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Aurkezpena 
Jurista ugarik eta sentikortasun askokoek adierazi dute, zuzenbide penalari eta espetxe-zuzenbideari 

dagokionez, ETAren terrorismoaren aurkako borroka azken urteetan ezohikoa zen interpretazio-jarduera 
baterantz desplazatu zela eta zenbait lege-aldaketa egin zirela. Eusko Jaurlaritza iritzi berekoa da.

Prozesu hori, pixkanaka gertatu zen arren, 2003an onartutako zenbait lege organikoren onarpenarekin iri-
WVL�]HQ�JRUHQJR�PDLODUD��$OGDNHWD�KRULHN�PXJD�ODXVRDN�SURSRVDWX�]LWX]WHQ�WHUURULVWDW]DW�WLSLÀNDWX�EHKDUUHNR�
jokabideetan. Horiek prozeduraren garantiak murrizten zituzten, zigorrak biziarteko kartzelatik gertu gera-
tzen diren maximoetaraino luzatzen zituzten edota, praktikan, berriro gizarteratzeko aukera konstituzionala 
blokeatzen zuten.

Orain, behin ETAren terrorismoaren mehatxua desagertuta dagoenez, beharrezkoa da normaltasuna be-
rrezartzea zuzenbide penalean eta espetxe-zuzenbidean. Egokiak liratekeen beste gai batzuk alde batera 
utzita, berrerortze-arriskurik ez egotea nahikoa argudio da, aldaketa eta jardunbide zalantzagarriak berri-
NXVWHNR��QRODQDKL�HUH��HUDEDW�GHVEHUGLQD�]HQ�HUUHDOLWDWH�EDWHDQ�MXVWLÀNDWX�HWD�HUDLNL�]LUHODNR�

Eusko Jaurlaritzaren iritziz, zuzenbide penala eta espetxe-zuzenbidea normalizatzea lehentasunezkoa 
da, bi arrazoi direla eta, printzipio demokratiko batengatik eta helburu demokratiko batengatik:

· Zuzenbide penalean eta espetxe-zuzendaritzan zuzenbide eta askatasun sistemako oinarrizko estan-
darrak osatzen dituzten berme eta minimoetara itzuli behar gara, hori oinarrizko printzipio demokrati-
ko bat baita, alegia, demokraziaren irmotasun eta sendotasunaren oinarri den konpromiso irmo bat.

· Arlo penaleko eta espetxe-arloko normaltasuna adostasun sozial bat da eta, halakorik ez egotea, 
distortsio-faktorea da. Espetxe arloan eta arlo penalean normaltasuna berreskuratzea helburu demo-
kratiko bat da, erabakigarria baita gure gizarteko bizikidetza normalizatzeko. 

Dokumentu honen ekarpena arlo penal eta espetxe-arloan normaltasun egoerara itzultzen laguntzea da, 
orobat bizikidetza sozial eta politikoaren normalizazioan laguntzea. Bi bloketan aurkezten diren 20 proposa-
men zehatz ditu: legea aldatzea eskatzen ez duten espetxe-politikako hamar aldaketa-iradokizun; eta arlo 
penala eta espetxe-arloa legez aldatzeko hamar iradokizun. Honen edukiak Eusko Jaurlaritzak pasa den 
urriaren 1ean aurkeztu zuen Hitzeman Programa, berriro gizarteratzeko prozesuak sustatzeko helburua 
duena, osatzen du.

Zuzen Bidean proposamena deritzo, funtsean, bidezidorrak alde batera uztea eta zuzenbidearen bidea 
berriro hartzea iradokitzen baitu. Proposamen-izaera du, eta ez da dokumentu itxia, eztabaida sustatzeko 
tresna izateko asmoa baitu. Eusko Jaurlaritzak Espainiako Gobernuarekin gai honi buruzko elkarrizketa bat 
ireki mahi du, eragile juridikoekin, parlamentu-taldeekin eta gizarte-eragileekin. Elkarrizketa horretan, doku-
mentu hau izango da abiapuntua eta erreferentzia.
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1.  Hamar-aldaketa proposamen, 
legea aldatu gabe, espetxe-politikan 
bizikidetzaren normalizazio politiko eta 
sozialean laguntzen dutenak

1.1. Transferentzia 
Espetxeen eskumena Eusko Jaurlaritzari transferitzea, Gernikako Estatutuaren 10.14 eta 12.1. arti-
kuluetan ezartzen dena betez.

1.2. Hurbiltzea 
Presoak beren bizilekuetatik gertu dauden espetxeetara hurbiltzeko prozesua gauzatzea, hala aurrei-
kusten duelako espetxe-legediak, Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 12.1. artikuluan. Ez dago 
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko (edo horietatik gertu dauden) kartze-
letara eramateko legezko oztoporik. Presoen familiekiko gizatasun-neurria litzateke eta, zalantzarik 
gabe, bizikidetza normalizatzen lagunduko luke.

1.3. Preso gaixoak 
Konponbide humanitarioak ezartzea gaixorik dauden presoentzako, eta kasu larrietan espetxetik ate-
ratzea, Espetxeen Arautegiko 104.4. artikulua aplikatuz.

1.4. Seme-alabak dituzten presoak 
Seme-alaba komunak dituzten presoak espetxe berean taldekatzea. Ez dago hori eragozten duen 
legerik eta gizatasunezko oinarrizko alderdi bat da.

1.5. 70 urte baino gehiago dituzten presoak 
Arrazoi humanitarioengatik eta legediarengatik, 70 urte baino gehiago dituzten presoei baldintzapeko 
askatasuna ematea, Espetxeen Arautegiko 196. artikuluarekin bat.

1.6. Ohiko eskubideak 
Normaltasun eta berdintasunez aplikatzea zuzenbidez aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten 
presoei, Espetxeen Arautegiko 4.1 eta 4.2 artikuluetan ezartzen den moduan.

1.7. Ilegalizazioengatiko presoak 
Espetxeen Arautegiko 100.2. artikuluan oinarrituta, lehen legez kanpokoak ziren eta orain normaliza-
tuta dauden jarduera politikoei erlazionatutako zigorrak dituzten pertsonen egoera jorratzeko legezko 
neurriak aplikatzea.

1.8. Langraitz bidea 
(UDQW]XQ�LQVWLWX]LRQDO�HWD�RÀ]LDOD�HPDWHD�/DQJUDLW]�ELGHD�GHULW]HQ�SUHVRHN�RQDUWXWDNR�NRQSURPLVRDUL��
modu argian eta zalantzarik gabe ziurtatu baitute beren posizio autokritikoa eta biktimei eragindako 
kalte bidegabea onartu baitute.

1.9. Justizia konpontzailea 
Bizikidetza lantegiak eta Leheneratze topaketak instituzionalizatzea, Biktimei buruzko 2012/29 Zu-
zentarauak ildo horretan adierazten duenarekin bat.

1.10. Hitzeman 
Hitzeman Programak adierazten dituen gizarteratze-politikak eta antzekoak adostea, banatzea eta 
sustatzea eta ekimen horiek garatzea, tartean dauden instituzio desberdinen lankidetza-erlazioen 
bitartez.
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2. Legea aldatzeko hamar proposamen, 
zuzenbide penalaren eta espetxe 
zuzenbidearen arloan normaltasuna 
berreskuratzen laguntzen dutenak

2.1. Prozesuaren bermeak
·Prozedura Kriminalaren Legea 
,��$W[LORW]H�LQNRPXQLNDWXDUHQ�ÀJXUD�GHVDJHUW]HD�SURSRVDW]HQ�GXJX��3UR]HGXUD�.ULPLQDODUHQ�/HJHDUHQ�������
520 bis eta 527 artikuluak aldatuz, horietan ezartzen eta gaitzen bada aukera hori. Nazio Batuen Kontari 
Bereziak, azken txostenean Espainiari eskatu zion atxiloketa-erregimen ezohiko hori desagerraraz zezan, 
atxilotutako pertsonen giza eskubideei loturiko nazioarteko hitzarmenek debekatu egiten baitute.

II. Giza Eskubideen Kontari Bereziarekin bat, terrorismo-delituak salatzen zaizkien preso prebentiboen aldi 
baterako espetxearen iraupena murriztea proposatzen dugu. Horretarako, Prozedura Kriminalaren Legea-
ren 504. artikulua aldatu behar da, kautelazko neurrien erregimen orokorraren eraginpean jartzeko. Atxilotu 
horiek gainerako inputatuekiko desberdin tratatzea eta horiei sistematikoki erregimen itxi bat inposatzeak 
arriskuan jartzen dute inozentzia presuntzioaren eskubidea bermatzea (24. artikulua).

III. Komunikazioen sekretutasunari loturiko bermeak berrezartzea proposatzen dugu (eta etxearen bortxae-
zintasuna), Prozedura Kriminalaren Legearen 579. artikulua aldatuz. Izan ere, gaur egungo idazpenak ez 
ditu betetzen injerentziaren lege-aurreikuspenari loturiko betekizunak, Giza Eskubideen Europako Zuzen-
tarauaren 8. artikulua urratuz (Giza Eskubideen Epaitegiaren Sententzia, 2003ko otsailaren 18a). Urritasun 
horiek neurriaren egikaritzaren iraupenean eragiten dute, baita atzemandako elkarrizketen transkripzio-pro-
zedura ezartzeko baldintzetan eta epaileak eta defentsak kontrolatzeko egindako grabazioak ukigabe eta 
osorik kontserbatzeko oharretan ere. Espainiako legedian ez dago horri loturiko xedapenik eta Konstituzio 
Auzitegiak hala gogorarazi du azken sententzian.

·Nazioarteko organismoek torturaren aurrean egindako eskakizunen apli-
kazio-neurri legalak
,9��(UUHNRQR]LPHQGX�RÀ]LDOD�GXWHQ�QD]LRDUWHNR� LQVWLWX]LRDN�JL]D�HVNXELGHHQ�QD]LRDUWHNR�]X]HQELGHD�ED-
besteko behin eta berriz torturari loturik egin dituzten eskakizun, deialdi eta adierazpenei egokitutako tresna 
legalekin erantzutea proposatzen dugu. Salaketa horiek hiru arrazoitan oinarritzen dira: ez ikertzea, ez pre-
benitzea eta ez konpontzea. Ondorioz, inplementatu beharreko neurri legalek hiru urritasun horiei erantzun 
behar diete:

- Ikertzea. Tortura-salaketak bermeekin ikertu behar dira. Legeek, ildo horretan, tortura ikertzeko dau-
den mekanismoen rola indartu behar du eta, modu osagarrian, poliziaren aurkako salaketak ikertzeko 
%DW]RUGH�,QGHSHQGHQWHHQ�ÀJXUD�VRUWX�EHKDU�GD�

��$XUUHD�KDUW]HD��1D]LRDUWHNR�LQVWLWX]LRHN�GHÀQLW]HQ�GLWX]WHQ�WRUWXUDUL�DXUUHD�KDUW]HNR�QHXUULHN�GHUUL-
gorrezko izan behar dute: inkomunikazio-erregimena desagerrarazi, familiari jakinarazi, kustodia-e-
UHPXDN�JUDEDWX��HSDLWHJL�PHGLNXHQ�SUHVHQW]LD�SURWRNROL]DWX��NRQÀDQW]DNR�PHGLNX�EDWHQ�SUHVHQW]LD�
baimendu... 

- Konpontzea Administrazio publikoek torturaren biktimak errekonozitu eta ordaindu behar ditu, giza 
eskubideen urraketen biktima guztiei dagozkien egiazkotasun, justizia eta konponketa eskubidee-
kin bat.
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2.2. Zigorrak betetzea
·7/2003 Lege Organikoa, ekainaren 30ekoa, zigorrak osorik eta modu efekti-
boan betetzeko neurriei buruzkoa 
9��%HUULUR�JL]DUWHUDW]HD�VXVWDW]HNR�QHXUUL�HVSH]LÀNRDN�KDUW]HD�SURSRVDW]HQ�GXJX��JL]DUWHUDW]HDUHQ�NRQWVD-
krazio konstituzionalarekin bat, terrorismo-delituen kasuetan, berriro erortzeko arriskua eta mehatxua desa-
gertu direnean. Horretarako, 7/2003 Lege Organikoa indargabetu edo aldatu behar da, 1. artikuluan (lehen, 
bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren puntuetan) Kode Penalarekin bat kasu hori jasotzeko eta, 3. 
artikuluan, Espetxeei buruzko Lege Organiko Orokorrarekin bat. Egun idatzita dagoen moduan, eta terro-
rismo-delituetarako berariaz, 7/2003 Lege Organikoak ez du bermatzen gizarteratze-prozesuak praktikan 
gauzatuko direnik, nahiz eta presoak konponketako eta autokritikako beharrezko baldintzak bete.

Beste alde batetik, eta beste herrialde batzuetan betetako zigorrak metatzeko aukera dela eta, proposatu nahi 
dugu Europar Batasunaren eremuko elkarren ebazpen judizialak onartzeko, Europako Batzordearen 2008/ 
675/JAI Esparru Erabakiari buruz Auzitegi Gorenak 186/14ko epaian emandako interpretazioa erabiltzea. 

2.3. Exekuzio penala
·Espetxeen Lege Organiko Orokorra 
VI. Aurreko puntuarekin bat, Kode Penalaren esparruan, terrorismo-delituen gizarteratzea sustatzeko neurri 
HVSH]LÀNRDN�RQDUW]HD�SURSRVDW]HQ�GXJX��(VSHW[HHQ�/HJH�2UJDQLNR�2URNRUUHDQ�EHKDU�EH]DOD�MDVRWD�JHUD-
tzeko moduan. Horretarako, Espetxeen Lege Organiko Orokorraren 72. artikulua aldatu behar da, gizartera-
tzearen printzipio konstituzionala bideragarria izateko moduan, berriro erortzeko arriskua modu frogagarrian 
desagertu denean.

·5/2003 Lege Organikoa, Botere Judizialaren Lege Organikoa, Espetxeen 
Lege Organiko Orokorra eta Mugape eta Planta Judizialaren Legea aldatzen 
dituena
VII. ETAren terrorismo-delituetan berriro erortzeko arriskua desagertu den honetan, delitu horiengatik pro-
zesatutako presoen espetxe-zaintzako epaileen eskumena lekuz aldatzea proposatzen dugu, Espetxe Zain-
tzako Epaitegi Zentraletik, presoa dagoen espetxe bakoitzaren lurralde-esparruko Espetxe Zaintzako Epai-
tegietara. Horretarako, 5/2003 Lege Organikoan ezarritako xedapenak indargabetu edo aldatu behar dira, 
espetxe-zaintzaren kudeaketa hasierako egoera naturalera leheneratzeko.

2.4. Zuzenbide substantiboa
·Kode penala 

VIII. Zigorraren proportzionaltasuna dela eta, Zigor Kodearen 576. artikulua aldatzea proposatu nahi dugu, 
artikulu hori Konstituzio Epaitegiak uztailaren 20ko 136/99 epaian ezarritakoari egokitzeko eta “jokabide ba-
liokideak” ezabatzeko, giza eskubideetarako Nazio Batuen errelatoreak gomendatzen duen moduan.

IX. Talde armatuko kidetzarik gabeko terrorismo-delitua desagerraraztea proposatzen dugu, Kode Penala-
ren 577. artikulua desagerraraziz, orobat delitu arrunten esparruan talde baten barruan geratzen ez diren 
indarkeria-jarduerak kokatzea.

X. Gorespen eta apologia delituak desagerraraztea proposatzen dugu, Kode Penalaren 578. artikulua de-
sagerrarazi edo aldatu bidez. Izan ere, interpretazio-mugak hain zehaztugabeak izateak ahuldu egiten ditu 
adierazpen-askatasunerako oinarrizko eskubiderako beharrezkoak diren babes-bermeak. Biktimen duinta-
suna eta horien ohorearen aurkako erasoen zigorra erabat babestea proposatzen dugu, hori arautegi admi-
nistratibo eta zibilen esparruan kokatuz, arlo penalaz kanpoko babesaren bidez.


