
EUSKAL HERRIKO KARLISTA ALDERDIA-E.K.A.ren ESTATUTUAK

Euskal Herriko Alderdi Karlista, bere izenak Espainiako Alderdi Karlistaren ia bi urteko
existentziaz ematen dion zama historikoaz jabeturik, eta berau bere gain hartuz, herri
batek kendutako askatasunak berreskuratzeko eta garaiko eskakizunetara egokitzeko
egindako  ahaleginaren  jarraitzailetzat  hartzen  da,  dela  Comunión  Tradicionalista,
Partido Jaimista, Partido Carlista izendapenarekin, dela Historian leku bat izan duen
beste edozein izendapenekin.

Askatasunen berreskurapenaren aldeko borroka luzean, garaiaren arabera jo izan da,
haiek lortzea posible izango zela uste zen lelo edo printzipioetara. Lehenik eta behin,
JAINKOA,  SORTERRIA,  ERREGEArenak  izan  ziren,  ondoren,  JAINKOA,  SORTERRIA,
FORUAK  ETA  ERREGEARENAK,  eta,  oraintsuago,  SOZIALISMO  eta  AUTOGESTIOA,
batzuetan  ASKATASUNA,  SOZIALISMOA,  KONFEDERAZIOA  ETA  AUTOGESTIOA
banakatuta, horietako guzti-guztiak gizona eta emakumea pertsona bihurtzen dituen
ASKATASUNA lortzeko, besteen askatasuna beste mugarik gabe, askatasun politikoa,
soziala, ekonomikoa eta indibiduala dakarrena, eta hori lortzera Euskal Herriko Alderdi
Karlistak  egungo  eta  etorkizuneko  jarduera  guztiak  baldintzatzen  ditu,  eta  horien
konkista  bitarteko  baketsu,  legal  eta  demokratikoen  bidez  lortu  nahi  du.

Aurreko  guztiaren  ondorioz,  eta  barne-demokrazia  zorrotzenarekiko  errespetua
oinarrizko printzipio gisa ezarrita, eta Bideo Konferentziaren bidez egindako Kongresu
Federalean onartutakoarekin bat etorriz, jasaten ari garen pandemiak eragin dizkigun
mugengatik,  2021eko  martxoaren  12an  pertsonak  biltzea  eragozten  baitu.
3/2015 Lege Organikoan alderdi politikoen arloan indarrean dagoen araudia betetzeko
adostutako aldaketen bidez ezartzen dira ESTATUTU hauek, EUSKAL HERRIKO ALDERDI
KARLISTA arautzeko.



1. TITULUA
ERAKETA ETA IZENDAPENA

1. Artikulua.-  Euskal  Herriko Alderdi  Karlista Alderdi  Politiko oso eta mugagabe gisa
eratuta dago, Alderdi Karlistako gainerako Espainietako Alderdi Karlistekin federatuta,
eta  Alderdi  Karlistaren  Estatutuak  dira  bertan  daudenen  inspirazio-iturri.
Gaur  egun  osatuta  dagoen  Euskal  Herriko  herrialde  bakoitzeko  Alderdi  Karlistek
osatzen  dute,  Araba,  Gipuzkoa,  Nafarroa  eta  Bizkaikoek,  bakoitza  bere  lurraldean
erabat  burujabe eta  euren artean  koordinatuta,  eta  etorkizunean  osa  daitezkeenei
irekita.

2. Artikulua.- Partido Carlista de Euskal Herria izena izango du gaztelaniaz eta Euskal
Herriko Karlista  Alderdia euskaraz,  eta E.K.A.  siglak gaztelaniaz  zein euskaraz,  beste
talde  batzuekin  nahastea  saihesteko  eta  politikoki  ezagunak  izateko.
Herrialde  ezberdinetan,  Partido  Carlista  de  Euskal  Herria  edo  Euskalerrico  Karlista
Alderdia  izango  da  bere  izena,  eta,  ondoren,  herrialdearen  gaztelaniazko  edo
euskarazko preposizioa.
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II. TITULUA

HELBURUAK ETA XEDEAK

3.  Artikulua.-  E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistak,  karlismoaren  ehun  urtetik  gorako
tradizioari leial izanik, Espainiarren konfigurazio konfederala lortu nahi du, horien guztien itun
aske eta borondatezkoaren bidez eta gizarte aske, demokratiko eta sozialki justu bat ezarriz,
eta  Euskal  Herriko  errealitate  soziologikoari  eduki  politikoa  emanez,  bere  herrialdeen
autonomia errespetatuz, baina horien arteko koordinazioa sustatuz, askatasunez erabakitzen
duten moduan.

4. Artikulua.- Adierazitako helburuak lortzeko, E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistak,

a).-Edozein gizarte-mailatako erakunde, korporazio, elkarte edo egitura demokratikoko
beste  edozein  erakundetan  parte  hartzen  saiatuko  da.  
Euskal  Herriko  edo  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  edozein  lurraldetan,  gizarteari
planteatutako arazoak konpontzen saiatzeko.

b).-Kideei  prestakuntza  emango  die  eraldaketa  sozial  eta  politikoan  eragina  izan
dezaten.

III. TITULUA 
 EGOITZA

5. Artikulua.- E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistaren egoitza soziala honako hau izango da:
Nafarroako  Erresuma  zaharraren  hiriburua,  Iruñea,  Pozoblanco  kalea  15  bis,  1.  ezkerra.
Egoitza hori ere adieraziko da errekerimendu eta jakinarazpenetarako.
Helbide hori,  Nafarroako E.K.A.rena ere badena,  E.K.A.rena izango da Alderdiaren egoerak
independente izatea ahalbidetzen duen arte, baina beti Iruñearen barruan.
Helbide elektronikoa: eka@partidocarlista.org 

IV. TITULUA
IKURRAK

6. Artikulua.-  Espainietako Alderdi Karlistaren edo Alderdi Federalaren berezko sinboloez
gain, Euskal Herriko Alderdi Karlistaren (E.K.A.) ikur propio eta bereizitzat hartzen da San
Andresko  edo  Borgoinako  gurutzeak  erdian  gurutzatutako  bandera  zuria,  gorriz,  eta
Gurutzearen beheko angeluan E.K.A. letrak.

Entseina edo ikur gisa, San Andresen Gurutzea edo Borgoina gorriz eta Gurutzearen beheko
angeluan E.K.A. letrak.

Horiek ere, herrialdearen izena E.K.A. siglen azpian dutela, herrialdeenak izango dira.

mailto:eka@partidocarlista.org
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V. TITULUA
E.K.A.-REN ORDEZKARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK

LEHENENGO ATALA.- KIDE ANITZEKO ORGANOAK

A) .- Euskal Herriko KarlistaAlderdiaren Batzar Nagusia, E.K.A.

7. Artikulua.- E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistaren subiranotasuna Batzar Nagusian datza.

8.  Artikulua.-  E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistako  kide  guztiek  osatzen  dute  Batzar
Orokorra, eta Herrialde desberdinetako kide guztiek osatuko dute.

9.  Artikulua.-  Batzar  Nagusira  bertaratzea  pertsonala  edo  konpromisarioen  bidezkoa  izan
daiteke, erabakitzen denaren arabera. Lehenengo kasuan, bertaratzea zuzenean edo Euskal
Herriko  Alderdi  Karlistako,  E.K.A.ko,  beste  kide  baten  esku  utziz  egin  ahal  izango  da,  eta
ordezkaritza hori idatziz egiaztatu beharko da Batzarra hasi baino lehen.

Egoerak  hala  eskatzen  duenean,  dela  halabeharrez,  dela  pandemia  baten  edo  bestelako
egoera larriren baten ondorioz pertsonak lurraldean zehar mugitzeko mugengatik, batzarrak
bideo-konferentzia bidez egin ahal izango dira.

10.  artikulua.-  Batzarrak,  gutxienez,  lau  urtean  behin  egin  beharko  du  ohiko  bilera.  Ohiz
kanpoko izaeraz, gaiaren garrantziak hala eskatzen duenean.

E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistako Idazkari  Nagusiak  deituko du,  bere  ekimenez  edo
Batzorde Politikoaren erabakiz, edo Alderdiko afiliatuen laurden batek eskatuta, gutxienez.

11. Artikulua.- Batzar Gorenak eta subiranoak bere eskumenekoak dira Euskal Herriko Alderdi
Karlistari, E.K.A.ri, eragiten dioten gai guztiak, eta zerrendatzeko baino ez dira.

a) E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistaren estatutuak onartu eta aldatzea.
b)  Federatutako  Alderdi  Karlisten  ildo  ideologikoa  Araba,  Gipuzkoa,  Nafarroa  eta
Bizkaiko lurraldeen behar eta zirkunstantzietara egokitzea.
c) E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistaren jardunbideak ezartzea.
d)E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  gobernu-zuzendaritzako  organoen
kudeaketak berrikustea.
e) Gipuzkoako Foru Aldundiko GHeneral idazkaria gehiengo soilez izendatzea.
E.K.A. eta izendapena ezeztatzekoa.

12.  Artikulua.-  Batzar  Nagusiaren  funtzionamendua  eta  garapena,  deialdia  egiten  denetik
amaitzen den arte, besterik ezartzen ez den arte doituko da, salbu eta estatutu hauetako 9.
artikuluan  Bideo-Konferentziaren  bidez  Alderdi  Karlista  Federalaren  Biltzarrak  arautzen
dituzten arauetan adierazitakoa.

Erabakiak  gehiengo  soilez  hartuko  dira,  zuzeneko  sufragio  aske  bidez,  salbu  eta  botoa
eskuordetzaz ematea erabakitzen bada; hori aginduzko agindu bidez egingo da, eta agindu
hori sekretua izango da beti.
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B) .- Euskal Herriko Karlista Alderdiaren Batzorde Politikoa, E.K.A.

13.  Artikulua.-  Batzorde  Politikoa  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  (E.K.A.)  zuzendaritza-
organo  gorena  da.  Idazkari  nagusia  du  buru,  eta  lurralde  historiko  bakoitzeko  gutxienez
pertsona  batek  eta  gehienez  hiruk  osatuko  dute,  lurralde  historiko  bakoitzeko  Alderdiko
kideek hautatuta, askatasunez eta isilpean.

14.  Artikulua.-  Batzorde Politikoa idazkari  nagusiak deituko du, bere ekimenez edo kideen
erdiek eskatuta. Behar bezala deitutako bertaratuen gehiengo soilez hartuko dira erabakiak.

15. Artikulua.- Batzorde Politikoa Batzarraren organo delegatua da, eta bere gain hartzen ditu
Batzarrak deialdien arteko aldietan sortzen dituen eginkizunak eta eskumenak.

16.  Artikulua.-  Oro  har,  honako  hauek  izango  dira  Batzorde  Politikoaren  eginkizunak  eta
eskumenak:

a).- E.K.A. Euskal Herriko Karlista Alderdiko organo eta kide guztientzat lotesleak diren
lurralde historikoetarako ekintza eta jarraibide orokorrak erabakitzea.
b).- Batzar Nagusiaren erabakiak betetzen direla zaintzea.
c).- Batzar Nagusiari jarduketa- eta kudeaketa-programak proposatzea.
d).-  Lau  lurralde  historikoetarako  politika  bideratzea  eta  estrategia  eta  taktika
aplikatzea, Batzar Nagusian erabakitakoaren arabera.
e) Lurralde historikoen artean sortzen diren gatazkak ebazteko eskumena izango du.
f).- Aurrekontuaren garapena ezagutzea eta onartzea.
g).-  E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  zerbitzuen  funtzionamendu  normala
zaintzea.
h) Diziplina-ahala erabiltzea.
i).- Batzarrak eskuordetzen dizkion eskumen guztiak.

C.- GATAZKA ETA BERMEEN KONTSEILUA

17. Artikulua.- Lurralde bakoitzeko kide batek osatuko du. Ahal dela, prestakuntza juridikoa
izango du. Batzarrek hautatuko dute afiliatuen artetik, gehiengo soilez, eta lau urtez beteko
dute  kargua.  Subsidiarioki,  lurralde  bakoitzeko  komite  politikoek  aukeratu  ahal  izango
dituzte.

Euskal Herriko Alderdi Karlistaren Gatazka eta Bermeen Kontseiluko kide izatea bateraezina
izango da Alderdi  Karlista  Federalaren Gatazka  eta Bermeen Batzordeko kide izatearekin,
azken hori Euskal Herriko Alderdi Karlistaren Kontseiluaren ebazpenetara aurkez daitezkeen
erreklamazioen  instantzia  gorena  baita.  Era  berean,  bateraezina  izango  da  karguren  bat
izatearekin, dela banakakoa, dela kide anitzeko organo iraunkorrekoa, hala nola lurraldeko
batzorde politikoetakoa.

18. Artikulua.- Alderdi Karlista Euskal Herritik kanporatzeko eta bertan behera uzteko zigorrak
aurreikusita dituzten zenbait gertakariren ondorioz tipifikatutako diziplina-arazoak ebaztea
du xede.

Era berean, afiliatuen eskubideak errespetatzen direla zainduko du, eta beren betebeharrak
bete ditzaten exijituko du.
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19.  Artikulua.-  Gatazka  eta  Bermeen Kontseiluko kideek  lehendakari  bat  aukeratuko dute
beren artean.
Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, eta berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoak
ebatziko du.

EUSKAL HERRIKO ALDERDI KARLISTAREN DIZIPLINA- ETA FUNTZIONAMENDU-ARAUDIA

1.- DIZIPLINA-ARAUBIDEAREN SARRERA ETA OINARRI OROKORRAK

Printzipioz, militanteei eta zuzendaritza-organoei dagokie barne-kargu hartzea, erakundearen
funtzionamenduari  kalte  egin  diezaioketen  portaerak,  jarduerak  eta  jarrerak  zuzendu eta
zuzendu daitezen.

Hala  ere,  zenbait  egitate  tipifikatuta  daude,  eta  egitate  horietarako  aurreikusita  daude
militantzia eteteko eta erakundetik kanporatzeko zehapenak. Kasu horietan, GATAZKA ETA
BERMEEN KONTSEILUA (KKK) da zehapen horiek onartzeko organo eskuduna.

GATAZKA ETA BERMEEN BATZORDEAREN ZUZENBIDEKO OINARRIA

Gatazka eta Bermeen Batzordea Euskal Herriko  Karlista Alderdiaren kide anitzeko organoa
da, eta Euskal Herriko Alderdi Karlistako afiliatuen gaineko jurisdikzio esklusiboa du.

DIZIPLINA BATZORDEAREN PROZEDUREN ONDORIOETARAKO AFILIATUAREN DEFINIZIOA

Euskal  Herriko  Karlista  Alderdiko  afiliatua  edo  militantea  Euskal  Herriko  lurralde
desberdinetako  edozein  erroldatan  alta  emanda  dagoen  pertsona  da,  bere  Estatutuek
kideentzat aitortzen dituzten eskubide eta betebeharrak dituena, eta, ondorioz, Alderdiaren
diziplinaren mende dagoena.

DIZIPLINA-ESPEDIENTEA

Diziplina-prozedura militanteren batek sinatutako eta datatutako salaketa baten bidez hasten
da. Komiteak beharrezkotzat jotzen badu, salatzaileari eskatu ahal izango dio bere salaketa
ulergarriago egiteko eta hobetzeko, bai eta salaketa berresteko ere, izapideekin jarraitu baino
lehen. Komiteak kideetako bati enkargatuko dio espedientearen instrukzioa, eta izendapena
txandakakoa izango da;  horrela,  instrukzio-egile  batek ere ez ditu bi  espediente jarraituta
izango, eta kide guztiak txandakatu egingo dira jarraibideetan.

Jarraian,  espedientearen  instruktorea  arduratuko  da  salaketa  egiaztatzeaz,  eta  idazkari
nagusiari eta ustezko arau-hauslea kide den lurraldeko idazkariari jakinaraziko die. Azkenik,
plegua eta karguak salatuari helaraziko dizkio, 10 egun naturaleko epean alegazioak idatziz
aurkez ditzan. Komenigarritzat jotzen badu, epe horretan entzunaldia eman ahal izango dio
salatuari.

Alegazioak egiteko eta entzunaldia egiteko epea igaro ondoren,  instruktoreak hamar egun
naturaleko epea izango du ebazpen-proposamena egiteko KKKren osoko bilkuraren aurrean,
eta azken horrek hilabeteko epea izango du (datatik datara) proposamena ebazteko.

Diziplina-espedienteak honako hauek ditu:
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Salaketa-idazkia  eta  dokumentazioa,  CCGren  hartu-agiriarekin  Kargu-orria,  instruktoreak
emana, salaketa egiaztatu ondoren.

Idazkari  federalei  eta lurralde-idazkariei  jakinaraztea.  Salatuari  jakinaraztea,  eta alegazioak
aurkezteko epea jartzea, aurretik adierazitako epeekin.
Alegazio-idazkia eta horrekin batera doazen dokumentuak. Eta entzunaldiaren kasuan, akta.

Gertakarien txostena eta kalifikazioa, instruktoreak egina.
CCGren osoko bilkurak hartutako ebazpena, salatuari eta kasuan kasuko idazkariei helaraziko
zaiena. Betearazpenaren data jasoko da. Betearazpenpekoak, jakinarazpena jaso eta hamar
egun naturaleko epean, ebazpenaren aurkako errekurtsoa aurkeztu ahal  izango du organo
erabakitzaile  beraren  aurrean,  eta  organo  horrek  beste  hamar  egun  natural  izango  ditu
ebazpena berresteko edo errekurtsoa baiesteko.

Berraztertzeko errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren aurka, hamar egun naturaleko epean
apelazio-errekurtsoa  aurkez  daiteke  ALDERDI  KARLISTA  FEDERALAREN  BATZORDE
KARLISTAren aurrean. Azken organo horrek errekurtsoa ezesteko emandako ebazpena ezin da
errekurritu Alderdi Karlistako beste organo baten aurrean, eta jurisdikzio arruntean irekitzen
du akzioaren bidea; zehatutako afiliatuak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu Estatuko
auzitegietan demanda jarrita.

GATAZKA ETA BERMEEN BATZORDEAREN INFORMAZIO-GAITASUNA

Euskal  Herriko  Karlista  Alderdiaren  organo  espezializatu  gisa,  CCGk,  beti  kide  anitzeko
moduan jardunez, Euskal Herriko Alderdi Karlistako kide anitzeko organoei txostenak egiteko
ahalmena  du.  Behartuta  dago  gaiei  buruzko  txostenak  egitera
Bere  eskumena,  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistako idazkari  nagusiak  horretarako  eskatzen
duenean.

MILITANTZIA ETETEA

Militantzia etetea Euskal Herriko Alderdi Karlistaren bizitza osoa aldi baterako baztertzea da.
Zehapen  larria  da,  eta  falta  astunei  dagokie;  ezin  izango  da  inoiz  zehapen  hori  ezarri
dagokion diziplina-espedienterik gabe.

Etenaldiak irauten duen bitartean,  zehatuak ezin izango du afiliatu-eskubiderik baliatu,  ez
bileretara joan, ez iritzi ideologikoak argitaratu, ez kongresuetara ponentzien egile izan, ez
jardunaldi ideologikoetarako azterlanen egile izan, ez Alderditik informazio arrunta jaso, ez
aukeratu eta hautatua izan, ez alderdiko komunikabideak administratu, ez horietan idatzi.
Hala  ere,  afiliatu-kuota  ordaindu  beharko  du,  eta  Alderdiak  agindutako  lan-karga  egin.
Kanpora  begira  ezin  izango  du  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  inolako  adierazpenik
arriskuan jarri.

Behin-behineko neurria izan daiteke, kanporatu baino lehen, batez ere ideologiaren kontrako
kasuetan,  edo  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  ildo  ofiziala.
Militantzia eteteko arrazoiak dira, besteak beste:

Euskal Herriko Karlista Alderdiko edozein organoren jarduera deslegitimatzen duen iraina,
kalumnia  eta  zabalkunde  edo  gutun  bidez  argitaratzea,  bai  banakakoa,  bai  kolegiatua.
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Alderdiaren organoekiko errespetu falta, Federalak edo Euskal Herria izan.

Leialtasun-printzipioa  urratzea:  Alderdi  Karlistak  sostengatutako  foroetan  ildo  ofizialaren
esku-hartze desleialak egitea, federala edo lurraldekoa izan.

Jakinaren  gainean  egonda,  Alderdi  Karlistako  organo  eta  afiliatuei  informazio  faltsuak
jakinaraztea.

Afiliatu-kuotaren urteko bat justifikaziorik gabe ez ordaintzea.

Afiliatuen informazio-eskubideari dagokion informazio- eta gardentasun-printzipioa urratzea.

Biltzar Nagusiak ez betetzea eta ebazpenak eta mandatuak.

Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  Idazkaritza  Nagusiaren  baimenik  gabe  Alderdi  Karlista
Federalean sartuta ez dauden erakunde karlistekin harremanak ezartzea.

USTELKERIAREKIN LOTUTAKO DELITUAGATIK AHOZKO EPAIKETA IREKITZEKO AUTOA EMAN
DUEN  PROZESU  PENAL  BATEAN  SARTUTA  DAGOEN  AFILIATU  ORO  BERE  AFILIAZIOA
KAUTELAZ ETA AUTOMATIKOKI ETENGO DA.

Zehatzeko moduko jokabideen zerrenda horrek ez ditu agortzen zehatzeko modukoak diren
kasuak; izan ere, Euskal Herriko Alderdi Karlistaren Batzorde Politikoak zerrenda hori zabaldu
ahal  izango  du,  eta,  kasu  horretan,  zigortzekoak  izan  daitezkeen  gertakarien  zerrenda
argitaratuko da.

EUSKAL HERRIKO ALDERDI KARLISTATIK KANPORATZEA.

Alderdi Karlista Euskal Herritik kanporatzea diziplina-ebazpenik larriena da, eta izaera larriko
batzordeek  bakarrik  ezarri  ahal  izango  dute,  diziplina-espedientearen  instrukzioa  egin
ondoren.

Kanporatzeko arrazoiak dira:

1.-Karlista  Alderdiko  hautetsi  kargua  betetzean  egindako  prebarikazioa.
2.-Karlista Alderdiko hautetsia izateko ustelkeria. 

3.-Funtzionario-eroskeria Alderdi Karlistako hautetsi-karguan.

4.-Karlista Alderdiko hautetsi kargua betetzean eroskeria. 

5.-Alderdi Karlistako hautetsi kargua betetzean xantaia egitea.

6.-Delitu  hauetakoren  batengatik  irmo  kondenatutako  afiliatua  behin  betiko
kanporatuko da Euskal Herriko Alderdi Karlistatik.

7.-Karlista Alderdiko beste afiliatu baten aurka egindako xantaia.

8.-Karlista Alderdiko organoek onartu ez dituzten ondasun higigarriak edo higiezinak
bereganatzea, distraitzea, salerostea edo saltzea.

9.-Militantzia bikoitza alderdi politikoetan eta elkarteetan.

10.-Beste  afiliatu  batzuei  dagozkien sinadurak,  zigiluak  eta  gainerako identifikazio-
elementuak  usurpatzea,  bereziki  Alderdi  Karlistaren  barruan  karguren bat  dutenei
dagozkienak.

11.-Alderdi  Karlistaren  dokumentuak  manipulatzea,  bereziki  gobernu-organoen
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edozein motatako aktak eta Diruzaintzako dokumentuak.

12.-  Alderdi  Karlistaren  informazioa  edo  barne-dokumentuak  behin  eta  berriz
iragaztea.
13.-  Alderdiaren  aplikazio  informatikoen  gakoetara  baimenik  gabe  sartzea,  horiek
jendaurrean  zabaltzea,  beste  afiliatu  batzuei  edo  alderdikoak  ez  diren  pertsonei
entregatzea, eta, era berean, Alderdiaren web-orrietako gako informatikoak aldatzea,
eta  Alderdiko  organoek  eskatuta  horiek  itzultzeari  edo  horiei  jakinarazteari  uko
egitea.

14.-Alderdi  Karlistaren  edozein  aplikaziotarako  sabotaje  informatikoa.
15.-Afiliazio-kuota  behin  eta  berriz  ez  ordaintzea  ondoz  ondoko  bi  urte  baino
gehiagoz, justifikatutako arrazoirik gabe.

16.-Konspirazioa  edo  ahalegina  eta  Alderdi  Karlistaren  funtzionamendu-arauak
iraultzea.

17.-Behin eta berriz uko egitea Euskal Herriko Alderdi Karlistako afiliatuek dituzten
agiriak eskuratzeko eta informazioa jasotzeko eskubideari.

18.-Karlista  Alderdiko  organoek  egindako  argitalpen,  gutun  eta  adierazpenei
zilegitasuna kentzen dieten albiste eta iruzkinak argitaratzea, bai eta organo horiek
egindako eskaerak ere, jarduera politikoa zalantzan jar dezaten. Era berean, organo
bati izen ona kentzeko asmoz, foro karlistetan argitaratzen direnean.

19.-Karlista  Alderdiaren  prentsa-elementuetan  artikulu  edo  albisteak  argitaratzea,
dela  Euskal  Herrikoak,  dela  Espainiako  beste  Alderdi  Karlista  batekoak,  egilearen
izena agertu gabe, dela nortasun faltsu edo fikziozkoarekin, eta benetako egilearen
datuak  emateari  uko  egitea,  dagokion  organoak  hala  eskatzen  dionean;  izan  ere,
Datuak  Babesteko  Araudiak  datuen  tratamendua  egiteko  ardura  duten  organo
eskudunak babesten ditu, eta kontuan hartutako egoera batek egiaren eta Alderdi
Karlistaren aurkako atentatu larria dakar. Ezezkoa desobedientzia oso larria da, eta
delitu bat egitea estali dezake.

Arau-hauste  larrien  zerrendan  jasotako  kasuetan  izan  ezik,  alderditik  kanporatuak
ezin izango dira berriro afiliatu izan kanporatu zirenetik gutxienez urtebete igaro arte,
eta desgaikuntza- edo espetxe-zigorra dutenak bi zigorrak betetzera egokituko dira.

AZKEN XEDAPENAK.

Edozein diziplina-espedienteren instrukzioak ezingo du hiru hilabete baino gehiago
iraun.

Ebazpenak  hartzeko,  estatutu  hauetako  19.  artikuluan  ezarritakoa  hartuko  da
kontuan.  
Abstentzioei eta errefusatzeei dagokienez, administrazio-prozedurako legeriari buruz
ezarritakoa beteko da.

BIGARREN ATALA 

EUSKAL  HERRIKO  ALDERDI  KARLISTAKO  IDAZKARI  NAGUSIAREN  BANAKAKO
ORGANOAK

20.  Artikulua.-  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistako  Idazkari  Nagusia  Batzarrak
aukeratuko  du  lau  urterako,  eta  berriro  hautatua  izan  daiteke.
Hautatzeko bozketa boto aske eta sekretuaren bidez egingo da.
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21. artikulua.- Idazkari nagusiak Euskal Herriko Alderdi Karlistaren ordezkaritza izango
du eta honako ahalmen hauek izango ditu:

a)  .-  E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  ordezkari  izatea  alderdi
ekonomiko, zibil,  politiko eta administratibo guztietan,  eta, ondorioz,  haren
izenean eta ordezkaritzan eskuduntza guztiekin jardun ahal  izatea,  E.K.A.ko
Batzorde Politikoak aldez aurretik erabakia hartuta.

b) .-  Batzorde politikoaren bilerarako deialdia egitea,  bilera horretako buru
izatea eta bilera bertan behera uztea behin-behinean,  muturreko kasuetan.
Kasu  horretan,  beste  bilera  bat  egin  beharko  da,  gehienez  ere  hamabost
eguneko epean, etendako erabakia edo erabakiak behin betiko berretsi edo
deuseztatzeko.

c)  .-  Batzorde  Politikoaren  Batzarraren  erabakiak  betetzen  direla  zaintzea.
d) .- E.K.A. Euskal Herriko Karlista Alderdiaren politika koordinatzea lurralde
historikoetan.

e) .-  E.K.A.  Euskal  Herriko Karlista Alderdiaren politika planifikatzea,  Alderdi
Karlista Federalarekin bat etorriz.

f)  .-  Lurralde  historikoetako  idazkariak  koordinatzea  eta  Alderdi  Karlista
Federalarekin koordinatzea.

g) .- Alderdiaren estrategiaren eta taktikaren barruan beharrezkotzat jotzen
dituen erabaki guztiak hartzea, eta erabaki horien ardura Batzar Nagusiaren
eta Batzorde Politikoaren aurrean hartzea.

h).-  EKEk  eskatzen  dituen  zerbitzuak  eratzea  eta  izendapenak  egitea.
i) .- Buru egiten duen bilkuren akta egitea, eta horien eta E.K.A.n dauden agiri
guztien  ziurtagiria  egitea,  bere  kabuz  edo  berak  izendatutako  akta-
idazkariaren bidez.

j) Era guztietako egintza politiko, ekonomiko eta juridikoetarako, eta horien
artean,  auzietarako ahalmen orokorrak  abokatu  eta prokuradoreei  ematea,
eta bereziak,  hala badagokio,  EKEko Batzorde Politikoak aldez aurretik hala
erabakita.

k)  .-  E.K.A.  Euskal  Herriko  Karlista  Alderdiaren  zuzendaritza-  edo  gobernu-
organoren batek betetzen ez dituen Batzorde Politikorako edo beste edozein
kudeaketa.

BIGARREN ATALA 
EUSKAL HERRIKO ALDERDI KARLISTAKO IDAZKARI NAGUSIAREN BANAKAKO ORGANOAK

VI. TITULUA
ORDEZKARITZA ETA GOBERNU ORGANOAK LURRALDE HISTORIKOETAN

LEHENENGO ATALA – KIDE ANITZEKO ORGANOAK

A).-E.K.A.ren Batzar Nagusia lurralde historiko bakoitzean.

22. Artikulua.- Lurralde historiko bakoitzeko Batzarra da bertako organo gorena, eta lurralde
horretako E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistako kide guztiek osatuko dute, beren kabuz edo
konpromisarioen bidez.
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23.  Artikulua.-  Lurralde  historikoetako batzarrak  urtean behin  egingo  dira,  baina  ezohiko
deialdia egin ahal izango da, dagokion lurraldeko afiliatuen laurdenak edo lurralde horretako
EKEko idazkariak hala eskatzen badu.

24. Artikulua.- Batzarrak, lurralde bakoitzaren barruan, organo gorena eta subiranoa izanik,
bere eskumenekoak dira Euskal Herriko Alderdi Karlistari eragiten dioten gai guztiak. Alderdi
Karlista horretan, honako hauek aipatzen dira, zerrendatzeko soilik:

a).-  E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistaren ildo ideologikoa lurraldearen behar eta
zirkunstantzietara  egokitzea,  lurraldearen  planteamendu  ideologiko  orokorretatik
aldendu gabe.
b).- E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistak lurraldean jarduteko jarraibideak ezartzea.
c).-Zuzendaritza-  eta  gobernu-organoen  kudeaketak  berrikustea  E.K.A.  lurralde
horretan.
d).-  Lurralde horretako idazkaria hautaketa bidez izendatzea, zuzenean eta isilpean,
eta izendapena errebokatzea.

25. Artikulua.- Batzarra dagokion lurraldeko idazkariak deituko du, eta bere funtzionamendu-
arauak, besterik zehazten ez den bitartean, Euskal Herriko Alderdi Karlistaren Batzar Nagusiak
(E.K.A.) ezarriko ditu.

26.  Artikulua.-  E.K.A.ren  Batzar  Nagusiaren  erabakien  eta  lurralde  bateko  Batzarraren
erabakien  artean  kontraesanik  egonez  gero,  gatazka  E.K.A.ren  Batzorde  Politikoaren  esku
utziko da, eta Batzorde Politiko hori konpontzen saiatuko da. Hori lortzen ez bada, lurraldeko
Batzarraren  irizpidea  nagusituko  da,  gai  zehatza  eta  esklusiboa  denean,  eta  Batzar
Nagusiarena,  gaiak  lurralde  historiko  bati  baino  gehiagori  eragin  ahal  dionean.  Hartutako
erabakia betetzen ez bada, gaia EKEren Gatazka eta Bermeen Kontseiluaren esku utziko da.

B) .- E.K.A.ren Batzorde Politikoa lurralde historiko bakoitzean.

27.  Artikulua.-  Batzorde  Politikoa  E.K.A.  Euskal  Herriko  Karlista  Alderdiaren  lurraldeko
zuzendaritza-organo gorena da. Lurraldeko idazkari nagusia izango da buru, eta lurraldeko
eremu  edo  mugape  bakoitzeko  ordezkari  bana  izango  dute  jarduera  zehatzetako
idazkariek.

28. Artikulua.- Batzorde Politikoa lurraldeko idazkari nagusiak deituko du, bere ekimenez
edo kideen erdiek eskatuta.

29. Artikulua.- Batzorde Politikoa Batzarraren organo delegatua da, eta bere gain hartzen
ditu Batzarrak deialdien arteko aldietan sortzen dituen eginkizunak eta eskumenak.

30. Artikulua.- Oro har, hauek izango dira lurraldeko Batzorde Politikoaren eginkizunak eta
eskumenak:

a).-Bere  lurraldeko  E.K.A.  Euskal  Herriko  Karlista  Aladerdiarentzat  eta  ordena
politiko,  sozial,  juridiko  eta  ekonomikoarentzat  ekintza  eta  jarraibide  orokorrak
erabakitzea.
b).-Batzar Nagusiaren erabakiak betetzen direla zaintzea.
c).-Batzar Nagusiari jarduketa- eta kudeaketa-programak proposatzea. 
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d).-Politika  bideratzea  eta  adostutako  estrategia  eta  taktika orokorra  aplikatzea.
Batzar Nagusian.
e).-Aurrekontua aplikatzea eta garatzea.
f).-Alderdiak eta zerbitzuek lurraldean behar bezala funtzionatzen dutela zaintzea.
g).-Batzarrak ematen dizkion eskumen guztiak.

BIGARREN ATALA.- BANAKAKO ORGANOAK

Lurralde historikoko idazkaria
31.Artikulua.-  Lurralde bakoitzean E.K.A.  Euskal  Herriko Karlista  Alderdiko idazkari
nagusi bat egongo da, Lurraldeko Batzarrak gehiengo soilez hautatua.

32. Artikulua.- Agintaldia lau urtekoa izango da, eta berriro hautatu ahal izango da.

33.Artikulua.-  Lurralde  bakoitzeko idazkari  nagusiak  bere  lurraldeko E.K.A.  Euskal
Herriko Alderdi  Karlistaren ordezkaritza izango du, arlo eta alderdi  guztietan,  eta,
besteak beste, honako ahalmen hauek aipatuko ditu:

a) .- Bere lurraldeko E.K.A. Euskal Herriko Alderdi Karlistaren ordezkari
izatea, alderdi ekonomiko, zibil, ondarezko, politiko eta administratibo
guztietan,  eta,  ondorioz,  bere  izenean  eta  ordezkaritzan  eskuduntza
osoz jardun ahal  izatea,  bere  lurraldeko Batzorde  Politikoak erabakia
hartu ondoren.

b) .-  Batzorde Politikoaren bilerarako deialdia egitea, bilera horretako
buru izatea eta bilera bertan behera uztea, muturreko kasuetan. Kasu
horretan, beste bilera bat egin beharko da hamabost eguneko epean,
etendako  erabakia  edo  erabakiak  behin  betiko  berretsi  edo
baliogabetzeko.

c).-  E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi  Karlistaren  politika  gainerako
lurraldeekin koordinatzea, E.K.A.ko idazkari nagusiaren bitartez.

d).-  Biltzarraren  eta  Batzorde  Politikoaren  erabakiak  betetzen  direla
zaintzea.

e).-E.K.A. Euskal Herriko Karlista Alderdiaren politika planifikatzea bere
lurraldean,  aldez  aurretik  bere  Lurraldeko  Batzorde  Politikoak  hala
erabakita.

f).-Bere lurraldeko zonaldeetako jarduerak koordinatzea.

g).-Alderdiaren  estrategiaren  eta  taktikaren  barruan  beharrezkotzat
jotzen dituen erabaki guztiak hartzea, eta erabaki horien ardura Batzar
Nagusiaren eta Batzorde Politikoaren aurrean hartzea.

h) Beharrezko zerbitzuak eratzea eta izendapenak egitea.
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i).-Berak  edo  berak  izendatutako  akta-idazkariak  zuzentzen  dituen
bilkuren akta egitea, eta bilkuren eta mota guztietako agirien ziurtagiria
egitea.

j).-Era guztietako egintza politiko,  ekonomiko eta juridikoetarako eta,
horien  artean,  auzi  orokorretarako  ahalak  ematea  abokatu  eta
prokuradoreei,  eta,  hala  badagokio,  bereziak,  bere  lurraldeko Komite
Politikoak hala erabaki ondoren.

k).-Batzorde  Politikoak  edo  lurraldeko  E.K.A.  Euskal  Herriko  Alderdi
Karlistaren zuzendaritza- edo gobernu-organoren batek egiten ez dituen
beste edozein gestio.

VII. TITULUA

EUSKAL HERRIKO ALDERDI KARLISTAKO KIDEAK, E.K.A.

34. Artikulua.- Euskal Herriko Alderdi Karlistako kideek afiliatu izena jasoko dute.

35. Artikulua.- Alderdian afiliatu ahal izango dira 18 urtetik gorako pertsona guztiak, baldin
eta kide izateko nahia idatziz adierazten badute eta ildo ideologikoa onartzen badute, eta
estatutuak errespetatzeko konpromisoa hartzen badute.

36.  Artikulua.  -  Diru-sarrera  orok  bi  atsekabeturen  abala  izan  beharko  du,  eta  horrek
adieraziko du eskatzailea ez dela beste alderdi politiko batekoa.

37.  Artikulua.-  Dagokion lurraldeko idazkariak onartuko du onarpen-eskaera, eta Batzorde
Politikoak onartu edo baztertu egingo du, arrazoiak emanez.

38. Artikulua.- Afiliatua dela egiaztatzeko, dagokion identifikazio-agiria aurkeztu beharko da,
lurraldeko idazkariak, idazkari nagusiak eta EKEk sinatuta.

A) Afiliatuen eskubideak:

39. Artikulua.- Afiliatuek honako eskubide hauek izango dituzte:

a).-Batzarretan parte hartzea, hitza eta botoa izanik.
b).-Alderdiko edozein kargutarako hautatua izatea.
c).-Alderdiaren jardueren eta erregimen ekonomikoaren berri izatea.
d).-Gatazkarik izanez gero, Gatazka eta Bermeen Komitera jotzea.

B) Afiliatuen betebeharrak:

40. Artikulua.- Afiliatuek betebehar hauek izango dituzte:

a).-Alderdiaren  programa  politikoa  egiten  laguntzea,  bai  eta  programa  horrek
burutzen dituen jarduera guztietan ere.
b).-Alderdiko organoen erabakiak errespetatu eta betetzea. 
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c).-Hitzemandako kuota ordaintzea.
d).-Alderdia mantentzen laguntzea, ordezkaritza- eta gobernu-organoek behar bezala
onartutako proportzioan.
e).-Alderdiaren diziplinari men egitea.
f).-Alderdiaren  ildo  ideologiko  eta  politikoarekin  bat  datorren  jarrera  politiko  eta
soziala publikoki izatea.
g).-Alderdiarekin zerikusia duten gaietan sekretua gordetzea, alderdiak hala eskatzen
duen kasuetan.
h) Bere gain hartu dituen edo agindu zaizkion kudeaketen berri ematea.
c).-Afiliatuen arau-hausteak edo hutsegiteak.

41.  Artikulua.-  Arau-haustetzat  edo  faltatzat  hartuko  dira  afiliatu  batek  betebeharrak
haustea, eta estatutu hauetako 19. artikuluan adierazitako zehapenei eta diziplinari buruzko
araudian jasotakoak.

D) .- Arau-hausteak edo faltak egiten dituzten afiliatuei zigorrak ezartzea.

42. Artikulua.- Zehapenak kasuan kasuko lurralde historikoko idazkariak ezarriko ditu, betiere
arau-hausteak edo faltak arinak badira, eta errepresio pribatukoak izan daitezke.

43. Artikulua.-  Estatutu hauetako 19. artikuluan tipifikatutako arau-hausteak larriak izango
dira beti, eta, aipatutako artikuluak zehazten duen bezala, espediente bidez zehatuko ditu
artikulu horretan adierazitako organoak.

VIII. TITULUA
ONDAREA ETA BALIABIDE EKONOMIKOAK

A).-Euskal Herriko Karlista Alderdia, E.K.A.

44. Artikulua.- Alderdiak autonomia osoa du bere helburuak betetzeko beharrezkoak diren
ondasunak eta eskubideak eskuratu, kudeatu eta besterentzeko.

Honako hauek osatuko dute bere ondarea:

a)  .-  Dohaintzak,  legatuak  eta  dohainik  eskuratutako  beste  edozein  eskubide.
Jaraunspenak inbentario-onurarako onartuko dira beti.
b)  .-  Akzioak  eta enpresa  publiko  edo pribatuen kapitala  ordezkatzen  duten beste
titulu batzuk, edo titular gisa dituen antzeko tituluak.
c)  .-  Euskal  Herriko  alderdi  karlistek  lurralde  historikoetan  dituzten  kuotak  eta
gainerako ekarpenak.

45.  Artikulua.-  Ondare  higiezinaren  titulartasuna  Jabetza  Erregistroan  jaso  behar  da.

B) .- Euskal Herriko lurralde bakoitzeko alderdiak.

46.-Artikulua.- Bakoitzak autonomia osoa du bere helburuak betetzeko beharrezkotzat jotzen
dituen ondasunak eta eskubideak eskuratu, administratu eta besterentzeko.

47.-Artikulua.- Honako hauek osatuko dute bakoitzaren ondarea:
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a).- Bere lurraldean kokatuta dauden eta Alderdi Karlistarenak izan diren ondasun eta
eskubideak, bai beren izenarekin, bai Comunión Tradicionalista, Partido Jaimista edo
Círculo izenekin,  edo konfiskazioak edo itxierak saihesteko jarduerak estali  zituzten
izenekin,  bai  eta  aurrerantzean  horien  barruan edo horietatik kanpo bere  izenean
eskuratu  edo  eskuratzen  dituenak  ere.  Horietakoren  bat  besterentzen  bada,
ondasunak  zein  udalerritan  dauden kontuan hartu  beharko da,  baldin  eta  lurralde
barruan badaude; hortik kanpo daudenek ez dute halako mugarik izango.
b)  .-  Dohaintzak,  legatuak  eta  dohainik  eskuratutako  beste  edozein  eskubide.
Jarauntsiak inbentario-onurarako onartuko dira beti.
c)  .-  Akzioak  eta  enpresa  publiko  edo pribatuen kapitala  ordezkatzen  duten beste
titulu batzuk, edo antzeko tituludunak.
d) .- Izan ditzaketen edozein motatako jabetza-eskubideak.
e).- Kideen eta jarraitzaileen kuotak eta gainerako ekarpenak.
f).-Uneren batean harenak izan eta itzuli ahal izan zaizkion ondasunak.

IX. TITULUA IRAUNGIPENA

48. Artikulua.- Euskal Herriko Karlista Alderdia, E.K.A., legez ezarritako arrazoiengatik ez ezik,
Batzar Nagusiko kideen bi herenek osatutako gehiengoaren borondateagatik ere iraungi ahal
izango da, bereziki idazkari nagusiak deituta.

49.  Artikulua.-  E.K.A.ren  ondare  erkidea,  lurralde  bakoitzarena  ez  bezalakoa,  obligazioei
erantzun  ondoren,  baldin  badaude,  gainerakoa  lurraldeetako  alderdiei  esleituko  zaie,
afiliatuen  proportzioan.  Alderdi  horiek,  aurrerantzean,  kasuan  kasuko  lurraldeko  Alderdi
Karlista deituko dute, eta, horiek lehenago iraungi badira, helburu sozialetarako erabiliko dira,
eta, hala badagokio, ondasunak dauden udalerrietakoak nagusituko dira.

B) .- Lurraldeetako Alderdi Karlistak.

50. Artikulua.- Euskal Herriko Karlista Alderdia, E.K.A., lurralde bakoitzekoa, legez ezarritako
arrazoiengatik ez ezik, Lurraldeko Batzarreko kideen bi  herenek osatutako gehiengoaren
borondatez ere iraungi ahal izango da, horretarako bereziki dagokion lurraldeko idazkari
nagusiak deituta.

51. Artikulua.- Obligazioak bete ondoren, baldin badaude, gainerakoa E.K.A. Euskal Herriko
Karlista Alderdiari esleituko zaio, eta, alderdi karlista hori lehenago iraungi bada, helburu
sozialetarako  erabiliko  da,  eta,  hala  badagokio,  ondasunak  dauden  udalerrietakoak
nagusituko dira.

X. TITULUA DOKUMENTU-ARAUBIDEA

52. Artikulua.-  Euskal Herriko Alderdi Karlistak, E.K.A.,  oinarrizko dokumentu-erregimena
izango du:

a) .- Afiliatuen liburua.
b) .- Akta-liburua.
c) .- Kontabilitate-liburua.
d) .- Diruzaintzako liburua.
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e) .- Inbentarioen eta balantzeen liburua.

53. Artikulua.- Liburu eta agiri berberak eramango dira Euskal Herriko alderdi bakoitzean,
lurralde bakoitzean.

XI. TITULUA KONTUAK ONARTZEA

54.  Artikulua.-  Kontuen  Auzitegiari  urtero  bidaliko  zaizkio  Euskal  Herriko  Karlista
Alderdiaren  kontuak,  onespenerako  ezarritako  epearen  barruan.  Horretarako,  lurralde
bakoitzeko alderdiek urteko kontuak aurkeztu beharko dizkiote idazkari horri.
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