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EUSKAL PRESDAK. Auzitegi Nazionalean apelazio saioa egin zuten atzo 

Epaileak gaur erabakiko du 
Narbarteren kartzelatzeaz 
Asteartean espetxeratu zuten, apelazio helegitea aztertu aurretik 

Erredakrios 1 ionosriri . . tzaizkion isunak arinak zirela 
I eta  inoiz ez ziotela horregatik 

Fspainiako Auzitegi Nazionale- kartzela onurarik aizera bota 
ko Zigor Arloko Hirugarren Abokatwak erreguzko esan men abokaniak. Defentsa- 
Atalakgaur erabakiko du Kepa 
Narbarte euskal preswak kartze- 
l an jmi tuko  duen edo ez. Nar- 
barte asteartean atxilotu zuen 
Ertzaintzak, Bermeon Baldin- 
tzapeko askatasunean zegoen 
Ruth Alonso Bilboko Espetxe 
Zaintzako epailearen aginduz. 
zigorraren hiru laurdenak bete- 
ta dituelako Fiskalak, baina. 
apelazio hetegitea jarri zuen 
baldintzapeko askatasiinaren 
konira. Helegite hori aztertu 
baino bi egun lehenago atxilotu 
zuten Narbarte. 

Zigor Arloko Hinigarren Ata- 
lan sero bat egin zen airo Nar- 
barteren askatasunaren kontra- 
ko ~pe la r io  helegirea a7t~rtze- 
ko Pedro Ruhira fiskalak 
Espetxe Zaintzako epailearen 
erabakaindargabetzeo eskatu 

helegitea jarri du, 
apelazio helegitea aztertu 
baino lehenago 
espetxeratu dutelako 

zuen. Epaile horri hirugarren 
gradua ematea ez zegokola ar- 
gudiatu zuen fiskalak. Gainerit, 
esan zuen Narbarteren jarrera 
ez zeIa ona izan aurretik espe- 
txean izan zenean eta ETAko 
kidea zela Abokaiuak. baina. 
gogorarazi zion ETAko lagun- 
izaile izateagzttikzigortu zutela. 

Defentsarako eskubidfta urratu 
dela dio abokatuak 
hbokatuak Narbafie baldinha- 
pean aske uzteko eskatu men. 
Presoari espetxean ezarri zi- 

rako eskubidea urratu deTa eta 
prozeduran akatsak izan direla 
argudiatu men. 

BestaIde, eneguzko helegitea 
jarri zuten atzo Auzitegi Nazio- 
naleko Zigor Arloko Atalean. 
Espedientes Auzitegi horretara 
helduzenetik eginiko guztia ba- 
liogabeeeko eskatu men. Auzi- 
tegiak Espetxe Zaintzako epai- 
learen erabakia bertan behera 
utzi eta hetegitea aztertu baino 
lehenago kartzelatu izatea aipa- 
tu zuen. besteak beste. Horre- 
taz gain, Prozedura Krirninale- 
ko Legearen 504. artikuluaren 
baitan kartzelatu zutela eta ani- 
kulu hori ez dagokiola baldin- 
tzapeko askatasunari oroitarazi 
men, eta guztia abokatuakjaki- 
naren gainean jarri gabe egin 
nahi izan nitela. 

ESPETKE POLITIKA. Bi bokal lenearen atzeraeraninaren kontra arrertu dira 

Legea indarrean jarri aurretik 
zigortutakoei zigorrak osorik 
betearaztea babestu du CGPSk 

EuskaI presoei Bgormk gogor- 
tzeko lege aurrepmiehari ba- 
besa eman zion atzo Botere Ju- 
dizialaren Kontseilu Naysiko 
(CGPJ) Ikerketa Batzordeak, al- 
deko him boto eta k o n t d o  bi- 
rekin Batzordeko bost kideak 
bat etorri ziren txostenaren 
puntu ia denetan: legearen 
atzeraeragina izan zen desa- 
dostasun bakarra, eta horrega- 
tikbozkatumten kontra FSOEk 
proposatutako bi bokalek 

Legea indarreanjani aurretik 
epaituei euren zigorrak osorik 
betearaztea onartu zuen 
C G P k  Hilaren 4ko pienoan az- 
tertuko dute bemro, behin beti- 
ko testua PPren gobemuati bi- 
daltzeko sTerrorismo dditue- 
kinn lotuta zigarrak 30 urtetik 
40ra igotzea *<konstituzionalan 
dela dio txostenak, eta ez dela 
tratu bidegabea Bi aldaketa na- 
gusi proposatzen dihi tiETAren 
kontra aktibriki kolaboratzean 
presoak bergizarteratzeko bal- 
dintzen artehk kentzea, era bal- 

dintzapeko askatasuna loraeko 
bikumei eman beharreko kalte- 
ordainak anntzea. presoekdim- 
rik ez dutenean. KartzeIa onu- 
rak zigor osoaren arabera apli- 
katzea ere gaitzesten du 

Jose Maria Michavila Espai- 
niako Justizta ministroa pozik 
agenu zen. <iAholkuak» azter- 
tzeko prest daudela esan oste- 
an. nkolaborazio aktiboan beha- 
rrezkoa dela adierazi men 

Behin-behineko askaiasuna 
mugatzeko lege egitasmoari bu- 
mzko txostena. berriz. atzera 
bota niten. konírako hini boto- 
rekin. PSOEkproposatu bokal 
batek egin txostenak gogor kn- 
tikstzen zuen egitasmoa. Beste 
ponente bat izendatu m t e n  
aUo. bigarren tesm bat egiteko. 

&al deserosoak 
eztabaldstu nahl ez 
izatearr e otzi diote 
k k u n a r i ? ~ ~ - ~ ~ k  eta PPk 
PPk eta FSE-EEk i(ko1darke- 
nan egotzi ziotpn atzo Iñaki 
Azkuna BiIboko alkateari eta 
bere udal taldearr PPk e ta  
PSE-EEk Bilboko Sozialista 
Abertzaleak taldea desegite- 
ko proposamena eraman 
zuten atzoko osoko bilkura- 
ra. Rainn. gai hon eztabaida- 
tzear zela EAJko zinegotzi 
batzukosoko bilkura urzi eta 
gehiengoa ez zuela argudia- 
tuta plenoa berian behera 
utzi men Azkunak d a 1  de- 
serosoak ez eztabaidatu nahi 
izateap egotn zioten PPk eta 
fSE-EEk Hamabost egun 
barni osoko bilera berezia 
eskatuko dutela esan zuten 

Ezkerraldeko zaznl aazte 
aurkedu dira Esp'aifiako 
Auzitegi Haztonafean 
Wcerraldeko zazpi gaae  Es- 
painiako Auzitegi Naziona- 
leko epailearen aurrean aur- 
keztu ziren atzo. AIberto Bo- 
nilla. Alvaro Romero, 
Txerna Peret. Jorge Uruiie- 
la. Endika Abad. Jon de Mi- 
guel eta Hector Franco dira 
gazteak. Ertzaintzak joan 
zen umian saratu zen gazte 
horiek atxrlotzen Guztiak 
aske geraiu ziren. baina bik 
astelehenean itmli beharko 
dute deklamtzers. Bestalde, 
Espainiako Poliziak herene- 
gun Beasainen atxilotu Loi- 
naz Olano aske utzi zuten 
egun berean. 

Kanporaketetan gize 
eskubideak bartxatu 
direla dio Mexikoko 
Giza Eskubideen 
Batzordeak 

Mexikoko Giza Eskubideen Ba- 
tzorde Nazionalak euskal erre- 
fuxiatuen kanporaketetan giza 
eskubideak urratzen direta ai- 
tortu du. Euskal Herriko Giza 
Eskubideen Behatokiak jakina- 
razi duenez. alehen aldia da 
Mexikoko erakunde ofízial ba- 
tek modu horretako aitortza 
egiten duelas. Horren oinama 
Euske Heniko Giza Bskubideen 
Behatokiak 2001ean Mexikora 
bidalitako hostena da. Eehato- 
kiak ixosten hori M e i k a k o  Di- 
putaluen Ganberako Kexa, 
Gesiona eta InCormazio Babor- 
dera helarazi imen eta erakunde 
horrek Mexikoko Giza Eskubi- 
deen Batzorde Nazionalera. Ba- 
tzorde horrek ernaihak Behato- 
kira iml i  zituen. 

Mexikoko batzordeak dio sei 
kasutan urratu direla giza esku- 
Iiideak, Mkel Izpuma, Josu Go- 
tzon Larrea, Jose Angel Otxoa 
de Eribe, Mikel Arrieta. Leire 
Martinez eta Jagoba Codoren 
kanporaketetan, alegia. 

Lehengo lau kasuetan babor-. 
deak dio euren atiloketan eta 
migrazioaren prozesu adrninis- 
traliboeian iiirregulartasunakn 
izan zirela eta, hortaz, ssegurta- 
sun juridikoa, legalitatea eta as- 
katasun pertconalen giza esku- 
bideak urratusi zirela. Leire 
Martinez eta Jagoba Codoren 
kasuetan. berriz. batzordeak 
dio )iimegulartasunakn izan zi- 
rela rnigrazioaren pmzesu ad- 
ministratiboan eta. beraz. d e -  
galitatea eta segurrasunaren 
giza eskubideakurraniii zirela. 

Behatohak bt re  txostenean 
dio 1995etik 24 euskal errefu- 
xiatu kanporatu dituela Mexi- , 
kok Enbegen bitartez M&k 
giza eskubideei dagokienez. 
bere legeria nahiz nazioartekoa 
urraken duela salatu du Beha- 
toE& Gainem, dio kanporatu- 
tako 24 pertsonetatik 17k poli- 
ziaren e she tan  torturakjasan 
izana salatu zutela. 


