30 І NAZIOARTEA

KATALUNIAKO INDEPENDENTISMOAREN AURKAKO EPAIKETA

Irregulartasunak
Ez dira auzipetuen abokatuak Kataluniako prozesu
independentistaren aurkako prozesuan izandako
irregulartasunak eta oinarrizko eskubideen urraketak
salatzen dituzten bakarrak. Espainiako Estatuko
zuzenbide-alorreko 120 unibertsitate-adituk ere
salatu dituzte gertakariok manifestu baten bidez.
“Matxinada eta sedizio-delituen banalizazioa”
goiburukoa daraman testuan diotenez, ez zen egon
fiskaltzak eta Auzitegi Gorenak deskribatutako tipo
penaletan jasotako indarkeriarik, ez 2017ko irailaren
20ko gertakarietan ezta urriaren 1 eta 3koetan ere.
Auziaren irregulartasunak ez dira gutxi.
testua I Jesús rodríguez / La directa
ARGAZKIAK I DANI CODINA / La directa

“O

inarrizko eskubideen eta askatasun publikoen urraketa,
urriaren 1aren ondorengo
erantzun penala eta Espainiako Konstituzioaren 155. artikuluaren aplikazioa
direla eta” izenburuko txostenean Rafael Ribó arartekoak dioenez, “Auzitegi
Gorenak eta Auzitegi Nagusiak eskumena beren esku hartu izana trikimailu
prozesal nabarmena da eta gauza objektiboa da Kataluniako Auzitegi Nagusia auziaz ez arduratzea dela trikimailu
horren xede bakarra. Zuzenbide-alorreko profesionalen manifestuaren ildo
berean, honela jarraitzen du: “Fiskalak
eta instrukzio-epaileek deskribatutako
gertakariak argudio maltzurretan oinarritzen dira eta ez datoz bat benetan
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gertatutakoarekin. Matxinada, sedizioa,
terrorismoa, antolakunde kriminala eta
tankerako delituak instruitzerakoan
legezkotasun penalaren printzipioa
urratzen denean zigor zentzagarriak
ezartzea eta etorkizunera begira jarrera politiko jakin batzuk burutik kentzea
izaten da helburua”.
Joan Queralt Bartzelonako Unibertsitateko Zuzenbide Penaleko katedradunaren iritziz, “ikuspegi juridiko eta
prozesal batetik, prozesu independentistaren aurkako prozesuan disfuntzio
larriak gertatu dira eta disfuntzio horiek
juridikoki baliogabe eta demokratikoki
zeharo bidegabe bihurtzen dute prozesu osoa”. Bere haserrea agertzen du
indarkeria egon zela entzuten duenean.

“Katalunian eta Espainian ederki asko
dakigu matxinada bat zer den: Tejero
teniente koronelarena izan zen azkena.
Hura matxinada bat izan zen. Katalunian gertatu dena izan daiteke politikoki
eztabaidagarria, gaitzesgarria edo txalogarria, bakoitzak bere ikuspegia dauka,
baina ez da inolaz ere izan indarrean
dagoen zigor-kodeko delitu bat”. Carme
Herranz Col·lectiu Ronda taldeko abokatua iritzi berekoa da: “Auzitegi Gorenean
laborategi juridiko bat egin dute, Frankenstein bat. Matxinadaren indarkeria
espirituala da, ez fisikoa; laborategiko
eraikuntza hutsa da”.
Jordi Cuixarten defentsa-taldeko kidea
dugu Àlex Solà, Marina Roigekin eta Benet Salellasekin batera, eta haren esane-
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arau

tan “politikan esku hartzeko izan duten
presaren ondorioz, alde batera utzi dituzte prozesu penaleko berme guztiak.
Gorenaren beraren doktrinaren aurka
eginez, Marchena epaileak berak behin
eta berriro esan du ez dela oinarrizko eskubideez hitz egiteko unea. Kasu honetan
dena da salbuespenezkoa. Kasu honetan
etsaiaren zuzenbide prozesala ari dira
aplikatzen”. Queralt katedradunak zera
gehitu du: “pentsamendu ofizialetik aldendu diren buruzagi politiko baketsuen
aurkako bidegabekeria luze eta larri baten atariko tristea baino ez da hau dena”.
Zenbait legelarik diotenez, berariazko estrategia bat dago irregulartasun
eta urraketa guztion atzean. “Euroaginduekin beste inon baino argiago ikusi

“Epaiketa politikoak
agerian uzten ditu
batetik, Estatuaren
izaera, bestetik,
indarrean dagoen
ordena iraunaraztea
dela zuzenbidearen
eginkizuna”

da Llarenak estrategia bat zeukala eta
bere erabakien edukia egokituz joan
dela gertatuko zitzaiola uste zuenaren
arabera. Belgikak euroagindua ez onartzeko arriskua zegoela ikusi zuenean,
erretiratu egin zuen. Epaile batek ezin
du estrategiarik eduki. Euroagindua formulario bat da eta Carmen Lamela epaileak ustelkeria-delituari zegokion laukia
markatu zuen. Amarru bat izan zen”, nabarmentzen du Herranz abokatuak. Kautelazko neurrien kasuan ere estrategia
hori bera aplikatu dute Queralt irakaslearen ustez: “Neurrigabe erabili dute
behin-behineko espetxealdia, hautetsiak
inhabilitatzea baitzen haien xedea, eta
legeak dioenaren kontra egin dute, nahiz
eta Konstituzio Auzitegiak erabakiok beOtsailak 10, 2019
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