
JUSTIZIA UNIBERTSALA
kontzeptu zoragarria da teo-
rian, munduan inork nahi duena
egin ez dezan, eta jakin dezan
mundu mailan delitutzat har-
tzen dena eginez gero, mun-
duan zehar jazarria izango dela
eta, hala badagokio, zigortua.
Baina, munduan zer da delitu
eta zer ez? Hor dago koska uga-
rietako bat. Gauza asko jadanik
zehaztuak daude NBEn eta nazio-
arte mailako justizia itunetan: auzi
judizialik gabeko hilketa masibo-
ak, tortura, desagerketak… eta
beste hainbat dira kontzeptu
honen pean han hemenka epaitu
izan direnak. Egunotan María Ser-
vini epaile argentinarra dago
Espainian eta Euskal Herrian,
frankismoan zehar egindako deli-
tuak ikertzen. Argentinatik hona
etorria ikertzera? Bitxia bada,
zalantza barik, bai herritarra ez
dagoelako batere ohitua justizia
unibertsalaren ingurukoak entzu-
tera –estatuek, oro har, ez diote
batere apologiarik egiten– eta
baita ere pentsarazten duelako ea
zergatik etorri behar duen Argen-
tinatik eta zergatik ez duten Espai-
niakoek ikertzen.

Espainiako Justizia, egia esan,
azken 20 urteetan ez da atzera
geratu justizia unibertsala inda-
rrean jartzeari dagokionez. Hego
Amerikako hainbat diktaduretan
izandako delituak ikertu ditu eta
zigorrak ezarri ere bai. Argentina-
ko desagerpen eta tortura kasuak
tartean, 2007an Adolfo Scilingo
militar argentinarrari 1.089 urteko
kartzela zigorra ezarri zion Espai-
niako Auzitegi Gorenak Argenti-
nan 1976 eta 1977an ia 300 per-
tsonen atxiloketa, tortura, heriotza
edota desagertzean parte hartu
izanagatik. Scilingo Mexikon atxi-
lotua izan zen, Espainiara estradi-

tatua, epaitua eta zigortua. Gaur
egun, Espainiako kartzeletan ari
da betetzen bere zigorra.

Dena justizia unibertsalaren
izenean eta, besteak beste, Balta-
sar Garzón epaile izarraren bultza-
darekin. Dena da ETA doktrinaren
akuilu handienetakoa izan da
Garzón, Egin egunkariaren itxiera
bideratu zuena adibidez, edo bere
aurretik torturak txikitutako doze-
naka euskal herritar pasatzen ikusi
zituena, horren aurka atzamar
bakarra mugitu barik. Scilingoren
zigorraren aldeko haizea baliatu-
rik, 2008an frankismoan gertatu-
tako delituen ikerketari ekin zion.
Eta hortxe egin zuen topo Espai-
niako justiziaren paretarekin:
Auzitegi Nazionaleko fiskaltza
–PSOEko Zapateroren gobernu-
pean– ikerketen aurka agertu zen,
prebarikazio salaketa egin zitzaion
Garzóni eta epaitua izan zen.
Absolbitua izan zen orduan, baina
epaiak balio izan zuen frankismo-
aren aurkako ikerketaren bidea
ixteko. Geroago PPren Gober-
nuak ateak itxi dizkio, oraintsu jus-
tizia unibertsala dela eta egindako
erreforma medio. Ondorioa bitxia
zen: Espainiak ikertu eta zigortu
dezake norbait Argentinako dikta-
duran egindako delituengatik (Sci-
lingo, adibidez), baina frankismo-
ko krimenak ezin dira ikertu.
Kontraesana eskandaluzkoa da;
justizia unibertsalak bidean topa-

tzen dituen oztopo ugarietako
bat. Espainiako epaileek ere
badakite oztopo mota hortaz.
Santiago Pedraz epailea José
Couso kameralariaren hilketa
ikertzen ari da. Tanke estatuba-
tuar batek egin zion tiro Iraken.
Pareta gaindiezina da –AEBek
esan diote jada jai duela–, baina
Pedrazek jarraitzen du ikerketa-
rekin.
María Servini epaileak ere bai,

jarraitzen du justizia unibertsa-
lean sinesten eta, Argentinan
frankismoaren aurkako salaketak
aintzat hartu ondoren, ikerketare-
kin ere bai. Eskatu zuen Antonio
González Pacheco Billy El Niña-
ren estradizioa Argentinara.
Espainiak ukatu. Eta Espainiak
ikertzen ez duenez, bera dator
Espainiara. Espainiak Scilingo
epaitu bazuen, berak zergatik ez
Billy el Niño? Logikoa eta justi-
ziazkoa. Kasu honetan Espainia-
ko   Justiziak jarri dio pareta,
Auzitegi Nazionalak: delitua pres-
kribitua dago.

JUSTIZIAREKIN komeni dena egi-
ten dela ez da berria, izan uniber-
tsala ala ez. Espainiak badaki zer-
bait hortaz. Epaile batek  2002ko
kasu batez El País-en (2014-5-19)
kontatu duena lekuko. Espainiako
segurtasun indarrek 2002ko apiri-
lean ustez atentaturen bat egitera
zihoazten bi espioi frantsez atxilo-
tu zituzten Marbellan, arma eta
guzti. Frantziako Gobernuaren
eskariz, Jose María Aznarren
gobernuak –fiskaltza bidez– auzia
bertan behera uzteko agindua
eman zuen eta bi espioiak libre
ziren 2002ko urrirako.
Eta Frantziak, justizia-
ren izenean, jarraitu
zuen etakideak espai-
niaratzen. n
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TERMOMETROA - MALTZAGATIK

Espainia 1, Argentina 0


