza-
roan ere begian ubeldura handi bat
zuela agertu zela, Zarzuela jauregian
izaniko istripu bat zela kausa; orduan
ere tronpatuko zen, nonbait.

Gainera, eroriz eroriz ikasten da oinez,
dio esaera zaharrak, baina ziur naiz bor-
boitarrak ez duela euskal atsotitzik eza-
gutzen, ezta ezagutu nahi ere; jarrai
dezala, beraz, tronpaz beteriko bere
bidetik, eta jakin dezala bere safari,

abentura eta kalenturei esker, gure hiz-
kuntzan aditz trinko berri bat dabilela
hitzetik hortzera, udako jaietan arrakas-
ta handikoa, edozein herriko jaixetan
(sic) sortua. Hartara, ni tronpatzen ari
naiz perifrastiko luzea erabili ordez, ni
datronpat; hortaz, zu datronpazu, eta
Juan Carlos erregea datronpa, gu
datronpagu, zuek datronpazue eta
haiek datronpate; eta lehen aldian?
Erraza; ni netronpan, zu zenetronpan,
eta borboitarra zetronpan... gu, zuek eta
haiek aditz forma trinkoak osatzea, ira-
kurlearen esku.

Esan gabe doa, Espainiako erregea-
ren erorikoak ikustean, monarkiaren
erortze metaforikoa ikusten dugu askok.

Josu Jimenez Maia.

Idazlea.
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u Zuzendariari

keriaz batez ere Estatuko fun-
tzionarioak —poliziak batik
bat— indultatuak direnean,
kasu honetan auzitegien kora-
piloa askatzen lagun lezake.

Norbaitek esango du, honez-
kero, baina zergatik dena da
hain konplikatua? Erantzuna
zera da: Bulto kasua gertatu ze-
nean, jada Konstituzio Auzite-
giak argi eta garbi utzi zuen zulo
bat zegoela eta arautu beharra
zegoela hori estaltzeko: alegia,
Estrasburgok erabakitzen di-
tuen kasu bereziotarako kartze-
latua nola askatu behar den.


